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Althéra är säker och vältolererad för spädbarn med 
konstaterad komjölksproteinallergi.1, 2 

3

Althéra® är ett livsmedel för speciella 
medicinska ändamål och ska användas i 

samråd med sjukvårdspersonal.
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   VID FRÅGOR, ring  
vår kundtjänst på  
020-32 35 00

Trygghet att växa med
FÖR SMÅ MAGAR 
MED KOMJÖLKS
PROTEINALLERGI

Althéra har fått ett uppdaterat  
innehåll och en ny utsida. 
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Med i-Port kan du slippa 140 stick i månaden.

10
 stick i månaden 

istället för

150

� För stickrädda barn och vuxna – du injicerar genom 
membranet i i-Port istället för genom huden

� För dig som har problem med fettkuddar  
(lipo hypertrofier) och behöver vila dina stickställen

� 10 stick per månad (bara när i-Port sätts på plats) 
istället för kanske 150

� Sitter upp till tre dagar

� Appliceras enkelt

� För mer info, kontakta ditt diabetesteam eller 
Nordic Infu Care, 08-601 24 40, diabetes@infucare.se
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Många barn bär på en tung hemlighet. 
Vi behöver fler mottagningar för barn som utsatts för våld i hemmet. 
Hjälp dem att lätta sitt hjärta. Ge ett bidrag på www.räddabarnen.se
Plusgiro 902003-3
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LEDARE

Skakvåld – en fråga som berör alla 
barnläkare

Så ligger helgerna bakom oss och vi går stadigt mot ljusare 
tider. Det slår mig att BLF-mailen inte slutar strömma in 
bara för att det är storhelg. Ni är många aktiva som passar 
på att jobba med barnsjukvårdens viktiga frågor även 
under helger och ledigheter, i delföreningar och andra 
grupperingar. Stort tack för ert engagemang!

En aktuell fråga för BLF är uppföljningen av SBU:s rap-
port om skakvåld. Kunskapsområdet berör alla barnläkare. 
De flesta av oss känner igen situationen på akutmottagningen 
när vi fattar oro för barnet framför oss, med skador som vi 
inte ser en rimlig förklaring till. En otroligt svår situation. Det 
är av stor vikt att alla i barnsjukvården har goda kunskaper 
om hur man professionellt och med barnets bästa för ögonen 
möter, utreder och handlägger fall där ett barn misstänks fara 
illa. Därav vill jag uppehålla mig en stund vid frågan om 
skakvåld. I rapporten utgår SBU från begreppet “triaden” 
som innefattar subduralhematom, retinala blödningar och 
hjärnpåverkan. Rapportens slutsatser är att “det finns otill-
räckligt vetenskapligt underlag för att bedöma den diag-
nostiska träffsäkerheten av triaden för att identifiera skakvåld, 
samt att det finns begränsat vetenskapligt underlag för att 
triaden och därmed dess delkomponenter kan förekomma 
vid skakvåld.” Rapporten har brister som kan medföra risk 
för att barn inte får sina behov av stöd och skydd tillgodosed-
da varför vi till SBU framfört följande synpunkter:

1. SBU:s val av frågeställning är inte förankrat i den kliniska 
vardagen. Barnläkare värderar inte förekomst av “tri-
aden”. Utredningen vid misstänkt skakvåld innefattar en 
bred differentialdiagnostik baserad på anamnes, somatisk 
undersökning, röntgen- och laboratorieundersökningar.

2. Rapporten berör en delmängd av våld mot spädbarn. 
Vi är oroliga för att den får effekter inom områden den 
inte värderat. BLF fick möjlighet att påverka SBU:s 
pressmaterial för att minska risken för detta.

3. Det finns metodologiska problem i rapportens utförande. 
Ett exempel är att SBU har haft högre vetenskapliga krav 
på artiklar för de i triaden ingående tecknen än på alter-
nativa förklaringar. Samma krav behöver ställas för 
underfrågeställningar som för huvudfrågeställningen. Vi 
har har liksom barnläkarkollegor i USA, England och de 
nordiska länderna framfört önskemål om en internatio-
nell granskning vilket kommer att göras i efterhand.

4. Den etiska analysen innefattar följande formulering: 
“Ett beslut om anmälan är förenat med betydande 
konsekvenser för såväl barnet som vårdnadshavarna 
och måste därför vara välgrundat och genomtänkt. Ett 
sådant beslut bör alltid fattas i samråd med minst en 
annan läkare.” VI vill poängtera att barnläkare har 
oförändrad anmälningsplikt enligt Socialtjänstlagen 
vid oro för att ett barn far illa.

5. Vi har efterfrågat en nationell riktlinje för handläggning 
av misstänkt våldsutsatta barn.

Huvudbudskapen är att det är farligt att skaka barn, att våld 
mot spädbarn förekommer, att barn tyvärr skadas och dödas 
av föräldrar, och att barnläkare även framöver har ansvar att 
göra en noggrann medicinsk bedömning och värna om 
barnets liv och skydd. Frågan har drivits av delföreningen 
för barn som far illa och styrelsen tillsammans, och vi följer 
upp den i vår, bland annat genom att ordna ett seminarium 
på Barnveckan i Göteborg 24-27 april 2017. Väl mött där!

