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Abstract 

 

“The effect of different surgical treatments on quality of life in 

patients with trigeminal neuralgia” – Stefan Eriksson 

 

Introduction: Trigeminal neuralgia is a very painful and debilitating condition in which 

one or more branches of the trigeminal nerve, usually unilaterally, is causing attacks 

of stabbing, sharp pain in the facial region. These attacks last from just a few seconds 

to a couple of minutes, but rarely longer than that. The prevalence of the condition in 

Sweden is about 10 men in 100,000 and 20 women in 100,000, making it a very rare 

condition twice as common in women. Trigeminal neuralgia (TN) is usually divided 

into two categories: Classical (idiopathic), and symptomatic TN. In classical TN there 

are no evident reasons of what is causing the condition except a possible 

neurovascular conflict most often involving the superior cerebellar artery 

compressing the trigeminal nerve where it exits the brainstem. Symptomatic TN is 

caused by other conditions such as multiple sclerosis and tumors. Pharmacological 

methods are normally the first line of treatment in TN, the first choice being 

carbamazepine. When drugs lose their effectiveness, surgery is the next step. Several 

surgical methods have been developed to treat TN, and while some of them focus on 

a more or less temporary destruction of the nerve, the aim of microvascular 

decompression is to permanently cure TN without damaging the nerve. This is also 

achieved in about 75–80 percent of the cases. In this study the focus is on patients 

who either underwent balloon compression or microvascular decompression. 

Objective: To compare quality of life in patients with TN before surgery, six weeks 

and six months after surgery using the questionnaires BPI-F, EQ-5D and HAD. 
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Method: The questionnaires were sent out to the patients prior to surgery, six weeks 

and six months after surgery with instructions to fill them out before coming to the 

hospital the day before surgery and to the revisits. The patients then also underwent 

a thorough neurological exam and an interview. 

Results: The patients undergoing surgery where postoperatively generally very 

pleased with the outcome of the operation, especially patients who underwent 

microvascular decompression. They rated their general state of health higher than 

the mean Swedish population in the age group 60–69 (the mean age of patients 

included in this study was 66.5 years) six weeks postoperatively. Six months after 

surgery they rated only one point below the reference population. Conclusions: 

Surgery in general, and especially microvascular decompression, is a great method to 

improve the quality of life and to reduce pain in patients with trigeminal neuralgia. 

However, more research and a larger study should be performed on the subject. 
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                                                              Introduktion 

Allmänt 

Trigeminusnerven (även kallad trillingnerven) är den nerv som står för sensoriken i 

hela ansiktet, de främre två tredjedelarna av tungan, munhålan, tänder, sklera, 

kornea, delar av hjärnhinnor samt bihålorna. Den har även ett visst motoriskt inslag 

då den försörjer till exempel m. temporalis, m. masseter och m. pterygoideus 

medialis och lateralis.1 Huvudstammen härstammar från flera olika kärnor varpå den 

utträder från hjärnstammen och delar i ganglion semilunare (Gasseri) upp sig i de tre 

större grenarna n. ophtalmicus (V/1), n. maxillaris (V/2) och n. mentalis (V/3).1, 2  

Trigeminusneuralgi 

Trigeminusneuralgi (tic douloureux, självmordssjukan, Fothergills sjukdom, 

prosopalgi) är en mycket smärtsam sjukdom som beskrevs redan på romartiden.6 

Även araberna hade kännedom om sjukdomen på 1000-talet. John Locke, en brittisk 

läkare och filosof sägs vara den första som behandlat tillståndet, detta gjorde han 

bland annat med laxerande.6 Bell beskrev 1820 den femte kranialnerven och 

myntade också namnet trigeminusneuralgi. Han kunde dock inte hitta några 

patologiska orsaker till smärtan och provade därför ett flertal olika terapier, bland 

annat vila i ett mörkt rum, laxerande, arsenik, opium och odört. Ingen av dessa 

behandlingar hade dock någon vidare effekt.6  

Trigeminusneuralgi brukar delas in i två grupper: Klassisk (idiopatisk, äkta) 

trigeminusneuralgi och symptomatisk trigeminusneuralgi. Klassisk uppkommer utan 

några andra sammanhängande symptom eller utan någon uppenbar annan 

bakomliggande sjukdom. Patienten har inte heller några andra neurologiska 

symptom.  
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Man anser dock att en orsak till klassisk trigeminusneuralgi kan vara en konflikt 

mellan ett näraliggande kärl och trigeminusstammen i närheten av hjärnstammen (se 

patofysiologi nedan).3,7 Detta är också teorin bakom mikrovaskulär dekompression, 

en av de använda operationsmetoderna.  

Vid klassisk sjukdom är det vanligast med smärtor framför allt i gren V/2, men också i 

gren V/3.3 Smärtor kan uppstå i fler än en gren åt gången, men det är mycket ovanligt 

att smärtor uppstår bilateralt vid klassisk trigeminusneuralgi. Av någon anledning 

verkar höger sida drabbas oftare än vänster.3,8 Då smärtor i försörjningsområdet för 

gren V/1 uppstår är det ofta äldre män och rökare som drabbas.6  

Vid symptomatisk trigeminusneuralgi är det dock lika vanligt att gren V/1 drabbas 

som de andra.3 Orsaken till symptomatisk trigeminusneuralgi är neurologisk sjukdom 

av annat slag, till exempel tumör på eller nära trigeminusnerven (meningeom, 

neurinom, osteom, aneurysm med flera). En hjärnstamsinfarkt eller ett MS-plack kan 

också vara bakomliggande orsaker.3  

Själva sjukdomen visar sig kliniskt genom mycket kraftiga smärtor i något av 

trigeminusnervens försörjningsområden. Dessa smärtor uppträder oftast mycket 

plötsligt och går också ofta över lika fort. Ett anfall varar normalt endast några 

sekunder upp till någon minut. I undantagsfall kan de dock pågå i cirka en timme.6 

Anfallen triggas ofta av en mycket lätt beröring eller en vindpust, eller då man ägnar 

sig åt dagliga sysslor som att tala, äta eller borsta tänderna. Patienten är ofta 

symptomfri mellan anfallen som vanligtvis kommer flera gånger per dag. Besvärsfria 

perioder på flera månader är dock inte helt ovanliga.2,3,6 Då besvären debuterar 

hamnar patienten ofta initialt hos tandvården eller hos ÖNH-läkare, detta på grund 

av att debutbesvären ofta kan visa sig som till exempel tandbesvär eller andra 

symptom från mun/munslemhinna.5 Prevalenssiffrorna för sjukdomen skiljer sig åt 

lite mellan olika länder, men enligt svenska siffror är prevalensen cirka 10 män och 

tjugo kvinnor per 100 000 individer.2,3  
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Diagnoskriterier för klassisk trigeminusneuralgi: 

Trigeminusneuralgi definieras enligt följande:3 

1. Plötsligt påkomna attacker av ansiktssmärtor engagerande en eller flera grenar av 

trigeminusnerven. Dessa varar allt från någon sekund till ett par minuter. Smärtan 

uppfyller också kriterierna i 2 och 3. 

2. Minst ett av dessa kännetecken: 

 – Skarp, intensiv, huggande eller brännande smärta. 

 – Utlöses av vissa triggers eller i specifika zoner. 

3. Smärtanfallen är alltid likadana hos den enskilde individen. 

4. Inga neurologiska bortfallssymptom i övrigt.  

5. Inga andra sjukdomar tros ligga bakom attackerna. 

Patofysiologi vid kärlkonflikt 

Inom det centrala nervsystemet är axonen täckta av ett myelinlager. Detta 

myelinlager tillverkas av oligodendrocyter och kallas för centralt myelin.6,9 Perifera 

nervceller täcks av ett myelinlager med Schwannska celler. Då en kranialnerv utträder 

ur hjärnstammen täcks den fortfarande av ett lager med centralt myelin som snart 

övergår till perifert. Hur långt det centrala lagret fortsätter varierar, men denna 

