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SFAI	och	SNEMAs	råd	för	handläggning	av	patienter	med	
ovanliga	ärftliga	perifera	neuromuskulära	sjukdomar	

Sidan	1	Introduktion	
Sidan	2	Instruktion	

Introduktion	
Perifera ärftliga neuromuskulära sjukdomar är ovanliga. Prevalensen kan vara alltifrån  
1/10 000 till <1/106.  Den patofysiologiska orsaken sitter ofta i snabba komplexa fysiologiska 
processer vilket kan ge specifika problem. Patofysiologisk kunskap, bör komplettera den 
skämtsamma anestesiologiska ”tumregeln” vid ovanliga sjukdomar - söv ”Som Vanligt Fast 
Försiktigt” (”SVFF” ). 

Gemensamt för de allra flesta av dessa sjukdomar är att de har, en stor klinisk bredd, alltifrån 
neonatal debut av svåra symtom till milda symptom sent i livet. Anestesi, graviditet och 
förlossning innebär en påfrestning på ”fysiologin” och riskerna är ökade jämför med den 
friske/a patienten. De flesta sjukdomarna kan ”debutera” med en oväntad reaktion i samband 
med anestesi, graviditet eller förlossning. Riskerna varierar både mellan sjukdomar och 
patienter. Generellt så är riskerna större vid allvarlig sjukdom, men allvarliga reaktioner kan 
uppträda även hos patienter med inga eller diskreta symtom. Ofta känner patienten sin 
sjukdom väl - ta till vara på den kunskapen.  

Olika mutationer i en och samma gen kan ge olika sjukdomar och en sjukdom/diagnos kan 
orsakas av mutationer i många olika gener. Basala genetiska fakta finns i dokumenten.  

Namnsättningen av denna typ av sjukdomar är inte ”strukturerad”. En del sjukdomar har 
egennamn t.ex. Duchennes muskeldystrofi, andra har ”symptom-namn” t.ex myotonia 
kongenita  och en tredje variant är baserad på patofysiologisk kunskap t.ex. Sodium Channel 
Myotonias.  

Kunskaperna ökar kontinuerligt och nya diagnoser kommer säkerligen att tillkomma 
framöver allteftersom kunskaperna ökar.  

Intensivvård intar en särställning då litteraturen mestadels är mycket sparsam, oftast saknas 
den helt. Dokumentens information om anestesi kan vara till hjälp. 

Detta är råd skall ses som råd att användas i beslutsfattandets svåra konst. Det är inte 
evidensbaserade vårdprogram baserade på randomiserade studier, för sådana är omöjliga att 
göra. Råden är baserade på den lärobokskunskap som finns, patofysiologisk och genetisk 
kunskap, fallbeskrivningar, och/eller fallserier, samt förhoppningsvis sunt förnuft. Det kan 
finnas situationer där två olika risker måste vägas mot varandra. Råden kan inte förutse alla 
tänkbara situationer eller garantera ett komplikationsfritt utfall. 

En individuell risk nytta bedömning måste göras och de slutliga besluten måste fattas av 
ansvarig läkare.  

“Att vara förberedd är halva segern.” (Miguel Cervantes 1547-1616) 
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Instruktion	
Dessa råd riktar sig framförallt till anestesiologer neurologer och gynekologer. 
Förhoppningsvis kan även andra ha användning av dessa dokument, vid behov.  

Texterna är relativt omfattande. För att underlätta användandet, så har dokumenten en 
gemensam struktur. Det går att klicka sig fram från innehållsförteckningen till olika stycken.  
Struktur 
Sida 1  

• Kortfattad beskrivning och för vissa diagnoser en enkel teckning.  
• Prevalens.  
• Innehållsförteckning från vilken man kan klicka sig fram till olika avsnitt. 

Sid 2 AKUTSIDA
Innehåller mycket kortfattade råd, som kan användas i urakuta situationer, där det är fara i 
dröjsmål. När tid finns, är det klokt att läsa på mer. 

o Skriv ut sidan 2 som också har en ruta för anteckningar (små anteckningslappar 
försvinner lätt) 

Sid 3 och framåt:  
• Klinik, patofysiologi,  
• Genetik 
• ”Farmakologiska farligheter”, 
• Perioperativa risker o 

preoperativ bedömning  
• Peroperativ handläggning:  
• Generell och regionalanestesi  

• Postoperativ vård,  
• Dagkirurgi  
• Sedering  
• Graviditet och obstetrik 
• Blödning/transfusion/koagulation  

Sista sidorna 
 Diagnosnummer: sjukdomens nummer i olika databaser;   
  t.ex ICD 10, OMIM, ev. Orphanet. I dessa databaser finns ofta bra information.  
  Där det är möjligt finns länkar direkt till databasen 
 Referenser i bokstavsordning 
 Addendum. Finns i några dokument.  

Inne i texten finns ibland länkar till annan del av dokumentet, för att göra det snabbare att läsa. 
Det förekommer också länkar ut på nätet. Förhoppningsvis fungerar de länkarna, men det går 
aldrig att garantera, därför finns adressen till databasen så det går att komma fram med ”klippa 
klistra” förutsatt att adressen på nätet inte ändrats. 

Sjukdomarna är indelade i följande grupper 

A: Dystrofia myotonika  
B: Dystrofier  
C: Jonkanalsjukdomar 

D: Kongenitala myastenier 
E: SMA 
F: CMT och HNPP  

 

Arbete med råd för mitokondriesjukdomar samt s.k. kongenitala muskeldystrofier har 
påbörjats. 
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