Anna Bärtås, ordförande Svenska Barnläkarföreningen
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Redaktörens ruta

Gästredaktör i detta nummer: Professor Johnny Ludvigsson
Johnny Ludvigsson, professor i pediatrik vid Linköpings universitet sedan 1985 (senior 
professor sedan 2008), var under åren 1983–2008 ansvarig för diabetesvården vid Barn- 
och Ungdomssjukhuset i Linköping, och är fortsatt kliniskt verksam. Han har arbetat med 
diabetesforskning i 50 år. Johnny var först i världen att genomföra immunintervention vid 
diabetesdebuten för att bevara kvarvarande insulinsekretion (BMJ 1983), varvid antingenet 
64 kD (Nature 1982) upptäcktes. 64 kD visade sig vara GAD, som lett fram till flera inter-
ventionsstudier (NEJM 2008, NEJM 2012), och nya studier pågår. Johnny är fortfarande 
aktiv inom flera immuninterventions- och preventionsstudier, men också studier av diabe-
teskomplikationer ex Linköping Complication Study, som var världens första populations-
baserade studie att visa prevention av nephropati (NEJM 1994). Varit Secr General ISPAD/
ISGD 1985-1991. 2001 Inaugural ISPAD Prize. Som förste pediater någonsin Honorary 
Member of EASD. 2014 rankad på 10-top-listan av >64000 Typ 1 diabetesforskare. 

Välkomna till ett nytt år med 
Barnläkaren. Vi träder in i 2017 med 
nytt omslag, en idé som delvis har att 
göra med att vi vill utveckla tidningen, 
men också tack vare inspirerande förslag 
från läsare. Hädanefter kommer våra 
temadelar lyftas fram av en omsorgsfullt 

utvald bild. Det är verkligen roligt att känna att det finns ett 
genuint intresse för denna tidning. Detta märks inte minst 
på Barnveckan, som med tiden blivit en mycket viktig 
forum och mötesplats mellan redaktion och läsare. Hoppas 
vi ses i Göteborg i vår för fler givande, trevliga möten och 
diskussioner.

Ytterligare en nyhet är att vi publicerar highlights från 
Acta Paediatrica. Detta betyder att ni lätt kan se vilka artiklar 
i varje nummer av denna tidskrift som rankats som speciellt 
intressanta. Logga in med din kod till Acta Paediatrica på 
Barnläkarföreningens hemsida; www.barnlakarforeningen.
se. Alla föreningsmedlemmar har tillgång till tidskriften.

I Barnläkaren ska vi denna gång ägna oss åt en av våra 
vanligaste folksjukdomar, diabetes typ 1. Diabetes hos barn 
är vanligare i Sverige än i något annat land i världen, förutom 
Finland. Så många som 8 000 svenska barn och ungdomar 
lever idag med sjukdomen. Det allvarligaste problemet med 
diabetes är när sockerkoncentrationen i blodet svänger, då 
skadas blodkärl, nerver och olika vitala organ. För många är 
idag ett botemedel eller vaccin, en högsta önskan. 

Temaredaktör är Johnny Ludvigsson, känd för sina 
framgångar inom diabetesforskning. För några år sedan 
kunde vi följa Johnny och hans forskarkollegors 

uppmärksammade försök med GAD-vaccin, ett projekt 
som långt ifrån avstannat. Målet är att någon dag omvand-
la teorin om ett vaccin mot Typ 1 diabetes, till verklighet.  

Höga förhoppningar om att lösa gåtorna kring diabetes, 
hyste även unge kirurgen Frederick Banting och hans 
assistent Charles Best, när de 1921 envist sökte svaret på 
hur blodsockret hos hundar med utvecklad diabetes 
sänks. Att pankreas är essentiell för reglering av blodsock-
ret var väl känt redan på 1880-talet, men dessa två unga 
forskare förde kunskapen till en helt annan nivå. Två år 
senare, 1923, belönades deras upptäckt av insulinet med 
Nobelpriset. Läs vad Hugo Lagercrantz har att berätta om 
detta på sid 32-33.

Missa inte heller vår bokrecension och den betagande 
skildring av ett häpnadsväckande liv som Gunilla Rabo 
Berglund skrev under sin levnad. Hon var en av pionjär-
erna inom den svenska barncancersjukvården och en 
“läkare utan gränser” långt innan begreppet ens fanns. I 
denna första del av två som nu publiceras, möter vi henne 
som ung kvinna vid krigsslutet. Europa ligger i spillror 
och Gunilla kallas in för tjänstgöring på ett sjukhus för 
koncentrationslägerfångar, en upplevelse som sannerligen 
speglar både ljus och mörker.

God fortsättning på det nya året!

 

Margareta Munkert Karnros



4 Barnläkaren Nr. 1/17

TEMA: DIABETES

En dold livsfarlig sjukdom
Erik var 13 år då han fick diabetes. Klasskamrat till en av 
våra pojkar. Besökte oss i sommarstugan. Skötte sin dia-
betes perfekt. Pappa överläkare. Läste på universitet. 
Föräldrarna ringde varje morgon. En dag svarade han 
inte. Låg död på golvet. 27 år gammal.- Varför Anna, 17 
år, låg död i sängen på självaste Julafton, vet jag inte. Men 
jag vet varför Anders, som fick diabetes vid 1 års ålder, 
dog när han var 20. Han gasade ihjäl sig. Skrev ett brev. 
Nu räcker det! Annat var det med Edvin. Han lämnade 
min mottagning vid 19-årsåldern, men jag såg honom 
ibland på sjukhuset. Vid 25 årsåldern gick han bredbent. 
“Bomull under fötterna” (tappat känseln). Sen höll han 
en hand på ledsagares axel. Tappat synen. Sen åkte han 
rullstol. Båda benen amputerade vid låren. Vid 34 års 
ålder grävdes han ner. “Han hade väl inte skött sig?!”.- 
Inte vet jag om Irene hade “skött sig”. Hon satt också i 
rullstol innan hon dog vid 26 års ålder. Men jag minns när 

hon fick diabetes åtta månader gammal. Anamnes 3 
dagar, sen medvetslös. Uppfattades som meningit, men 
skyhögt likvorsocker! Den gången överlevde hon. Men 
inte sen. - Men “skött sig” hade nog 13-åringen gjort (vid 
annat sjukhus) som låg död i sängen. Hade gett sig kor-
rektionsdos med pumpen fastän han nog hade hypo-
glykemi. Misstog sig väl. – Att mortaliteten i Sverige hos 
diabetespatienter med bra HbA1c var dubblerad, och för 
dem med högt HbA1c 6-8 ggr ökad (1), väckte förvåning! 
När Barndiabetesfonden i ett radioinslag lät säga att dia-
betes hos barn och ungdomar ibland medför svåra kom-
plikationer och risk för död i ung vuxen ålder, så väckte 
det ett ramaskri! Från barndiabetesteamen! Så fick man 
inte säga. Det ansågs slå undan fötterna på deras optimis-
tiska budskap: Du får ett “normalt liv” (trots injektioner, 
prover, tider, kostregler, varenda dag, år efter år…resten 
av livet). 