övergångszon kallas för Obersteiner-Redlich-zonen. Området på nerven med centralt 

myelin är mycket känslig för mekanisk påverkan. Om det då i området finns ett kärl 

som under en längre tid tillåts pulsera mot denna zon kan det till slut orsaka skador 

på myelinet.6 Kärlet ifråga är ofta arteria cerebelli superior, och ibland arteria 

cerebelli inferior anterior eller möjligtvis grenar från dem.3  

Att demyelinisering av nerven är en faktor som orsakar sjukdomen ses ju också vid 

demyeliniserande sjukdom som multipel skleros.3  
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Om nerven demyeliniseras lokalt kan en så kallad efaps uppstå. Detta är en artificiell 

synaps som i detta fall kan bildas mellan trigeminusnerven och en omyeliniserad tunn 

smärtfiber. Denna efaps kan då ge en aktivering av smärtfibrer även om stimulit i sig 

inte är ett smärtstimuli.3,6    

Farmakologisk behandling 

Sedan fenytoin introducerades på 1940-talet och karbamazepin på 1960-talet har 

behandlingen förbättrats dramatiskt för trigeminusneuralgi-patienter. Behandlingen 

var dessförinnan nästan enbart kirurgisk.10 Den första behandlingen för dessa 

patienter i dagsläget är farmakologisk, och då huvudsakligen med karbamazepin 

(Tegretol, Hermolepsin), eller oxkarbazepin (Trileptal).2,3,4,10 Dels för att preparaten 

finns lätt tillgängliga, men också för att de i regel verkar snabbt och någorlunda 

effektivt. Effekt ses ofta inom två till tre dygn. Måldosen per dygn är cirka 400–1 400 

milligram för karbamazepin och 300–2 400 milligram för oxkarbazepin, men äldre och 

personer med njurinsufficiens kan behöva en något lägre dos.4  

Plasmakoncentrationen ska ligga inom samma intervall som vid epilepsi enligt 

riktlinjerna (25–40 mmol/l).3 Normalt mäter man dock inte plasmakoncentrationen 

utan behandlar istället efter hur patienten svarar på läkemedlet. Karbamazepin har 

bättre evidens vid trigeminusneuralgi, men oxkarbazepin tolereras bättre.10 Man ska 

dock komma ihåg att dosen kan behöva justeras efter neuralgins svårighetsgrad, och 

dosjusteringar kan behöva göras fortlöpande hos en och samma patient.2 Spontana 

remissioner är inte ovanliga vid trigeminusneuralgi, och då bör man försöka minska 

den dagliga dosen för läkemedlet, eller om möjligt sätta ut det helt.2 Vid otillräcklig 

behandlingseffekt eller om patienten är överkänslig kan man lägga till, eller prova 

enbart, med pregabalin, gabapentin, fenytoin eller baklofen.  

Fenytoin används i princip bara vid karbamazepinresistenta fall som väntar på 

neurokirurgisk åtgärd, och i så fall som injektion.3  
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Fyra äldre placebokontrollerade studier med sammanlagt 147 patienter visade god 

effekt av karbamazepin med ett number needed to treat (NNT) för att uppnå 

tillräcklig smärtlindring på 1,7–1,8.11,12,13,14 I dessa studier kunde man se att 

karbamazepin minskade både antalet smärtsamma anfall och även intensiteten på 

dem. Det var dessutom lika effektivt på både spontana anfall och trigger-utlösta 

anfall (blåst, tandborstning, beröring o.s.v.). När farmakologisk behandling (inklusive 

farmakologisk tilläggsbehandling) inte längre hjälper, antingen på grund av dålig 

sjukdomskontroll eller på grund av andra bieffekter, är kirurgi nästa naturliga steg. 

Kirurgisk behandling 

Det finns egentligen ingen riktig studie som visar när man ska erbjuda kirurgi, men i 

riktlinjerna från American Academy of Neurology/European Federation of 

Neurological Societies (AAN–EFNS) anses att remiss till kirurgen för bedömning ska 

erbjudas dem som inte längre har tillräcklig effekt av den farmakologiska 

behandlingen.10 De kirurgiska metoder som finns tillgängliga mot trigeminusneuralgi 

brukar delas in i två grupper: etiologisk kirurgi och destruktiv kirurgi. Mikrovaskulär 

dekompression är en etiologisk kirurgisk metod som inriktar sig på att åtgärda en 

eventuell kärlkonflikt, och denna metod är ofta helt botande under längre perioder, 

vanligtvis utan några biverkningar.10 Till gruppen destruktiv kirurgi hör 

ballongkompression, glycerolblockad, gammakniv och termorhizotomi. Dessa 

operationsmetoder är enklare att utföra än mikrovaskulär dekompression och 

innebär mindre risker för patienten, men har oftast sämre långtidsresultat och en del 

bieffekter i form av till exempel känselbortfall och försämrad kornealreflex.15,16,17 

Operationsmetoderna beskrivs kort här nedan. 

Mikrovaskulär dekompression är den enda av dessa metoder som innebär ett öppet 

ingrepp i skallen, alltså ett stort neurokirurgiskt ingrepp. Preoperativt genomgår 

patienten en magnetkameraundersökning med tunna snitt över pons och 

mesencephalon. Detta för att undersöka om någon uppenbar konflikt existerar 

mellan nervroten och ett kärl.  
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Själva operationen utförs under full narkos och inleds med att ett mindre hål borras 

strax bakom processus mastoideus inferiort om övergången från sinus transversus till 

sinus sigmoideus. Därefter tar man sig vidare in mot hjärnstammen och utträdet av 

kranialnerv fem, trigeminusnerven. Kärlet som ligger an mot nerven flyttas undan 

permanent med hjälp av en uppruggad filtbit av teflon eller liknande.6 

Operationsmetoden introducerades av Peter Janetta redan 1967.18 Denna typ av 

kirurgi är ämnad att helt bevara funktionen hos trigeminusnerven. Av patienterna 

som genomgår ingreppet uppnår enligt studier så många som 90 % smärtfrihet 

omedelbart postoperativt, och ungefär 80 % är smärtfria efter ett år. Efter tre år är 

siffran 75 %, och efter ytterligare två år 73 %.10 Dock uppstår det ibland 

komplikationer postoperativt, som exempel kan nämnas aseptisk meningit som är 

den vanligaste komplikationen (11 %). Hörselbortfall inträffar i uppemot 10 % av 

fallen beroende på om man utvärderar uppgifterna subjektivt eller audiometriskt. 

Även känselbortfall inom delar av eller hela trigeminusnervens försöjningsområde 

uppstår ibland (7 %).10  

Ballongkompression är en teknik som utförs perkutant och ingreppet uppfanns 1978 

av Mullan och Lichtor.15 Patienten är även här sövd under operationen som utförs 

med patienten liggande. Ingreppet inleds med att operatören mäter ut platsen där 

instrumentet ska föras in. Detta på en plats strax lateralt om mungipan på den 

drabbade sidan av ansiktet. En arbetskanal förs där in som sedan riktas upp ungefär 

mot pupillen på den ipsilaterala sidan. Punkten man letar efter är foramen ovale där 

man sedan för in själva ballongen i innanförliggande cavum meckeli. Ingreppet går ut 

på att man blåser upp en liten ballong i cavum meckeli för att klämma åt ganglion 

trigeminale/Gasseri.15 Ballongen blåses upp med cirka 0,6 milliliter röntgentät vätska 

och hålls uppblåst under cirka en minut. Placeringen av ballongen kontrolleras med 

genomlysning i fluoroskop under ingreppet, och man har i studier sett att formen på 

själva ballongen är viktig för slutresultatet.19 Man önskar en så päronformad form 

som möjligt då detta motsvarar formen på cavum meckeli där trigeminusgangliet 

ligger.  
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Idén bakom operationen är att man mer eller mindre tillfälligt skadar 

trigeminusnerven och därigenom förhindrar de afferenta nervimpulser som annars 

skulle kunna utlösa ett anfall. Metoden har i en studie visats ha långsiktigt bättre 

effekt än de andra två perkutana metoderna.20  

De två andra perkutana ingreppen är glycerolblockad och termorhizotomi, två 

ingrepp som i mångt och mycket påminner om ballongkompression. Operationens 

inledningsförfarande går till på ungefär samma sätt, men själva grundprincipen skiljer 

sig något åt. Istället för att åstadkomma en mer eller mindre tillfällig destruktion av 

trigeminusgangliet med hjälp av tryck används istället alkoholinjektion 

(glycerolblockad) eller destruktion av nervfibrer med radiofrekvens 

(thermorhizotomi). Ungefär 90 % av de patienter som genomgår något av de 

perkutana ingreppen är smärtfria direkt efter operationen och efter ett år cirka 68–85 

%. Efter ytterligare två år är cirka 54–64 % smärtfria.10  

Ett ingrepp som inte är invasivt alls är den så kallade strålkniven, eller gammakniven. 

