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Vid gikt, sätt in långvarig 
urtsänkande behandling tidigt



Dagens agenda

Vad är gikt och varför ska vi prata om just det?Om gikt

Val av behandling vid akut giktattackAkutbehandling

Sammanfattning

Mål med behandlingenUppföljning

Minska risken för nya giktattacker under insättning av 
uratsänkande behandlingProfylax

När och hur ska vi sätta in förebyggande långtidsbehandling?Uratsänkande 
behandling

Hur ska vi utreda misstänkt gikt?Diagnostik



Om gikt

• Gikt är en kronisk sjukdom

• Obehandlad gikt ger

− led- och broskskador

− tofi

− njurskada

• Prevalens

− män 0,5-2,8 %

− kvinnor 0,1-0,6 %

• Insjuknande ofta i medelåldern



70%

Om gikt

• Akut isättande mono- eller oligoartrit

• Spontanregress inom 1-2 veckor

• Ibland bursit

• Eventuellt subfebrilitet, påverkat AT

• Tofi = diagnostiskt



Om gikt

• Hyperurtikemi  natriumuratutfällning  artrit

• Hyperurtikemi (s-urat > 450 µmol/l) orsakas av:

Ökad uratproduktion Minskad uratutsöndring
• Förhöjd nukleinsyranedbrytning 

(myeloproliferativa sjukdomar, 
maligniteter, strålning och cytostatika)

• Renalt (nedsatt glomerulusfiltration, defekt 
tubulusfunktion)

• Psoriasis • Vissa läkemedel:
– Tiazider och loopdiuretika
– Lågdos ASA
– Blodtryckssänkare: ACE-hämmare, 

betablockerare, ARB (undantag 
Losartan)

– Vissa specialistpreparat: Lithium, 
Ciklosporin, Takrolimus

• Alkohol



Diagnostik

• S-urat oftast förhöjt (men kan sjunka vid akut attack)

• SR och CRP förhöjda

• Kontrollera blodstatus (hematologisk sjukdom?) och kreatinin

• Rtg: normalt initialt, bendestruktioner och sänkt ledbrosk vid kronisk gikt

• Ledpunktion diagnostiskt

• DECT i specialiserad vård vid behov

• Differentialdiagnoser: bakteriell artrit, erysipelas, pyrofosfatsynovit, reaktiv 

artrit, annan reumatologisk sjukdom.



Akutbehandling

• Avlasta engagerade leder

• Läkemedelsbehandling vid akut giktattack



Akutbehandling

• Råd vid val av behandling, vid:

− hjärtkärlsjukdom rekommenderas framför allt kolkicin eller prednisolon (vid 
avancerad hjärtsjukdom bör även prednisolon ges med försiktighet).

− diabetes rekommenderas främst kolkicin. 

− nedsatt njur- eller leverfunktion kan kolkicin användas men om det behövs 
fler doser efter de första 12 timmarna ska dosen minskas. Dosen och intervallen 
ska anpassas efter njurfunktionen. 

− njursvikt, eGFR <30 ml/min/1,73 m2, rekommenderas prednisolon.

− kognitiva besvär bör kolkicin undvikas eftersom det kan bli toxiskt vid 
felaktigt intag. Ger diarré vid hög dos – undvik till patienter som ej tolerera det.



Förebyggande behandling, icke-farmakologisk

• Alla med gikt ska informeras om icke-farmakologiska förebyggande åtgärder



Förebyggande behandling, farmakologisk

• Uratsänkande behandling vid:
− Upprepade giktattacker
− Vid första attacken om något av:

• Allopurinol förstahandsval:

• Andrahandsval finns via reumatolog

• Ålder < 40 år
• Urat > 480 µmol/l
• Komorbiditeter (njursvikt, hypertoni, IHD, hjärtsvikt)

• Tofi
• Polyartikulär gikt
• Radiologiska förändringar



Anfallsprofylax under insättning av uratsänkande 
läkemedel

• Vid insättning av uratsänkande läkemedel ökar risken för nytt akut skov

• Överväg därför profylax under insättningen (upp till 6 månader, ofta kortare)



Uppföljning och behandlingsmål

• Behandlingsmål:
− Skovfrihet
− Undvika kronisk gikt
− S-urat < 360 µmol/l, vid tofi < 300 µmol/l

• Avsluta inte uratsänkande läkemedelsbehandling – gikt är en 
kronisk sjukdom!

• Motivera patienten till fortsatta livsstilsåtgärder och 

läkemedelsbehandling



Sammanfattning

- Utredning
- Diagnos
- Se över 

läkemedelslistan

Uratsänkande läkemedelsbehandlingÖverväg uratsänkande 
läkemedel i vissa fall

Första 
attacken

Andra 
attacken

Följ upp:
- mål
- livsstilsåtgärder 
- läkemedelsanvändning

Icke-farmakologiska förebyggande åtgärder – hälsosamma levnadsvanor

Akutbehandling Akutbehandling

Profylax mot giktattack under insättning av 
uratsänkande läkemedelsbehandling

Akutbehandling
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