Foto: Ina-Agency
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Vilken roll spelar genetiken?

Helt begripligt att Barncancerfonden 2015 fick in 338 
miljoner, Barndiabetesfonden 12 miljoner (källa FRII), 
båda bildade på 1980-talet. Typ 1 diabetes: Etiologi 
okänd. Bot 0 procent. I Sverige vanligast i världen näst 
Finland. Ca 8000 unga patienter med daglig livsuppehål-
lande intensivvård. Hymlandet har varit kompakt. Typ 1 

diabetes förblir den dolda livsfarliga sjukdomen. Men visst 
går det bra för de allra flesta patienter. De har inget “nor-
malt liv” men de kan ha ett långt, spännande, lyckligt liv. 
Och det händer en del inom barndiabetologin. Detta 
nummer av Barnläkaren ges viss inblick.

Johnny Ludvigsson

Specifika gener i HLA systemet på kromosom 6 ska ärvas för att sjukdomen ska kunna utvecklas. HLA generna är 
nödvändiga men räcker inte för att sjukdomen skall bryta ut. Inverkan från omgivningen och andra gener skall till för 
att sjukdomen skall triggas och autoimmunitet mot betacellerna etableras. Denna leder till förlust av betacellsfunktion 
och betaceller och till sist en diagnos av diabetes.

Foto: Artikelförfattaren

Incidensen av den autoantikropp som uppträder först hos svenska 
barn som deltar i TEDDY studien. IAA som första autoantikropp 
påvisades hos 39 procent GADA som första hos 40 procent och två 
autoantikroppar samtidigt hos 17 procent.

Förståelsen av sjukdomens etiologi och patogenes har 
förbättrats under senare år. Det beror på att det blivit 
möjligt att följa barn med förhöjd ärftlig risk från födseln 

fram till dess att den första autoantikroppen utvecklats 
mot ett av betacellsautoantigenen insulin, GAD65, IA-2 
eller ZnT8 (1,2) Tiden mellan födsel och en första auto-
antikropp representerar den period då en eller flera eti-
ologiska faktorer samverkar med den ärftliga risken för att 
trigga den autoimmuna reaktionen mot betacellerna i 
pankreasöarna. 

Efter det att den autoimmuna reaktionen har etablerats 
påbörjas den patogenetiska processen och som kan mätas 
med bestående och ökande antal autoantikroppar. 
Genetiken tycks också påverka den patogenetiska fasen. 
Det kan inte uteslutas att genetiska faktorer också bidrar 
till sjukdomens prognos efter det att insulinbehandlingen 
påbörjats. 

Tabell 1. Genetiska faktorer som är associerade med 
den autoantikropp som först uppträder hos barn 
som följts sedan födseln på grund av förhöjd ärftlig 
risk.

IAA första 
autoantikropp

GADA första 
autoantikropp

HLA DR-DQ DR4-DQ8 DR3-DQ2

Andra gener INS CCR7

SH2B3 SH2B3

ERBB3 TNAIP3

RGS1 CD226

PTPN22
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Åke Lernmark, seniorprofessor, 
Lunds Universitet/CRC, 
Institutionen för Kliniska 
Vetenskaper, Skånes 
Universitetssjukvård, Malmö 
E-mail: Ake.lernmark@med.lu.se

Tabell 2. HLA DQ genotyper hos nära 4 000 svenska 
barn som diagnosticerades med typ 1 diabetes 
2005-2010. Odds Ratio som visas är samtliga 
statistiskt säkerställda.

DQ genotype Patients % Controls % OR

2/8 28 3.5 10.6

8/8 11 1.7 7.1

8/6.4 5 1.2 4.3

8/5.1 9.3 2.7 3.7

8/4 4.6 1.4 3.5

2/2 5.1 1.7 3.1

2/9 1.0 0.5 2.2

8/6.3 3.3 2.0 1.7

2/6.4 2.2 1.3 1.7

69.0 16.0

Genetisk etiologi
Etiologiska faktorer kan vara genetiska eller finnas i vår 
omgivning. En första autoantikropp riktad mot insulin kan 
påvisas redan vid 1-3 års ålder (2) men att incidensen 
minskar med stigande ålder (Figur 1). Den autoimmuna 
reaktionen mot GAD65, som markeras med GADA ka 
påvisas vid omkring 3 års ålder men incidensen tycks inte 
minska med stigande ålder (Figur 1). Barn med HLA 
DR4-DQ8 har en ökad risk för att få IAA som första auto-
antikropp (Tabell 1). Barn med HLA DR3-DQ2 har en 
ökad risk för att få GADA som första autoantikropp. HLA 
typen påverkade inte vilken autoantikropp som eventuellt 
uppträdde som nummer två eller tre [3]. 

Ett omfattande arbete har lagts ned i Type 1 Diabetes 
Genetics Consortium (TDGC) på att identifiera genetiska 
faktorer utanför HLA systemet som skulle kunna påverka 
risken för typ 1 diabetes [4]. Över 50 olika genetiska loci 
har rapporterats. Risken att utveckla IAA först hos barn 
med HLA typen DR4-DQ8 ökade om barnen bar på 
genetiska varianter i generna för INS, SH2B3, ERBB3, 
RGS1 och PTPN22 [5]. Hos barn med HLA typen 
DR3-DQ2 hade en ökad risk för GADA som första auto-
antikropp och risken ökade om barnet bar på genetiska 
varianter i generna för CCR7, SH2B3, TNAIP3 och 
CD226. Dessa resultat tyder på att den genetiska eti-
ologin skiljer sig åt för barn som får IAA först jämfört med 
GADA först.