Detta är en stereotaktisk metod, vilket innebär att en typ av ram sätts fast på 

patientens skalle, patienten genomgår sedan en magnetkameraundersökning varpå 

man har en ”karta” som gör att man med en koncentrerad gammastråle kan bestråla 

den del av nerven som man vill komma åt. Gammakniven är alltså den säkraste och 

minst invasiva metoden, men en nackdel med den är att det i vissa fall kan vara viss 

fördröjning på smärtlindringen. I vissa fall uppnås effekten först efter en månad.10 

Patienterna i den här studien har antingen genomgått ballongkompression (n=14) 

eller mikrovaskulär dekompression (n=12).  
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Idén med studien 

Hur resultaten ser ut gällande smärtfrihet postoperativt vid trigeminusneuralgi finns 

det flera studier på, men färre verkar ha gjorts gällande allmän livskvalitet. Väldigt få 

studier verkar intressera sig för patientens tillstånd preoperativt och möjligheten till 

förbättrad livskvalitet.21  

Den här studien där vi jämför hur patienterna mådde före det kirurgiska ingreppet 

med hur de mår efteråt får därför anses vara en pilotstudie på den här 

patientgruppen.  

Huvudfrågeställningen i den här studien har varit hur patienterna skattar sin livskvalitet 

före, 6 veckor och 6 månader efter att ha genomgått något av de två ingreppen. Andra 

intressanta frågeställningar är också om det finns ett samband mellan typ av behandling 

(mikrovaskulär dekompression eller ballongkompression) och självskattad livskvalitet, och 

om den förändras över tid. Vi tyckte oss subjektivt uppleva en skillnad 6 veckor 

postoperativt mellan patienterna som genomgått ballongkompression jämfört med 

gruppen som genomgått en mikrovaskulär dekompression och ville därför undersöka om 

vi kunde se en signifikant skillnad i mätinstrumenten. 

För att kunna mäta och jämföra självskattad livskvalitet har vi valt att använda EQ-5D med 

tre svarsalternativ per fråga (EQ-5D-3L), det innehåller också en VAS-skala 0–100 för 

skattning av upplevt hälsotillstånd. Utöver EQ-5D har vi valt att lägga till ytterligare två 

instrument; HAD och BPI-F (utförligare information om alla tre instrumenten i 

metoddelen). Vi hoppades kunna utvärdera användbarheten av validerade frågeformulär 

översatta till svenska för att mäta hälsorelaterad livskvalitet (EQ-5D-3L) och psykiatriskt 

välmående (ångest och depression, HAD) samt att utvärdera användbarheten av ett för 

denna studie från engelska översatt frågeformulär som är riktat mot ansiktssmärta (BPI-F). 

En viktig fråga är också om det är rimligt att jämföra mellan två icke-randomiserade 

grupper där patienterna själva väljer vilket ingrepp de vill genomgå efter att ha fått 

information från operatören.  
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Metod 

Inkludering av patienter 

Studien är en prospektiv kohortstudie i vilken 26 patienter med trigeminusneuralgi 

inkluderades mellan oktober 2011 och februari 2012. Patienterna kom från 

Akademiska sjukhusets upptagningsområde. Endast patienter med klassisk 

trigeminusneuralgi inkluderades, och de fick utöver smärtorna inte ha andra 

neurologiska bortfallssymptom. Alla studiedeltagare skulle genomgå någon av 

operationsmetoderna ballongkompression eller mikrovaskulär dekompression. 

Patienterna undersöktes av artikelförfattaren på Akademiska sjukhusets avdelning  

85 E på inskrivningsdagen, vilket vanligtvis var dagen före operationen.  

Vid undersökningen utfördes ett neurologiskt (se appendix) och somatiskt status 

samt en djupgående intervju. Total tidsåtgång för detta var ofta 1–2 timmar.  

Deltagarna i studien fick strax före planerat operationsdatum tre stycken enkäter    

(BPI-F, EQ-5D-3L och HAD, se nedan) utskickade till sin hemadress, de ombads att 

fylla i och ta med sig dessa till sjukhuset vid inskrivningstillfället. Detta upprepades 

också sex veckor och sex månader postoperativt inför återbesöken. Alla deltagare 

informerades om att deras identiteter inte på något sätt skulle avslöjas, och de har 

också gett tillstånd till deltagande i studien.  

Inklusions-/exklusionskriterier 

Endast patienter med klassisk trigeminusneuralgi inkluderades i studien, vilket 

innebär huggsmärtor inom ett eller flera av trigeminusnervens försörjningsområden 

med triggers som kan utlösa smärtorna. De skulle inte heller ha andra neurologiska 

bortfallssymptom, bedömas vara operabla och själva önska genomgå ett operativt 

ingrepp mot smärtorna. Patienterna fick efter konsultation med kirurgen bestämma 

själva vilken operationsmetod de ville genomgå.  



14 
 

De patienter som inte var i skick för mikrovaskulär dekompression erbjöds endast 

ballongkompression. Ingen randomisering mellan operationsmetoderna har skett i 

studien. Både förstagångsopererade och reopererade inkluderades. 

Exklusionskriterier var att smärtorna bedömdes bero på annan bakomliggande orsak 

än klassisk trigeminusneuralgi, exempelvis symptomatisk trigeminusneuralgi orsakad 

av multipel skleros, tumör eller liknande.  

BPI-F 

Brief Pain Inventory Facial (BPI-F) är ett frågeformulär med 18 frågor (se appendix) 

utvecklat från ett tidigare välbeprövat och validerat instrument för smärta, Brief Pain 

Inventory (BPI).21 BPI är indelat i två olika områden: smärta (fråga 1–4) och allmänna 

funktioner/aktiviteter (fråga 5–11). I BPI-F har man lagt till ytterligare 7 frågor med 

ansiktsrelaterade funktioner (fråga 12–18). Frågor besvaras på en skala 0–10 där 0 

betyder ingen smärta/inverkan och 10 innebär värsta tänkbara smärta/största 

inverkan. BPI har funnits länge och har översatts till fler än 75 språk. Det anses vara 

ett välbeprövat instrument som används på patientgrupper med olika 

smärtsyndrom.21 Genom att behålla de ursprungliga frågorna i orört skick har man 

också en möjlighet att jämföra med studier gjorda på andra smärtsyndrom. 

EQ-5D 

Euro Quality of Life (EQ-5D-3L med tre svarsalternativ i detta fall) är ett 

standardiserat och väl validerat mätinstrument som används för att mäta hälsa. Det 

utvecklades av gruppen EuroQoL som bildades redan 1987.26,30 Instrumentet används 

vid många olika sjukdomar och hälsotillstånd, dessutom används det ofta för att 

räkna ut kvalitetsjusterade levnadsår. Formuläret (se appendix) innehåller fem olika 

frågor om rörlighet, hygien, aktiviteter, smärta och oro. I versionen som har använts i 

den här studien finns tre olika svarsalternativ per fråga. Dessa svar numreras från ett 

till tre beroende på hur patienten har svarat, och kan något förenklat översättas till 

att en etta betyder att man inte har några problem och att en trea betyder svåra 
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problem. Den som har högst livskvalitet anger alltså 1 på alla frågor, och den med 

lägst anger 3 på alla. Svaren på frågorna förs sedan över i en kalkylator som sedan ger 

ett värde för skattad livskvalitet. Detta jämförs sedan enkelt med andra länder, 

exempelvis Danmark, Storbritannien eller hela Europa. Det vägda medelvärdet i 

instrumentet motsvarar 1,0 för en person som är helt frisk, och 0 för en död.  

Det kan till och med förekomma negativa värden, detta motsvarar då tillstånd som 

skulle vara värre än döden. 

EQ-5D innehåller också en termometerliknande visuell analog skala där patienten på 

en skala 0–100 ska ange sitt upplevda hälsotillstånd vid tillfället då formuläret fylls i. 

Sämsta tänkbara hälsotillstånd blir då en nolla, och bästa tänkbara blir hundra. 

HAD 

Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD) är ett formulär för självskattning (se 

appendix) som mäter patientens sinnesstämning. Det utvecklades under tidigt 80-tal 

och var tänkt att användas som ett screening-test för depressions- och 

ångestbesvär.33 Man kan med hjälp av det studera både depression och ångest 

samtidigt, eller göra en skattning separat för vardera område. Formuläret består av 

sju frågor per område, totalt fjorton frågor med fyra svarsalternativ per fråga. 

Svarsalternativet ger ett poäng från 0–3 där 3 är tillståndet med starkast 

depression/ångest. 

 

Tolkning av resultat: 

Depression    

0–7 poäng: Normalt 

8–10 poäng: Mild depression 

11–14 poäng: Måttlig depression 

≥ 15 poäng: Svår depression 
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Ångest 

0–7 poäng: Normalt 

8–10 poäng: Mild ångest 

11–14 poäng: Måttlig ångest 

≥ 15 poäng: Svår ångest 

 

Resultat 

Tabell 1: 

 

 Alla Mikrovaskulär 

dekompression 

Ballongkompression 

Antal 26 12 14 

Kön 15K/11M 7K/5M 8K/6M 

Ålder (medelvärde ±SD) 66,5 ±12,74 58,8 ±9,72 73,0 ±11,50 

 

I tabell 1 beskrivs patienterna som deltog i studien gällande ålders- och könsfördelning mellan 

operationsmetoderna. 

