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HÖK om polyneuropati 

 

Överenskommelse mellan primärvården och 

neurologin i Norrbotten 

     
Ansvarsfördelning 

  Primärvården 

 primär bedömning av patient 

 utredning, behandling och uppföljning av symmetrisk polyneuropati med 

mycket långsam progress  

 oftast kan misstanke om polyneuropati utredas klart och hanteras i pri-

märvården, enligt nedanstående flödesschema och behandlingsförslag.  

 

Akutmottagning 

 Guillain-Barrés-syndrom-akut insättande snabbt progressiv polyneuro-

pati med uppåtstigande pareser 
     

FAP-mottagning Piteå (pemere) 

 utredning av polyneuropati hos patienter med känd hereditet för ärftlig 

transtyretinamyloidos (tidigare FAP-familjär amyloidos med polyneuro-

pati) 

 även patienter med symtom från andra organsystem och samtidig poly-

neuropati kan vara aktuella för utredning, frikostigt med remiss till FAP-

mottagningen 
   

Neurologmottagningen (lbrehabneu) 

 subakut debut och relativ snabb symtomprogress inom 2-6 månader 

 skovvist uppträdande symtom 

 uttalad proximal muskel svaghet i benen och eventuellt även i armarna 

 neurofysiologiska tecken till övervägande demyeliniserande, rent moto-

risk- eller rent sensorisk neuropati 

 tidig debut av neuropatisymtom – före 40 års ålder utan uppenbar 

bakomliggande orsak eller vid anamnes på ärftlighet 

 För att bedöma behovet av utvidgad utredning måste information enligt 

nedanstående finnas i eventuell remiss till neurologmottagningen. 

 second opinion/bedömning vid svårartad polyneuropati av alla åldrar  
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Utredning 
Bla för uteslutande av differentialdiagnoser/spinal stenos, neuroborelios, 

RLS, MS, motoneuron sjukdom 

 

Anamnes 

 Sjukdomsförlopp: snabb eller långsam progress, skovvist förlöpande 

 Debut: subakut eller smygande 

 Dominerande symtom: sensoriska, motoriska, autonoma  

 Övriga sjukdomar: diabetes mellitus, leversvikt, njursvikt, amyloidos, 

malignitet, MGUS av IgM-typ, HIV, hepatit C, SLE, RA, celiaki 

 Hereditet: för neuropati, porfyri, inklusive Skellefteåsjukan/familiär 

amyloid neuropati, ärftlig transthyreamyloidos 

 Toxiska faktorer: alkohol, yrkesexposition för kemika-

lier/lösningsmedel 

 Läkemedel: cytostatika, statiner, Antabus, biologiska läkemdel, 

Amiodaron, Flagyl, Nitrofurantoin, exposition för läkemdel som kan in-

ducera B–vitaminbrist som protonpumpshämmare, H2-blockerare, Met-

formin. 

 Kirurgiska ingrepp : I synnerhet gastric bypass som kan inducera vi-

tamin B och kopparbrist 

 Särskild kost som vegankost utan tillskott av vitamin B12 

 Om misstanke om demyeliniserande polyneuropati kan lumbalpunktion 

bli aktuellt hos neurolog. Notera gärna ev kontraindikationer för LP, pa-

tientovilja och antikoagulantia/trombocythämmare. 

 

Basal neurologisk undersökning 

 För frågeställningen polyneuropati bör följande ingå i remissen: 

 Känselnedsättning: Distal, symmetrisk? Beröring, smärta, vibration 

 Muskelsvaghet: Distal, symmetrisk? 

 Muskelatrofi: Oftast i fötter och underben, ibland även i händer 

 Balansstörning/ataxi 

 Reflexer: Hypo- eller areflexi i benen, ibland armarna 

 Ortostatiskt blodtryck och puls 
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Lab 

 Blodstatus inkl MCV, MCH 

 Elstatus, inkl joniserat kalk 

 Krea,GFR 

 Leverstatus 

 F-glu och HbA1c 

 CDT/B-PEth på vida indikationer 

 TSH och T4 

 B12, folsyra och homocystein 

 CK 

 (P-elfores / M-komponent) 

 ( Ev.borrelia serologi ) 
 

Neurofysiologi 

Neurografi bör vara gjort innan remiss skickas för alla som kan bli 

aktuella för bedömning på neurologmottagningen enligt nedanstå-

ende flödesschema. 

  
Behandling 

Generella råd 

 Behandla grundorsaken om sådan hittas 

 Informera om sannolik progress hos de flesta, trots behandling! 

 Fysioterapi, ge träning för balans- styrka samt konditionsförbättring efter 

behov 

 Arbetsterapi vid behov, gör bedömning för förflyttningshjälpmedel, 

andra hjälpmedel, bostadsanpassning 

 

Farmakologisk behandling 

 I första hand Amitriptylin (Saroten). Startdos 10-25 mg till kvällen. 

Dosökning en gång per vecka med måldos 30-50(75) mg (max 1 mg/kg), 

lägre doser för äldre och multisjuka. Om god lindring men oacceptabla 

biverkningar kan Duloxetin (CYMBALTA) testas. Mirtazapin kan vara 

ett alternativ till äldre patienter. 

 Gabapentin är väldokumenterat vid diabetesneuropati. Startdos 100-300 

mg x3. Successiv upptrappning till maxdos 900-1800-3600 mg/dygn, 

lägre dosen rekommenderas för äldre. OBS vid nedsatt njurfunktion, se 

FASS.  

 Pregabalin är det enda läkemedlet med generell indikation för perifer 

neuropatismärta.  Startdos 25-75 mg x2, trappas upp till 150 mg x2 på 

två veckor. Maxdos 300 mg x2. OBS nedsatt njurfunktion, se FASS! 
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