Genetik vid sjukdomsprocessen fram till - och 
efter diagnos
Efter det att den autoimmuna reaktionen mot betacellerna 
etablerats, utvecklas en andra, tredje osv autoantikropp. 
Mönstret vilken autoantikropp och när skiljer sig åt från 
barn till barn. Det kan inte uteslutas att de återstående 
generna bidrar till hastigheten med vilken betacellerna 
förvinner under patogenesen. De flesta av de gener som 
har kopplats till patogenesen är av betydelse för immun 
systemets funktion (4). 

I samband med insjuknandet har nära 4 000 svenska 
barn HLA-typats i den landsomfattande BDD (Bättre 
Diabetes Diagnos) studien. Resultatet visar att de nio van-
ligaste DQ genotyperna hos patienterna svarar för nära 70 
procent av de barn som insjuknat. I befolkningen förekom-
mer dessa DQ genotyper hos 16 procent. Fortsatta studier 
i BDD krävs för att ta reda på genetiska faktorer av bety-
delse för sjukdomens komplikationer och prognos. 

Referenser
1. Ziegler, A.G., et al., Seroconversion to multiple islet autoantibod-

ies and risk of progression to diabetes in children. JAMA : the 
journal of the American Medical Association, 2013. 309(23): 
p. 2473-9.

2. Krischer, J.P., et al., The 6 year incidence of diabetes-associated 
autoantibodies in genetically at-risk children: the TEDDY study. 
Diabetologia, 2015. 58(5): p. 980-7.

3. Ilonen, J., et al., Patterns of beta-cell autoantibody appearance 
and genetic associations during the first years of life. Diabetes, 
2013. 62(10): p. 3636-40.

4. Concannon, P., Et al., A human type 1 diabetes susceptibility 
locus maps to chromosome 21q22.3. Diabetes, 2008. 57(10): 
P. 2858-61.

5. Torn, C., Et al., Role of type 1 diabetes-associated snps on risk of 
autoantibody positivity in the teddy study. Diabetes, 2015. 64(5): 
P. 1818-29.
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MODY (Maturity Onset Diabetes in 
Young) och erfarenheter från BDD-studien
De vanligaste diabetesformerna, Typ 1 och Typ 2 diabetes, är polygena sjukdomar där omgivningsfaktorer och livsstil 
interagerar med ett flertal gener. Men det finns monogena diabetesformer, där det räcker med en defekt gen för att diabe-
tes ska uppstå. 

Neonatal diabetes är mycket sällsynta (1/250 000 födslar) 
vanligen monogena diabetesformer (1). Hälften av dem 
som insjuknar före 6 månader har en ofta övergående dia-
betesform med symtomfrihet under barndomen som sena-
re utvecklas till en typ 2 diabetes liknande sjukdom (2). 

I MODY gruppen (Maturity Onset Diabetes in Young) 
ingår de vanligaste formerna av monogen diabetes. Ca 1 
procent av barndiabetespopulationen har någon form av 
MODY. Namnet kommer av att sjukdomen mer liknar typ 
2 diabetes än typ 1 och diagnostiseras bland unga indi-
vider. Ett kriterium är också en autosomalt dominant 
nedärvning. Barn till en förälder med MODY har alltså 50 
procents risk att drabbas och diabetes finns oftast i flera 
generationer i samma familj. 

Får onödig överbehandling
Det finns olika former av MODY och de kräver olika typer 
av behandling. Mutation i Glykokinasgenen (GCK muta-
tion eller MODY 3) medför att det krävs högre glukosnivåer 

för att insulininsöndringen ska öka (Figur 1). 
Patienterna har högre fasteglukos och förhöjt 
HbA1C men en normal förmåga att utsöndra 
insulin och de behöver ingen behandling då 
de har samma sjukdomspanorama som friska 
individer. De upptäcks ofta accidentellt och 
beroende på i vilken ålder som diagnosen 
ställs så ställs olika diagnoser. I barndomen 
får dessa barn ofta diagnosen typ 1 diabetes 
med insulin och frekventa blodsocker kon-
troller, således en helt onödig överbehan-
dling. Har barnet fetma så blir diagnosen lätt 
typ 2 diabetes, en diagnos som också ofta 
vuxna med GCG mutationer får. 

Många unga drabbas även av typ 2 
diabetes
HNF1A mutationer (tidigare MODY 2) och 
HNF4A (tidigare MODY1) liknar mer typ 2 
diabetes kliniskt. De klarar sig oftast med 
tabletter initialt, sulfonylurea (5). Insulin 
kan behövas som komplement senare. Det 
finns också ett tiotal andra identifierade for-

mer av MODY och även en mitokondriell diabetes kopp-
lad till dövhet. Samtliga är dock mycket sällsynta.

Det är svårare idag att kliniskt differentiera mellan olika 
diabetesformer. Många unga lider av fetma och de kan 
också drabbas av typ 2 diabetes. Det kan vara omöjligt att 
utifrån kliniska symtom differentiera mellan en tidigt iden-
tifierad typ 1 diabetes, en MODY eller en typ 2 diabetes. 
Alla diabetesformerna har en klar ärftlig komponent och 
olika diabetestyper kan förekomma i samma familj. 