 

I tabell 1 beskrivs patienterna som deltog i studien. Av de 26 patienterna var elva 

män (42 %), och femton kvinnor (58 %). Medelåldern var 66,5 år med 

standardeviationen 12,74 . Åldersspannet bland deltagarna var 45–93 år.  

Tolv patienter valde att genomgå mikrovaskulär dekompression. Av dessa var 7 

kvinnor. Resterande fjorton, av vilka 8 var kvinnor, genomgick ballongkompression. 

Patienter som valde mikrovaskulär dekompression var signifikant yngre (45-79 år; 

medelvärde 58,8 ±SD9,72) än de som behandlades med ballongkompression (55-93 

år; medelvärde 73,0 ±11,50 år; P=0,0026).  

 



17 
 

I tabell 2 framgår det att 23 av 26 patienter besvarade alla enkäterna vid alla tre 

tillfällen.  Av dessa tillhörde 10 gruppen mikrovaskulär dekompression och 13 

gruppen ballongkompression. De resterande tre patienterna har besvarat två av tre 

enkättillfällen (78 tillfällen, 75 svar). Totalt har alltså 96 % av de utskickade enkäterna 

returnerats komplett ifyllda.  

Tabell 2: 

 Alla 

 

Mikrovaskulär 

dekompression 

 

Ballongkompression 

 Preop 

26 pat 

6 v 

24 pat 

6 m 

25 pat 

Preop 

12 pat 

6 v 

11 pat 

6 m 

11 pat 

Preop 

14 pat 

6 v 

13 pat 

6 m 

14 pat 

EQ-5D 0,51 

±0,198 

0,80 

±0,224 

0,74 

±0,223 

0,57 

±0,194 

0,86 

±0,141 

0,76 

±0,191 

0,47 

±0,195 

0,74 

±0,283 

0,72 

±0,251 

EQ VAS 53 

±27,4 

77 

±18,5 

73 

±23,7 

60 

±32,6 

85 

±17,4 

75 

±24,6 

47 

±21,5 

71 

±17,5 

71 

±23,8 

HAD ångest 6,8 

±5,59 

3,8 

±4,55 

4,5 

±4,25 

4,8 

±4,57 

2,6 

±2,77 

4,1 

±4,35 

8,5 

±5,97 

4,8 

±5,57 

4,8 

±4,32 

HAD depression 6,9 

±5,68 

2,9 

±3,61 

3,8 

±4,75 

5,4 

±5,05 

2,0 

±2,65 

2,9 

±3,94 

8,2 

±6,05 

3,7 

±4,21 

4,4 

±5,34 

BPI-F smärta 4,9 

±3,21 

1,4 

±2,10 

1,2 

±2,06 

3,8 

±3,29 

0,8 

±1,39 

0,9 

±2,09 

5,9 

±2,88 

2,0 

±2,48 

1,4 

±2,09 

BPI-F allmänna 

funktioner 

5,4 

±2,65 

1,6 

±2,44 

1,2 

±1,85 

5,3 

±2,76 

1,3 

±2,69 

0,8 

±1,83 

5,6 

±2,65 

1,9 

±2,29 

1,4 

±1,90 

BPI-F 

ansiktsrelaterade 

funktioner 

5,7 

±3,20 

1,6 

±2,01 

1,4 

±1,82 

6,5 

±3,13 

0,4 

±0,76 

0,5 

±1,02 

5,0 

±3,21 

2,6 

±2,22 

2,0 

±2,06 

 

Tabell 2 illustrerar medelvärden och standarddeviationer före, 6 veckor efter och 6 månader efter operation 

samt fördelningen av de ifyllda enkäterna. 
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Data vid studiens inledning 

I tabell 2 redovisas medelvärden med standarddeviationer för patienterna både före 

operation och 6 veckor samt 6 månader efter operation. Vid studiestart var 

medelvärdena för smärta (BPI-F fråga 1-4) för samtliga patienter 4,9 (SD ±3,21), 

påverkan på allmänna funktioner (fråga 5-11) var 5,4 (SD±2,65) och ansiktsrelaterade 

funktioner (fråga 12-18) var 5,7 (SD±3,20). Medelvärdena för livskvalitet var för      

EQ-5D 0,51 (SD±0,198) och EQ VAS 53 (SD±27,4). Vad gäller HAD var medelvärdet för 

ångest 6,8 (SD±5,59) och för depression 6,9 (±5,68). 

Data för smärta, påverkan på allmänna funktioner och EQ VAS var normalfördelade 

till skillnad från data för ansiktsrelaterade funktioner, EQ-5D-3L, ångest och 

depression. De sistnämnda hade en mer bimodal distribution med fler patienter som 

skattade sitt tillstånd lågt eller högt jämfört med antalet patienter som angav en 

medelnivå. 

Det fanns skillnader inför operation mellan patienterna i de två 

behandlingsgrupperna även om dessa inte nådde statistisk signifikans. Exempelvis var 

medelvärdet för smärta lägre hos patienter som valde mikrovaskulär dekompression 

än de som valde ballongkompression (3,8 ±3,29 respektive 5,9 ±2,88, Mann-Whitney 

U-test p=0,095). Livskvaliteten var något högre inför mikrovaskulär dekompression 

(EQ-5D 0,57 ±0,194 jämfört 0,47 ±0,195, Mann-Whitney U-test p=0,106) medan 

ångestnivån var högre inför ballongkompression (HAD ångest 8,5 ±5,97 jämfört 4,8 

±4,57, Mann-Whitney U-test p=0,106). 

Figur 1 illustrerar sambandet mellan de två varianterna för att skatta livskvalitet; EQ-

5D-3L och EQ VAS. Varje ring motsvarar en patient med det upplevda hälsotillståndet 

på VAS-skalan efter x-axeln och värdet från EQ-5D-3L efter y-axeln. Korrelationen 

mellan de två var inte signifikant (Spearmans korrelationskoefficient=0,371, p=0,062).  
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Som man kan se i figuren var det relativt många patienter som endera skattade sitt 

VAS-värde högt och samtidigt hade ett lågt EQ-5D-värde och vice versa med lågt VAS-

värde trots högt EQ-5D.  

Figur 1: 

         

 

Figur 1 visar relationen mellan den hälsorelaterade livskvaliteten hos de 26 patienterna före operation uttryckt 

som ett VAS-värde efter x-axeln och som ett viktat medelvärde från EQ-5D-3L efter y-axeln. 
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Effekt av kirurgisk behandling 

BPI-F 

Nivåerna på samtliga tre huvudområden av BPI-F hos patienterna i denna studie sjönk 

efter kirurgisk behandling. Figur 2 visar resultatet av fråga 1–4 (området smärta) i 

BPI-F för alla patienterna. Medelvärdet minskade från 4,9 (SD ±3,21) före 

operationen till 1,4 (SD ±2,10) och 1,2 (SD ±2,06) 6 veckor respektive 6 månader efter 

operationen. Skillnaden var signifikant mellan mättillfällena (Friedmans test 

x2(2)=27,811, p<0,001). Parvis Friedmans test påvisade signifikanta skillnader mellan 

mätningen före operation och båda tillfällena efter (6 veckor p<0,001; 6 månader 

p<0,001) men det var ingen skillnad mellan 6 veckor och 6 månader efter operation 

(p=0,825). 

Figur 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Figur 2 visar medelvärde och 95 % konfidensintervall av resultaten på fråga 1–4 i BPI-F (området smärta) på en 

skala 0–10 där 10 är värsta tänkbara smärta. (P<0,001) 
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Figur 3 visar resultatet av fråga 5–11 i BPI-F (området allmänna funktioner). 

Medelvärdet före operationen var 5,4 (SD ±2,65), 6 veckor efter operationen 1,6 (SD 

±2,44) och 6 månader postoperativt 1,2 (SD ±1,85).  

Skillnaden var signifikant (Friedmans test x2(2)=29,564, p<0,001) och fanns mellan 

mätningen före operation och bägge mätningarna efter operation (parvis Friedmans 

test 6 veckor p<0,001; 6 månader p<0,001) Det fanns ingen signifikant skillnad mellan 

6 veckor och 6 månader postoperativt (p=0,606). 