Mellan 2005-2010 analyserades diabetesautoantikroppar 
och HLA för nyinsjuknade barn med diabetes i Sverige 
inom ramen för studien BDD (Bättre Diabetes Diagnos). 
Bland dem som saknade autoantikroppar så hade 15 pro-
cent MODY. Hälften av dessa barn hade inte fått en korrekt 
diagnos när deras MODY gener sekvenserades i studien. 
Barn med MODY har normalt inte autoantikroppar och inte 
heller speciell HLA typ, vilket barn med typ 1 diabetes ofta 
har vilket medför att detta är viktiga diagnostiska verktyg. 

Illustration: Artikelförfattarna

De flesta kända MODY mutationerna sitter i transkriptionsfaktorer som på olika sätt 
påverkar reglering av insulinproduktionen. Glykokinasmutationerna gör att det krävs mer 
glukos för insulinfrisättning men den totala förmågan att frisätta insulin påverkas inte. 
Glukos som tas in i cellen fosforyleras med hjälp av enzymet glukokinas och metaboliseras till 
ATP. ATP aktiverar en depolarisation som ökar calciuminflödet vilket leder till insulin-
frisättning. Mängden ATP styr således hur mycket insulin som frisätts.
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Det är viktigt att patienten tidigt får rätt diagnos då behan-
dlingen och prognos är så olika vid typ 1, typ 2 diabetes och 
vid olika former av MODY. Sedan januari 2011 är det därför 
klinisk rutin att bestämma diabetes autoantikroppar och HLA 
typ på alla barn med nydiagnosticerad diabetes i Sverige.
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förlorar sin funktion eller försvinner. Miljöfaktorer kan 
spela roll både för uppkomst av den autoimmuna pro-
cessen, tidigt i livet, och för att diabetes ska bli manifest 
(Fig 1) (1).

Infektioner och Typ 1 diabetes 
Både epidemiologiska data, fallbeskrivningar och studier 
av human pankreas indicerar att infektioner sannolikt 
bidrar till uppkomst av T1D. Bakteriell infektion kan 
inte uteslutas. Misstankarna är dock störst emot virus, 
särskilt vissa enterovirus, men även CMV, EBV, parotit m 
fl. Enterovirus under graviditet kan öka risken för T1D 
hos barnet. Coxsackievirus har isolerats från barn som 
dött i keto-acidos, och sedan framkallat diabetes hos 
experimentdjur. I pankreasbiopsi från nyinsjuknade 
vuxna med T1D finner man vad som förefaller vara per-
sisterand infektion av enterovirus, men utomordentligt få 
celler är infekterade (2). Att enterovirus enligt flera 
studier är mindre vanliga i länder med hög T1D-
incidens (Finland, Sverige) har tagits som intäkt för 
“polio-hypotesen” d v s att ett virus kan bli farligt när 
immuniteten i befolkningen avtar. Förändrad tarmflora 
anses kunna påverka immunförsvarets mognad och 
balans. Minskad diversitet har setts, men resultaten är 
mycket osäkra. Det finns visst stöd, särskilt djurexperi-
mentellt, att uttalad hygien, med minskad infektionsex-
ponering, ökar risken för immundeviation som orsakar 
sjukdom (allergi, autoimmunitet), d v s hygienhypotesen, 
men det finns inga bevis för att brist på maskinfektioner, 
parasiter, eller för få infektioner ökar risken för T1D. 
Senare studier talar tvärtom för att barn som utvecklar 
T1D haft fler ÖLI tidigt i livet än kontroller.

Nutritionens betydelse och betacell- stress-hypotesen
Komjölk har misstänkts öka risken för T1D, medan amn-
ing tycks skydda. Ingetdera förefaller dock har någon 
tyngre relevans, och märkligt nog så har TRIGRs huvud-
studie inte kunnat bekräfta tidigare pilotstudier där man 

Miljöfaktorers betydelse för uppkomst av 
Typ 1 diabetes
Att miljöfaktorer spelar stor roll för uppkomst av Typ 1 diabetes (T1D)framgår av fl era skäl. Således, om en enäggstvilling 
har diabetes så är risken ändå mindre än 50 procent att den andra enäggstvillingen får diabetes, trots exakt samma 
genetik. Och Typ 1 diabetes är fl erfalt vanligare i fi nska Karelen än ryska Karelen, trots att människorna har samma 
ärftliga läggning.  Flyttar barn ådrar de sig liknande diabetesincidens som befolkningen dit man fl yttat. Och den snabba 
incidensökningen under senare decennier kan inte förklaras av ändrad genetik.

Orsaken till typ 1 diabetes är en gåta. Studier stöder hypo-
teser, som dock fortfarande kan jämställas med kvalificerade 
gissningar. Mycket talar för att T1D i flertalet fall beror på 
en autoimmun process som leder till att betacellerna 

Foto: The Lancet
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sett lägre förekomst av diabetes-relaterade autoantikrop-
par hos barn som första 6-8 månaderna av livet undvikit 
komjölksprotein (3). Gluten misstänks spela roll, och det 
finns fall där undvikande av gluten gett remission av 
manifest T1D, men glutenfri kost har inte förebyggt T1D. 
Av andra kostfaktorer kan nämnas vitamin D där brist 
möjligen ökar risken något, medan omega-3 fettsyror 
möjligen kan ha en skyddande effekt.

Om betacellerna överstimuleras tycks de bli känsligare 
för skadliga cytokiner och oxidativ stress, och auto-anti-
gen (t ex GAD) frisätts som kan öka risken för autoimmun 
reaktion. Pubertet ökar insulinbehovet och precipiterar 
manifest diabetes. Risken för T1D ökar efter allvarliga 
livshändelser (4), efter snabb tillväxt tidigt i livet etc 
Således kan faktorer som normalt förknippas med Typ 2 
diabetes möjligen bidra till T1D ssk hos genetiskt dispon-
erade individer (5).

En mekanism skulle kunna vara att ex insulin modifieras 
i sin struktur, neo-antigen bildas med risk för autoimmu-
nitet. 