 

Figur 3: 

 

 

Figur 3 visar medelvärde och 95 % konfidensintervall av resultatet på fråga 5–11 i BPI-F (gruppen allmänna 

funktioner) på en skala 0–10 där 10 är största möjliga påverkan. (P<0,001) 
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Figur 4 visar resultatet av fråga 12–18 i BPI-F (området ansiktsfunktioner). Även här är 

alla patienterna och båda operationsmetoderna inkluderade. Medelvärdet före 

operationen var 5,7 (SD ±3,20), 6 veckor efter operationen 1,6 (SD ±2,01) och 6 

månader postoperativt 1,4 (SD ±1,82). Även här visade Friedmans test signifikanta 

skillnader mellan de tre mättillfällena (x2(2)=24,585, p<0,001) där parvis Friedmans 

test påvisade signifikant effekt av operationen vid såväl 6 veckor (p=0,001) som 6 

månader (p<0,001) efter op. Det var ingen skillnad mellan 6 veckor och 6 månader 

efter operation (p=0,376). 

 

Figur 4: 

 

 

Figur 4 visar medelvärde och 95 % konfidensintervall av resultatet på fråga 12–18 i BPI-F (området 

ansiktsfunktioner) på en skala 0–10 där 10 är största tänkbara inverkan. (P<0,001) 
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EQ-5D-3L 

Figur 5 visar hur patienterna har svarat före och efter ingreppet på de fem frågor med 

vardera tre svarsalternativ som ingår i EQ-5D-3L (rörlighet, hygien, aktiviteter, smärta 

och oro) där 1,0 är bästa tänkbara livskvalitet. Efter operationen sågs förbättringar av 

medelvärdet för EQ-5D efter 6 veckor (0,795 (SD ±0,234)) och efter 6 månader (0,735 

(SD ±0,223)) jämfört före operation (0,513 (SD ±0,198)). Skillnaderna var signifikanta 

(Friedmans test x2(2)=19,506, p<0,001). Parvis Friedmans test mellan de tre olika 

tillfällena visade signifikanta skillnader mellan värdena före operation och respektive 

mätning efter operation (6 veckor p<0,001; 6 månader p=0,003) Det fanns ingen 

signifikant skillnad mellan 6 veckor och 6 månader postoperativt (p=0,269). 

Figur 5: 

 

Figur 5 visar medelvärde och 95 % konfidensintervall av hur patienterna har svarat före och efter ingreppet på 

de fem frågor med vardera tre svarsalternativ som ingår i EQ-5D-3L (p<0,005). 
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Figur 6 visar hur patienterna skattar sitt nuvarande hälsotillstånd på en visuell analog 

skala 0–100, där 0 är sämsta tänkbara och 100 är bästa tänkbara hälsotillstånd. 

Medelvärdet för båda operationsmetoderna före ingreppet var 53,27 (SD ±27,437). 6 

veckor postoperativt var medelvärdet 77,25 (SD ± 18,548) och 6 månader 

postoperativt var medelvärdet 72,96 (SD ±23,692). Friedmans test visade signifikant 

skillnad mellan mätningarna (x2(2)=19,923, p<0,001) där värdena 6 veckor och 6 

månader efter operation var signifikant skilda från värdena före operation (parvis 

Friedmans test 6 veckor p<0,001; 6 månader p=0,004). Mätvärdena förändrade sig 

inte signifikant mellan 6 veckor och 6 månader p=0,269. 

 

Figur 6: 

  

Figur 6 visar medelvärde och 95 % konfidensintervall av hur patienterna i båda operationsgrupperna skattar sitt 

nuvarande hälsotillstånd på en så kallad visuell analog skala 0–100 (p<0,005) 
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HAD 

Figur 7 visar ångestnivån före och efter operationen. Före operationen var det 9 

patienter som hade en ångestnivå över den normala, av dem hade 4 patienter en nivå 

lika med eller över 15, det vill säga hade svår ångest. Det var fortfarande 6 patienter 

som hade högre än normal ångestnivå 6 månader efter operationen, men av dessa 

hade ingen svår ångest. Medelvärdet var före operationen 6,81 (SD ±5,586), 6 veckor 

efter operationen 3,79 (SD ±4,549) och 6 månader postoperativt 4,48 (SD ±4,254). 

Det fanns signifikanta skillnader mellan mättillfällena (Friedmans test x2(2)=12,333, 

p<0,002). Parvis Friedmans test påvisade skillnader mellan mätningen före operation 

och båda tillfällena efter (6 veckor p<0,003; 6 månader p<0,012) men det var ingen 

skillnad mellan 6 veckor och 6 månader efter operation (p=0,606). 

Figur 7: 

 

Figur 7 visar medelvärde och 95 % konfidensintervall av hur patienterna inom båda operationsgrupperna svarat 

gällande ångestnivå före och efter operationen på en skala 0–21 där 0 är lägsta tänkbara ångest och 21 högsta.  

(p<0,05) 
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Figur 8 illustrerar depressionsnivån före och efter operationen. Före operationen 

hade 10 patienter mild till svår depression, varav två med svår depression som angav 

näst högsta och högsta tänkbara värde (20 och21). 6 månader efter operationen var 

det fortfarande 6 patienter med depression, varav en hade svår depression. 

Medelvärdet före operationen var 6,92 (SD ±5,685), 6 veckor efter 2,92 (SD ±3,611) 

och 6 månader efter ingreppet 3,76 (SD ±4,746). Det fanns skillnader mellan de tre 

mättillfällena (Friedmans test x2(2)=8,763, p<0,013). Med parvis Friedmans test sågs 

skillnader om man jämförde värdena före med värdena efter operation (6 veckor 

p<0,015; 6 månader p<0,027). Det var fortsatt ingen skillnad mellan 6 veckor och 6 

månader efter operation (p=0,825). 

Figur 8: 

 

 

Figur 8 visar medelvärde och 95 % konfidensintervall för hur patienterna inom båda operationsgrupperna 

svarat gällande depressionsnivå före och efter operationen på en skala 0–21. (p< 0,05) 
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Jämförelse mellan mikrovaskulär dekompression och 

ballongkompression 

 

Resultaten av mätningarna före och efter operation uppdelat mellan respektive 

behandlingsmetod redovisas i tabell 2. För att skaffa sig en uppfattning om det fanns 

skillnader i förändring i de olika mätvärdena före och efter operation mellan 

mikrovaskulär dekompression och ballongkompression subtraherades värdena för 

varje patient före operation från värdena efter operation. De nya värdena för 

förändring efter operation analyserades därefter med ett icke-parametriskt test 

(Mann-Whitney U-test).  

Den statistiska jämförelsen mellan mikrovaskulär dekompression och 

ballongkompression gav p-värden som var mindre än 0,05 för två parametrar; 

förändring i påverkan på ansiktsrelaterad funktion och förändring i HAD ångestnivå. 

För övriga 5 parametrar (EQ-5D-3L, EQ VAS, HAD depression, BPI-F smärta och BPI-F 

påverkan på allmänna funktioner) sågs ingen signifikant skillnad mellan de två 

behandlingsmetoderna. Sammantaget gjordes alltså 14 jämförelser varför risken för 

Typ 1-fel med falskt positiva signifikanser vid upprepade jämförelser måste beaktas. 

I figur 9 kan man se att minskningen av påverkan på ansiktsrelaterad funktion var 

större efter mikrovaskulär dekompression än efter ballongkompression. 

Medianvärdet för förändringen efter 6 veckor respektive 6 månader var -5,7 vid 

bägge tillfällena för mikrovaskulär dekompression samt -1,6 och -2,0 för 

ballongkompression. P-värdena från Mann-Whitney U-test var 0,011 (6 veckor) och 

0,038 (6 månader). 
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Figur 9: 

 
Figur 9 illustrerar med hjälp av en box-and-whiskers-plot skillnaden mellan patienter som opererats med 

mikrovaskulär dekompression och patienter som opererats med ballongkompression med avseende på 

påverkan på ansiktsrelaterade funktioner (BPI-F fråga 12-18).  Figuren visar medianvärde, övre och nedre 

kvartil samt maximum och minimum. Individer som markerats med ring eller asterisk betraktas som avvikande. 

Mikrovaskulär dekompression illustreras med en blå box och ballongkompression med en grön box. 