Klinisk förlopp, insjuknande, orsaker, skiljer sig med 
ålder, tidsperiod och geografi. T1D är en heterogen sjuk-
dom som kan ha olika/flera bidragande orsaker, olika från 
tid till annan i olika delar av världen.
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respektive GAD som första autoantikropp har olika risk-
faktorer, vilket innebär att en primär prevention sannolikt 
måste individualiseras. 

Ett exempel på försök till primär prevention är Trial to 
Reduce IDDM in the Genetically at Risk (TRIGR), där 
barn från födseln randomiserades till komjölkshydrolysat 
respektive normalkost. Inga skillnader i utveckling av 
autoantikroppar vid sex års ålder kunde påvisas (Tabell 1).

Sekundär prevention
När väl den autoimmuna processen är igång, skulle vi vilja 
stoppa den, innan klinisk typ 1 diabetes hinner bryta ut. 
Hittills har detta inte lyckats, men ett flertal kliniska 
prövningar, där barn och vuxna med multipla autoantik-
roppar deltar, har utförts och ett flertal pågår i Sverige och 
runt om i världen. Dessa kan delas upp i följande grupper: 
kostintervention, antigen-specifik immuntolerans eller 
immun-suppression (Tabell 1). I Sverige pågår just nu tre 
studier. Inom TrialNet, där släktingar till typ 1 diabetes 
patienter screenas för autoantikroppar mot betacellsauto-
antigen, ingår barn och vuxna i en studie med oralt insulin 
och vuxna i en studie med Abatacept. I studien Diabetes 
Prevention – Immun tolerans (DiAPREV-IT) har Alum-
GAD givits till 50 barn som följts i fem år och ytterligare 
barn inkluderas fortgående i en andra del av studien. Både 
TrialNet-studien med oralt insulin och vår egen med 
Alum-GAD kommer att avblindas och analyseras för even-
tuell effekt under våren 2017. 

Även om studierna inte visar sig skydda mot klinisk typ 
1 diabetes, så hoppas vi att de studier som gjorts på effek-
terna på immunförsvaret kan lära oss hur vi eventuellt med 
olika kombinationer av medel skulle kunna fördröja eller 
förhindra att barn och vuxna med pågående autoimmu-
nitet progredierar till klinisk typ 1 diabetes.

Fördel med uppföljning av autoantikroppspositiva barn
Även om vi hittills inte kan förhindra att barn med en 
pågående autoimmun process utvecklar typ 1 diabetes, 
kan det finnas fördelar med screening för autoantikroppar 
och uppföljning av dessa inom kontrollerade studier. Vi 

Kan man förebygga typ 1 diabetes?
Typ 1 diabetes utvecklas hos personer med ökad genetisk känslighet, där ännu okända omgivningsfaktorer triggar igång 
en T-cellsmedierad autoimmun process, som succesivt destruerar betacellerna. I dag finns ett flertal studier som följer 
barn med ökad genetisk risk för typ 1 diabetes. Målet är att ta reda på vilka faktorer som påverkar den autoimmuna 
processen.

Processen kan mätas genom analys av autoantikroppar 
mot betacellsautoantigen – GAD, IA-2, insulin och ZnT8. 
Ett barn med mer än en autoantikropp löper >70 procent 
risk att utveckla typ 1 diabetes inom 10 år (1). Den autoim-
muna processen, som hos barn ofta startar tidigt i livet, och 
kan ta vara månader till år. Under denna period, då det 
fortfarande finns tillräckligt med betacellsfunktion kvar, 
skulle det finnas en teoretisk möjligt att stoppa processen. 

Primär prevention
I flera stora studier följs barn med ökad genetisk risk för typ 
1 diabetes med målet att ta reda på vilka faktorer som 
påverkar den autoimmuna processen. Kan vi finna den eller 
de faktorer som triggar igång denna process kan vi kanske i 
framtiden skydda mot den t ex genom vaccin mot virus. 

I studien The Environmental Determinants of Diabetes 
in the Young (TEDDY), där över 6000 barn i fyra länder 
följs till 15 års ålder, har vi visat att barn utvecklar autoan-
tikroppar tidigt, ofta redan under de tre första levnadsåren 
(2). Barn som utvecklar autoantikroppar mot insulin 

Foto: Ina Agency
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har både i TEDDY-studien och i föregångaren Diabetes 
Prediktion i Skåne (DiPiS) visat att barn som följs har en 
lägre risk för ketoacidos och insjuknar på ett tidigare sta-
dium av sjukdomen, ofta med ett normalt HbA1c och 
utan symptom (3-5). Om detta har betydelse på sikt för 
komplikationsfrekvens vet vi inte ännu och det får fortsatt 
uppföljning visa. Samtidigt kan information om autoanti-
kroppspositivitet och risk vara oroande för familjen. 
Därmed är det viktigt att denna typ av screening sker 
inom kontrollerade studier och inte som rutinsjukvård, så 
länge vi inte har någon preventiv åtgärd att erbjuda. 
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Tabell 1. Pågående och nyligen avslutade studier med primär respektive sekundär prevention av typ 1 diabetes.

Intervention Interventionsgrupp Resultat

Primär prevention

TRIGR Komjölkshydrolysat Barn med genetisk risk Ej effekt autoantikroppar (2016)

Vitamin D 2000 E versus 400 E Nyfödda med ärftlig risk Genomförbarhet (2016)

Pre-point Oralt insulin Barn med genetisk risk Genomförbarhet (2016)

NIP DHA, omega 3 Sen graviditet/nyfödda Ännu ej rapporterat

Sekundär prevention

DiAPREV-IT Alum-GAD Minst 2 autoantikroppar 2017

DiAPREV-IT 2 Alum-GAD + vitamin D Minst 2 autoantikroppar 2024

Oralt insulin (TrialNet) Oralt insulin Minst 2 autoantikroppar, 
normal glukostolerans

2017

INIT II Intranasalt insulin Minst 2 autoantikroppar 2024

Abatacept (CTLA-4-Ig Minst 2 autoantikroppar, 
normal glukostolerans

Pågår

Anti-CD3 (Teplizumab) Minst 2 autoantikroppar, 
nedsatt glukostolerans

Pågår

DIPP Intranasalt insulin Minst 2 autoantikroppar Ej effekt (2008)

TEFA Glutenfri kost Minst 2 autoantikroppar 2020

participating in longitudinal follow-up. Diabetes Care, 2011. 
34(11): p. 2347–52.

4. Elding Larsson, H., et al., Children followed in the TEDDY study 
are diagnosed with type 1 diabetes at an early stage of disease. 
Pediatr Diabetes, 2014. 15(2): p. 118–26.

5. Lundgren, M., et al., Reduced morbidity at diagnosis and 
improved glycemic control in children previously enrolled in 
DiPiS follow-up. Pediatr Diabetes, 2014. 15(7): p. 494–501.
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Hur används den moderna tekniken på 
bästa sätt? 
Tekniken sägs vara människans sätt att försöka förändra och ofta också förbättra eller underlätta tillvaron. I dagens dia-
betesbehandling blir vi alltmer beroende av att tekniken fungerar i diabetesbehandlingen och för att kunna använda 
tekniken till att nå förbättring krävs det tid och utbildning.

Tekniken vinner nu mark i snabb takt. Detta gäller såväl 
mättekniker som tillförseln av insulin, men också ned-
laddning och analys, samt med detta ett allt större använ-
dande av “big data”. 

Blodketonmätning
Blodketoner ger till skillnad från urinketoner en aktuell 
bild av läget och visar tillsammans med ett glukosvärde om 
det finns tecken till för lite kolhydrater (svält); förhöjda 
ketoner men lågt glukos, eller brist på insulin; både 
ketoner och förhöjt glukos. Just brist på insulin kan föror-
saka en stegring av mängden ketoner (ketos) och i förläng-
ingen kan ett livshotande tillstånd uppstå – diabetes keto-
acidos (DKA). Enligt beslut i Barnläkarföreningens sek-
tion för endokrinologi och diabetes skall alla barn och 
ungdomar kunna mäta blodketoner hemma.

Blodglukosmätning
Blodglukosmätning är den allmänt 
vedertagna standarden för glu-
kosmätning, men kan komma att 
ersättas av ny teknik – kontinuerlig 
glukosmätning.

Kontinuerlig glukosmätning (CGM)
Denna teknik har alltsedan 
introduktionen 2005 successivt 
blivit alltmer noggrann och 
därmed mer tillförlitlig. Idag finns 
tydlig data som visar att såväl barn 
som vuxna kan nå en förbättrad 
glukoskontroll men parallellt med 
detta också mindre tid spenderat 
inom det låga glukosområdet 
(hypoglykemi) (1). Patienten kan 
med denna teknik se ett aktuellt 
glukosvärde, tidigare glukos-
värden under dygnet, en trendpil 
som visar riktning och hastighet 

av glukosvärdets förändring samt välja vilket tidsintervall 
som skall åskådliggöras.

Flash glukosmätning (FGM) 
Flash glukosmätning godkändes som mätmetod för barn 
feb 2016. Tekniken är sensorbaserad där glukosvärden 
registreras kontinuerligt under 14 dagar, utan krav på kali-
brering. Patienten får med denna teknik ingen påminnelse 
eller larm och behöver aktivt skanna sin sensor för att få se 
ett värde, en trendpil som visar riktning och hastighet, 
samt en glukoshistorik under de senaste 8 tim.

Insulinpump, nedladdning och analys
En insulinpump tillför basinsulinet som en långsam kon-
tinuerlig subkutan infusion, och ersätter därmed det 
långverkande basinsulinet med penna. Till måltiderna 

Foto: Pressbild
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knappar man in aktuell måltidsdos, oftast genom att 
använda pumpens kalkylator för mängd kolhydrater och 
aktuellt blodsockervärde. Drygt hälften av alla barn och 
ungdomar med diabetes använder idag insulinpump. I 
förskolegruppen är det ännu vanligare, 60-90 procent. 
Idag kan en pumpmodell kopplas till CGM och stänga av 
basaldosen när glukosvärdet förväntas bli för lågt. 

Nedladdning görs idag av data från alla typer av glu-
kosmätare och insulinpumpar – i Sverige i huvudsak till 
två system: Care Link och Diasend. Sjukvården kan till-
sammans med patienten analysera utfall och strategier i 
anslutning till varje besök, men detta rekommenderas nu 
också till patienten att göra hemifrån. 

Tekniken nu och inom snar framtid
Tekniken kräver idag tid och utbildning och sjukvården 
har i en nyligen publicerad review utmålats att utgöra ett 
hinder för implementeringen av CGM (2). Man eftersöker 
i samma review praktisk information och utbildning för 
sjukvård och patient – något som nu finns i Sverige i form 
av kurser och guider. 

Nedladdad data från all teknik används nu för stora 
analyser (“big data”) av grupper av patienter och evalueras 
nu i studier där databasen ger en feedback till sjukvården/
patienten i form av exv. dosförslag. System provas för åter-
koppling direkt till sjukvård och/eller direkt till patient, 
men också i form av semi-automatiska eller helautomatiska 
system där en insulinpump som både kan öka och minska 
insulintillförseln beroende på med CGM uppmätta glu-
kosvärden.

Tekniken förväntas kunna förbättra och underlätta även 
med en kort tidshorisont om bara 1-2 år, men för detta 
krävs fortsatta investeringar i form av kontinuerliga utbild-

ningar av sjukvård och patienter och en finansiell invester-
ing i denna patientgrupp, som på sikt förväntas löna sig 
både avseende livskvalitet och ekonomi genom minskade 
senkomplikationer. 