 

För HAD ångest var medianförändringen 6 veckor efter operation -1 för mikrovaskulär 

dekompression och -4 för ballongkompression (Mann-Whitney U-test p=0,018) samt 

6 månader efter operation -2 för mikrovaskulär dekompression och -5 för 

ballongkompression. Efter 6 månader var p-värdet större än 0,05 (Mann-Whitney U-

test p=0,066).  
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Diskussion 

 

Den aktuella studien är en pilotstudie på patienter med trigeminusneuralgi för att 1) 

utvärdera om det är rimligt att utföra en jämförande icke-randomiserad studie 

mellan de två kirurgiska behandlingsmetoderna som användes, 2) utvärdera 

användbarheten av validerade frågeformulär översatta till svenska för att mäta 

hälsorelaterad livskvalitet (EQ-5D-3L) och psykiatriskt välmående (ångest och 

depression, HAD) och 3) utvärdera användbarheten av ett för denna studie från 

engelska översatt frågeformulär som är riktat mot ansiktssmärta (BPI-F). Studien ger 

ny information om tillståndet för patienter med trigeminusneuralgi som erbjuds och 

accepterar kirurgisk behandling samt om effekten av den kirurgiska behandlingen på 

de ovan nämnda parametrarna.  

Det fanns en begränsad tid till förfogande för detta studentarbete och eftersom 

trigeminusneuralgi är en relativt ovanlig sjukdom blir antalet patienter lågt i studien. 

Viljan bland patienterna att delta var emellertid hög. Av de utsända frågeformulären 

har 96 % (75 av 78) returnerats komplett ifyllda. Dessa formulär har också med få 

undantag fyllts i av patienterna inom de tidsintervall som angivits. Ingen av de 26 

ursprungliga patienterna har exkluderats eller avlidit inom studiens tidsram. För att 

uppfylla de ovan beskrivna syftena med studien är antalet patienter tillräckligt och 

man kan även få relativt säker information om patientgruppen som helhet men 

antalet blir lågt om man vill jämföra de två behandlingsgrupperna. 

Ett statistiskt problem som uppstår vid den här typen av pilotstudie, där vi ville 

utvärdera flera olika instrument vid flera undersökningstillfällen, är att man får ett 

mycket stort antal statistiska jämförelser. Detta skapar en risk för att få falskt positiva 

signifikanta skillnader (Typ 1- eller alfa-fel).  
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Vi hade emellertid före studiens start identifierat livskvalitet som vårt primära 

intresse vad gällde beskrivningen av patienterna före operationen och effekten av 

operationen. HAD och BPI-F adderades för att ge underlag för framtida studier, för att 

se om dessa instrument är användbara på den här patientpopulationen och för att 

eventuellt generera hypoteser.  

Vi använde icke-parametrisk statistik eftersom standarddeviationerna var stora 

jämfört med medelvärdena vilket antyder att data inte var normalfördelade. 

Fördelningen av data var oftast bimodal, det vill säga att patienterna placerades i 

båda ändarna av spektrat. Många patienter hade låga eller höga mätvärden och få 

patienter hade värden i medelvärdesområdet. Den bimodala fördelningen kan till viss 

del förklaras av sjukdomens natur med skov av extrema smärtattacker. Vissa 

patienter kan därför mycket väl ha varit inne i ett smärtfritt skov vid tillfället för 

ifyllandet av formulären medan andra hade en extrem smärta. Indikationen för 

kirurgi var också vid vissa tillfällen oacceptabel biverkan av medicinering varför dessa 

patienter inte nödvändigtvis hade lika kraftig smärta. En bimodal fördelning skapar 

problem vid redovisning av resultaten. Medelvärden och standardavvikelser kan vara 

svåra att tolka men används trots detta här för att kunna jämföra med andra studier 

eftersom det är de värden som vanligen redovisas i litteraturen om hälsorelaterad 

livskvalitet, HAD och BPI. 

Patienternas ålder och könsfördelning var representativ jämfört andra studier av 

behandling av trigeminusneuralgi.7,24,25 Då operationsmetoderna är principiellt olika 

ansåg vi det oetiskt med randomisering. Samma kirurg informerade och opererade 

patienterna. Informationen som gavs var att ballongkompression medför mindre risk 

för allvarlig komplikation än mikrovaskulär dekompression men har en tidsbegränsad 

effekt och ger hos flertalet patienter en känselnedsättning i ansiktet och munnen 

samt en påverkan på tuggmuskulaturen till skillnad mot mikrovaskulär 

dekompression som ger hos de flesta en bestående effekt utan att samtidigt orsaka 

känselnedsättning i ansiktet.  
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Efter information fick patienten själv välja operationsmetod. Tolv patienter (46 %) 

valde att genomgå en mikrovaskulär dekompression och fjorton (54 %) valde 

ballongkompression. Den enda statistiskt signifikanta skillnaden mellan grupperna var 

ålder. Patienter som valde ballongkompression var äldre än de som valde 

mikrovaskulär dekompression.  

Även om det inte fanns signifikanta skillnader i resultatmåtten vid studiestart så 

riskerar skillnaden i ålder att påverka utfallet då hälsorelaterad livskvalitet varierar 

med ålder.26 Man ser en trend till lägre livskvalitet vid studiestart för patienter som 

valde ballongkompression även om denna skillnad inte nådde statistiskt signifikans. 

Det känns kliniskt rimligt att äldre patienter föredrar en säkrare metod och då kan 

acceptera en mer kortvarig effekt. Det fanns även en trend till att patienter som valde 

ballongkompression hade högre ångestnivå vilket också kändes rimligt då man kan 

tänka sig att de skulle föredra en metod med mindre risker. Oro är en av de fem 

frågorna i EQ-5D varför en skillnad i ingångsvärdet för ångest mycket väl kan tänkas 

påverka utfallet i denna variabel. Vår slutsats blir att de två grupperna inte är 

jämförbara där till exempel skillnader i ålder och ångestnivå kan påverka utfallet av 

studien. Därför bör en annan design väljas om man vill jämföra de två 

behandlingsmetoderna, åtminstone vad gäller hälsorelaterad livskvalitet. 

När studien planerades var vårt primära mål att utvärdera effekten på hälsorelaterad 

livskvalitet av kirurgisk behandling mot trigeminusneuralgi. Vi valde instrumentet EQ-

5D-3L som finns översatt till svenska, är enkelt att använda och där det finns 

uppgifter om en rad olika sjukdomstillstånd och behandlingar. Patienternas 

livskvalitet mättes på två sätt. Dels användes ett frågeformulär (EQ-5D-3L) med fem 

frågor om rörlighet, egenvård, vardagliga aktiviteter, smärta och oro där patienten 

anger en av tre nivåer (1=inga problem, 2=måttliga problem eller 3=svåra problem). 

Dels användes en VAS-skala där patienten skattade sin hälsorelaterade livskvalitet 

från 0-100. Medelvärdet av skattningarna med respektive metod följde varandra nära 
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mellan mättillfällen och efter behandlingsgrupp. Det var därför förvånande att det 

inte fanns en stark korrelation mellan metoderna.  

Det fanns ett relativt stort antal patienter som endera angav ett lågt VAS-värde trots 

ett högt EQ-5D-värde, eller angav ett högt VAS-värde trots lågt EQ-5D-värde. Möjligen 

kan detta bero på att patienterna missuppfattat formuläret även om det är mindre 

troligt. Det är mer troligt att detta avspeglar vissa svagheter i EQ-5D.27 I stället för ett 

aritmetiskt medelvärde som ger en normalfördelad population så konstrueras ett 

vägt medelvärde där grupperna tenderar att bli tudelade i subpopulationer med 

lättare och svårare hälsoproblem. Undergruppen med svårare problem karaktäriseras 

av patienter som har angivit svarsalternativ 3 på någon av frågorna. I den aktuella 

studien är det möjligt att patienter som var inne i ett skov med smärta angav 

svarsalternativet 3 på frågan om smärta och fick ett lågt vägt medelvärde på EQ-5D 

trots att de uppfattade sin totala hälsorelaterade livskvalitet som relativt god vilket 

avspeglade sig i ett högre VAS-värde. Andra patienter som var i ett smärtfritt skov kan 

ha fått ett högt värde på EQ-5D och ändå uppfatta sin hälsorelaterade livskvalitet som 

dålig på VAS.  

Med begränsningarna för EQ-5D är det ändå intressant att jämföra värdena från 

patienterna i denna studie med patienter från andra studier. Vi har identifierat två 

studier där EQ-5D har använts på patienter med trigeminusneuralgi, båda inom 

primärvården. I en studie på 82 patienter som var under pågående 

läkemedelsbehandling hos distriktsläkare i 6 olika europeiska länder var medelvärdet 

för patienternas EQ-5D 0,56 med standarddeviationen ±0,31 och EQ VAS 60,2 

±20,0.28 I en spansk studie där man studerade effekten av pregabalin på 

trigeminusneuralgi hade de 65 patienterna, som inte hade svarat på tidigare 

behandling med läkemedel, vid inledningen av studien ett EQ VAS på 39,9 ±18,9.29 

Våra patienter hade således något lägre skattad hälsorelaterad livskvalitet jämfört 

med patienterna under behandling av distriktsläkare vilket skulle vara förväntat med 

tanke på att våra patienter hade valts ut för kirurgi eftersom de inte var nöjda med 
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sin läkemedelsbehandling.28 De terapirefraktära patienterna i läkemedelsstudien 

hade lägre EQ VAS-värde än våra patienter.29 Det kan möjligen förklaras av att 

merparten av dessa patienter endast behandlades med Paracetamol eller NSAID 

vilket har mycket begränsad effekt vid trigeminusneuralgi. De flesta patienterna i vår 

studie hade antiepileptika som oftast hade viss men otillräcklig effekt, alternativt 

hade god effekt men gav oacceptabla biverkningar. 

Skattningen av hälsorelaterad livskvalitet på patienter med trigeminusneuralgi kan 

också jämföras med resultaten från en undersökning på den allmänna befolkningen i 

Stockholms län där EQ-5D för hela populationen var 0,84 och EQ VAS var 85.26 

Kvinnor och män mellan 60-69 år hade ett något lägre medelvärde för EQ-5D på 0,80 

och EQ VAS på 82. Olika sjukdomstillstånd sänkte medelvärdet från 0,84/85 till 

0,66/72 vid ländryggssmärta, 0,70/73 vid nacksmärta, 0,70/69 vid angina pectoris, 

0,72/74 vid psykisk ohälsa, 0,74/75 vid diabetes, 0,78/75 vid hypertoni och 0,79/80 

vid astma. I en annan studie på en stor grupp med amerikanska och brittiska 

patienter med avancerad cancer (n=534) hade patienterna medelvärden för EQ-5D på 

0,78 (USA) och 0,72 (UK)22.  I en brittisk studie rapporteras medelvärden för EQ-5D på 

0,64 vid ländryggssmärta, 0,44 för patienter i kö för knäprotesoperation, 0,55 för 

patienter med bensår, 0,54 för patienter med KOL och 0,66 för patienter med IBS.30 

Det är uppenbart att patienter med trigeminusneuralgi både i vår och de två övriga 

studierna har en påtagligt sänkt livskvalitet på grund av sin sjukdom jämfört med den 

allmänna populationen men också jämfört många andra sjukdomsgrupper. Tittar man 

på resultaten från studien genomförd av Tölle et al. kan man också misstänka att 

många patienter i primärvården är underbehandlade och borde erbjudas en 

konsultation med en specialintresserad läkare, neurolog eller neurokirurg.28 

Den aktuella studien är den första att visa nyttan av kirurgisk behandling på 

hälsorelaterad livskvalitet vid trigeminusneuralgi. Medelvärdet för EQ VAS steg från 

53 till 77 efter 6 veckor och till 73 efter 6 månader. Effekten av behandling med 
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pregabalin var jämförbar. Man redovisar en förbättring av EQ VAS med 31,6 (±22,2) 

från 39,9 till 71,5 över studieperiodens 12 veckor.29  

Tölle et al. lät patienterna skatta ett tänkt EQ VAS-värde om de skulle vara 

smärtfria.28 Medelvärdet för denna uppskattning blev 78,4. Man får således en 

påtaglig effekt på hälsorelaterad livskvalitet av behandling. Medelvärdena efter 

behandling ligger strax under medelvärdena för en allmän population i samma ålder. 

Uppskattningen av ångest och depression med HAD var inte ett primärt mål i denna 

studie. Vi anser det ändå värt att presentera våra data då det finns väldigt lite skrivet 

om denna aspekt av trigeminusneuralgi. Jämfört med en allmän population i 

Jämtland hade våra patienter både ett något högre medelvärde för ångest (6,8 ±5,59 

jämfört 4,45 ±3,88) och för depression (6,9 ±5,68 jämfört 4,51 ±3,80).31 I den spanska 

studien med terapirefraktära patienter (Pérez et al.) som är en av två studier vi har 

hittat där man har använt HAD på patienter med trigeminusneuralgi var emellertid 

medelvärdena ännu högre (ångest 11,1 ±4,4 och depression 10,9 ±4,0).29 I både vår 

studie och den utförd av Pérez et al. sågs en signifikant minskning av både ångest och 

depression efter kirurgisk respektive läkemedelsbehandling.29 Sex veckor efter 

operation hade ångestvärdet sjunkit med i medel 2,3 ±2,29 och depressionsvärdet 

med 3,2 ±4,52 jämfört med minskningen efter 12 veckors pregabalinbehandling som 

var 4,5 ±4,2 för ångest och 3,8 ±3,5 för depression. 

 I en annan studie av Zakrzewska et al. där man exkluderade patienter som angav att 

de hade depression eller ångest av annan orsak än trigeminusneuralgi, redovisar man 

att av 25 patienter hade 6 mild depression och 7 svår depression före behandling 

med termokoagulation av ganglion Gasseri. 3 av dem hade fortfarande depression 

efter behandling.33 Det kan jämföras med vår studie på 26 patienter där 8 patienter 

hade mild depression och 2 svår depression före mikrovaskulär dekompression och 

ballongkompression och där 5 patienter hade mild och 1 svår depression efter 

behandlingen.  
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Med avseende på ångest redovisar Zakrzewska et al. 6 patienter med mild och 6 med 

svår ångest före behandling. 6 av patienterna hade ångest 1 år efter behandling och 3 

patienter hade ångest 3 år efter behandling.33 I vår studie hade 5 patienter lätt ångest 

och 4 hade svår ångest före behandling. Efter behandling hade 6 patienter lätt ångest 

och ingen hade svår ångest. Tyvärr definierar inte Zakrzewska et al. vad man menar 

som mild respektiv svår ångest och depression. 

Sammanfattningsvis så talar våra, Pérez och Zakrzewskas data för att det finns en 

betydande psykiatrisk ohälsa bland patienter med trigeminusneuralgi och att 

behandling leder till en normalisering av ångest- och depressionsnivåerna.  HAD 

förefaller ge jämförbara resultat mellan olika studier vilket talar för att det är ett 

användbart instrument på dessa patienter. Det skulle vara intressant att i en större 

studie se hur ångest och depression påverkar patientens val av behandling och om 

behandling av denna psykiska ohälsa kan påverka valet och även utfallet av 

behandlingen. 

Kirurgisk behandling av trigeminusneuralgi hade en tydlig effekt på alla tre faktorerna 

i BPI-F, det vill säga smärta, påverkan på allmänna funktioner och påverkan på 

ansiktsrelaterade funktioner. BPI-F har inte till vår kännedom använts tidigare för att 

utvärdera behandling av denna sjukdom. Lee et al. utvecklade och utvärderade 

instrumentet på 156 patienter med typisk och atypisk trigeminusneuralgi och visade 

dess validitet för analys av denna patientgrupp. Vår studie ger ytterligare belägg för 

användbarheten av BPI-F genom att dels visa att kirurgisk behandling ger robusta 

skillnader i instrumentets medelvärden och dels genom att värdena för vår 

population överensstämmer väl med värdena för patienterna med typisk 

trigeminusneuralgi i Lee et al:s studie.21 I vår respektive Lee et al:s studie var 

medelvärdet för smärta (fråga 1-4) 4,9 respektive 5,0, för påverkan på allmänna 

funktioner 5,4 respektive 5,4 och för påverkan på ansiktsrelaterade funktioner 5,7 

respektive 6,0.  
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BPI har även använts i en andra studie av Tölle et al., men utan den tredje faktorn 

(påverkan på ansiktsrelaterade funktioner) för att beskriva populationen av patienter 

med trigeminusneuralgi hos distriktsläkare i 6 olika europiska länder.28  

Här var medelvärdena något lägre, 4,2 för smärta och 3,6 för påverkan på allmänna 

funktioner vilket känns rimligt eftersom patienterna i vår population var selekterade 

till operation. 

En observation som inspirerade till den aktuella studien var att patienter som 

behandlats med ballongkompression allmänt föreföll må sämre 6 veckor efter 

operation än patienter som opererats med mikrovaskulär dekompression. Den enda 

signifikanta skillnad som kunde ses efter 6 veckor var i den tredje faktorn av BPI-F, 

smärtans påverkan på ansiktsrelaterade funktioner. Med tanke på att BPI-F inte var 

en primär parameter samt risken för att få falskt positiva signifikanta skillnader (Typ 

1-fel) måste man vara försiktig med att dra några större slutsatser från detta fynd. 

Möjligen kan det vara så att patienter som upplever obehag på grund av bedövningen 

i ansiktet som ballongkompressionen ofta orsakar, anger högre värden för denna 

faktor. Förmodligen var det inte detta som Lee et al. avsåg när man konstruerade den 

tredje faktorn utan snarare den påverkan som den neuralgiska smärtan gav. Men det 

skulle vara en intressant egenskap hos ett utvärderingsinstrument för effekten av 

kirurgisk behandling av trigeminusneuralgi eftersom postoperativ känselnedsättning 

är ett obehag som sällan skattas. Det finns således skäl till en uppföljande studie där 

man primärt studerar påverkan på ansiktsrelaterade funktioner efter olika typer av 

kirurgisk behandling.  
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Sammanfattning 

Den aktuella studien visar en påtagligt sänkt hälsorelaterad livskvalitet, mätt med EQ-

5D-3L, hos patienter med trigeminusneuralgi som erbjudits och accepterat kirurgisk 

behandling. Den kirurgiska behandlingen leder till en klar förbättring där gruppens 

medelvärde 6 veckor och 6 månader efter operation är jämförbar med en allmän 

population i samma ålder. Parallellt med en sänkt hälsorelaterad livskvalitet ses också 

preoperativt en psykiatrisk ohälsa mätt med HAD. Man ser en tydlig minskning av 

ångest och depression efter operation. Både EQ-5D och HAD förefaller vara 

användbara instrument när man skall värdera hälsorelaterad livskvalitet och 

psykiatrisk ohälsa hos patienter före och efter kirurgisk behandling. Dock har främst 

EQ-5D vissa inneboende problem som kan ge problem att välja vilken typ av värde 

som ska användas för att beskriva populationen på ett rättvisande sätt samt att 

använda instrumentet för jämförelser mellan olika patientgrupper.  

Detta är den första studien där frågeformuläret BPI-F har använts för att mäta 

effekten av kirurgisk behandling på trigeminusneuralgi. Värdena för patienterna i vår 

studie som svarade på ett formulär översatt till svenska överensstämde väl med 

värdena för patienter som svarat på det engelska formuläret. Medelvärdena 

förbättrades påtagligt efter operationen vilket ger belägg för instrumentets validitet 

och tillförlitlighet. Sammantaget förefaller BPI-F vara ett användbart instrument om 

man vill ha möjlighet att mäta ansiktssmärta och dess effekt på aktiviteter före och 

efter behandling. 

En utgångspunkt för studien var önskemålet att studera skillnader efter behandling 

med två olika operationsmetoder där patienterna själva valde metod och inte 

randomiserades. Denna design ledde till en skillnad i ålder mellan de två grupperna 

varför de inte kunde jämföras då ålder mycket väl kan tänkas påverka den primära 

parametern i studien, det vill säga hälsorelaterad livskvalitet. Dock ses en tydlig 

förbättring postoperativt för de båda operationsmetoderna sammantaget.
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Neurostatus studie: 

Stående: 

– Gångmönster, tå- och hälgång 

– Romberg 

– Finger-näs 

– Nigsittning, uppresning 

– Synfält enl. Donder 

– Ögonrörelser, nystagmus 

 

Sittande: 

– Kornealreflex, både ovan- och underdel. 

– Pupillstorlek, ljusreaktion (direkt, indirekt) 

– Ansiktsmotorik 

– Hörsel (fingergnidning) 

– Svalgreflex, asymmetri 

– Tungmotorik 

– Diadokokinesi 

– Fingerspel 

– Grasset 

– Muskelkraft i armar, fingrar, axlar, händer 

– Senreflexer armar och ben (biceps, triceps, brachioradialis, patella och triceps surae) 

 

Liggande: 

– Sensibilitet för beröring; vasst/trubbigt – varmt/kallt (framför allt ansikte), vibration 

(stämgaffel) prox. och dist. armar och ben 

– Omvänd Barré 

– Tonus i hand- armbågs- och knäleder 

– Häl-knä 

– Babinski  
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Brief Pain Inventory - Facial (BPI-F), svensk version 

 

Namn:  ................................................................................................  Personnummer: ....................................................... 

Datum då du fyller i formuläret:  ...............................................  

 

............................................................................................................................. ............................................................................ 

1. Gradera din smärta genom att ringa in den siffra som bäst beskriver smärtan när den har 

varit som värst under den senaste veckan. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingen smärta       Värsta tänkbara smärta 
............................................................................................................................. ............................................................................ 

2. Gradera din smärta genom att ringa in den siffra som bäst beskriver smärtan när den har 

varit som minst under den senaste veckan. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingen smärta       Värsta tänkbara smärta 
............................................................................................................................. ............................................................................ 

3. Gradera din smärta genom att ringa in den siffra som bäst beskriver smärtan i genomsnitt 

under den senaste veckan. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingen smärta       Värsta tänkbara smärta 
............................................................................................................................. ............................................................................ 

4. Gradera din smärta genom att ringa in den siffra som bäst beskriver hur ont du har just nu. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingen smärta       Värsta tänkbara smärta 
............................................................................................................................. ............................................................................ 

 

I frågorna 5 - 18 ska du ringa in den siffra som bäst beskriver hur smärtan har inverkat på: 

............................................................................................................................. ............................................................................ 

5. Dina allmänna aktiviteter 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingen inverkan       Mycket stor inverkan 
............................................................................................................................. ............................................................................ 

6. Din sinnesstämning 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingen inverkan       Mycket stor inverkan 
............................................................................................................................. ............................................................................ 

.................................................................................................................................................................. ..................................... 

7. Din gångförmåga 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingen inverkan       Mycket stor inverkan 
............................................................................................................................. ............................................................................ 

8. Ditt normala arbete (inkluderande både arbete i och utanför hemmet) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingen inverkan       Mycket stor inverkan 
............................................................................................................................. ............................................................................ 

9. Dina relationer till andra människor 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingen inverkan       Mycket stor inverkan 
............................................................................................................................. ............................................................................ 
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10. Din sömn 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingen inverkan       Mycket stor inverkan 
............................................................................................................................. ............................................................................ 

11. Din förmåga att njuta av livet 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingen inverkan       Mycket stor inverkan 
............................................................................................................................. ............................................................................ 

............................................................................................................................. ............................................................................ 

12. Din förmåga att äta en måltid 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingen inverkan       Mycket stor inverkan 
............................................................................................................................. ............................................................................ 

13. Beröring av ansiktet (inklusive skötsel av hygien och eventuell rakning) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingen inverkan       Mycket stor inverkan 
............................................................................................................................. ............................................................................ 

14. Möjligheten att borsta tänderna eller använda tandtråd 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingen inverkan       Mycket stor inverkan 
............................................................................................................................. ............................................................................ 

15. Din möjlighet att skratta eller le 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingen inverkan       Mycket stor inverkan 
............................................................................................................................. ............................................................................ 

16. Din förmåga att prata 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingen inverkan       Mycket stor inverkan 
............................................................................................................................. ............................................................................ 

17. Din förmåga att gapa stort 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingen inverkan       Mycket stor inverkan 
............................................................................................................................. ............................................................................ 

18. Din möjlighet att äta hårdtuggad mat såsom äpplen 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingen inverkan       Mycket stor inverkan 
............................................................................................................................. ............................................................................ 

 

Referens: Development of and psychometric testing for the Brief Pain Inventory–Facial in patients 

with facial pain syndromes, Lee et al, J Neurosurg 113:516–523, 2010. Översatt till svenska av dr Erik 

Lundström, neurologen, Akademiska sjukhuset, Uppsala 
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Hälsoenkät 

Svensk version 

(Swedish version) 
© EuroQoL Group 1990 

2 

 

Markera, genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp (så här ), vilket 

påstående som bäst beskriver Ditt hälsotillstånd i dag. 

 
Rörlighet 

Jag går utan svårigheter 

Jag kan gå men med viss svårighet 

Jag är sängliggande 



Hygien 

Jag behöver ingen hjälp med min dagliga hygien, mat eller påklädning 

Jag har vissa problem att tvätta eller klä mig själv 

Jag kan inte tvätta eller klä mig själv 



Huvudsakliga aktiviteter (t ex arbete, studier, 
hushållssysslor, familje- och fritidsaktiviteter) 

Jag klarar av mina huvudsakliga aktiviteter 

Jag har vissa problem med att klara av mina huvudsakliga aktiviteter 

Jag klarar inte av mina huvudsakliga aktiviteter 



Smärtor/besvär 

Jag har varken smärtor eller besvär 

Jag har måttliga smärtor eller besvär 

Jag har svåra smärtor eller besvär 



Oro/nedstämdhet 

Jag är inte orolig eller nedstämd 

Jag är orolig eller nedstämd i viss utsträckning 

Jag är i högsta grad orolig eller nedstämd   

  

© EuroQoL Group 1990 
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