Referenser
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Hur lågt HbA1 är rimligt?
Målsättningen med insulinbehandlingen vid typ 1 diabetes är att ersätta förlusten av den normala insulinsekretionen på ett 
sätt som fysiologiskt efterliknar den friska situationen. Normoglykemi, d v s blodsockernivå 4-7 mmol/l, anses som normalt 
och även hos personer med diabetes som en eftersträvansvärd nivå (1). Sambandet mellan upprepade och långvariga höga 
blodsockernivåer och risk för mikro- och makrovaskulära komplikationer är tydliggjort i många studier (2). Det finns också 
ökad evidens för att variabiliteten i glukosvärdena har stor betydelse för risken för skadeutveckling (3).

erat med N-terminalt valin på varje beta-kedja av hemo-
globinet. HbA1c blir på så vis en “långtidsblodsocker” 
som ger en spegling av plasmaglukos 8 (-12) veckor bakåt 
i tiden.

Det finns en viss individuell variation avseende glukosy-
leringsgraden vid en viss blodsockernivå. Genomsnittligt 
kan man dock räkna med att 48 mmol/mol motsvarar ett 
blodsockermedelvärde på 7.8 mmol/l, 57 mmol/mol 
motsvarar 9.2 mmol/l samt 70 mmol/mol motsvarar 11 
mmol/l.

Det internationella målvärdet under de senaste åren för 
HbA1c har fram till nyligen varit <57 mmol/mol. Detta 
gäller såväl våra officiella svenska riktlinjer som mots-
varande från ISPAD (International Society for Pediatric 
and Adolescent Diabetes) och ADA (American Diabetes 
Association. De flesta svenska barndiabetesmottagningar 
har dock under senare tid satt lokalt målvärde till 52 
mmol/mol. Relativt nyligen publicerades NICE Guidelines 
(UK) som fastslog att den högsta nivå man tryggt kan rek-
ommendera sina patienter är 48 mmol/mol. 

Svenska riktlinjer för vården revideras
Våra svenska riktlinjer för vård av barn och ungdomar 
med diabetes är nu under revidering och det är en aktuell 
diskussion var målvärdet ska sättas. Normalt HbA1c i 
den friska populationen är 28-42 mmol/mol, för barn 
något lägre. Den begränsning mot att eftersträva normalt 
HbA1c vid insulinbehandling som hävdats hittills är den 
ökade risken för grav hypoglykemi vid allt lägre HbA1c 
värden- något som inte visat sig gälla med nuvarande 
målvärden.Tvärtom tycks det som att barn- och ungdom-
spopulationen med diabetes i Sverige inte råkar ut för fler 
grava hypoglykemier, trots att medel HbA1c sjunkit 
stadigt under de senaste åren och nu ligger på 57 mmol/
mol. En starkt bidragande faktor är tillgången till pumpar 
som kan dosera med stor precision och CGM-system 
som kan larma vid låga värden och också stänga av insu-
lintillförseln via pumpen om det finns ett predikterat lågt 
värde. 

Foto: Wikipedia

Kardiovaskulär sjuklighet är den vanligaste orsaken till 
ökad morbiditet och mortalitet i samband med diabetes. 
Puberteten ger med sin fysiologiskt ökade insulinresistens 
större svårigheter att upprätthålla nära-normala blodsock-
ernivåer. Parallellt med detta innebär dessa år också 
psykologiska och ibland sociala utmaningar som ytterlig-
are försvårar en jämn och stabil blodsockernivå inom 
önskvärt intervall. Trots ökad tillgång till alltmer förfinade 
tekniska hjälpmedel som avancerade insulinpumpar och 
CGM-stöd, har tonåringarna i Sverige fortfarande på 
gruppnivå högre HbA1c än vad som rekommenderas (4). 
Det är sällan kärlkomplikationer påvisas före puberteten 
men på sikt är det den totala sjukdomsdurationen i kombi-
nation med uppnådd blodsockernivå och -balans som 
avgör prognosen. Övriga riskfaktorer som också måste 
uppmärksammas och behandlas vid behov är hypertoni 
och hyperlipidemi.

Sen individuell variation i glukosyleringsgraden
HbA1c är ett mått på glukosyleringen av de röda blodk-
ropparna och som sådant en markör för motsvarande 
reaktion i andra vävnader, ex endotelets cellager. Det som 
mäts är bildandet av en stabil ketoamin när glukos reag-
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Sammanfattningsvis talar nuvarande kunskapsläge för 
att ett HbA1c-värde runt 50 mmol/mol eller straxt 
därunder bidrar till minskad komplikationsrisk på kort- 
och lång sikt. Att eftersträva ett mycket lågt HbA1c-värde 
ner mot 40 mmol/mol är inte att rekommendera med hän-
syn till potentiell risk för grav hypoglykemi och ökad stress 
hos barn och familj - och därigenom sänkt livskvalitet (5).
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Har svensk diabetesvård tillräckliga resurser?

Foto: Ina Agency
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Diabetestekniken utvecklas snabbt och innebär nya arbetssätt Även om tid kan vinnas ur detta, innebär det samtidigt nya 
krav på utbildning och synsätt hos brukare och personal. Har svensk diabetesvård idag tillräckliga resurser för att hjälpa 
unga att uppnå varaktig hälsa i sin kroniska sjukdom?
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Kunskapen om möjligheten att förebygga kroniska och 
akuta diabeteskomplikationer ställer höga krav på egen-
vården som utförs av barn, ungdomar och föräldrar och på 
det stöd vården måste kunna ge. God glukoskontroll innebär 
också högre hälsorelaterad livskvalitet under uppväxten. 

Diabetestekniken utvecklas snabbt och innebär nya 
arbetssätt, vilka så småningom kan spara tid, men innebär 
nya krav på utbildning och synsätt hos brukare och per-
sonal. Det är också väl känt att kognitiva problem är kor-
relerat till högre långtidsglukosvärden och kräver ett sär-
skilt omhändertagande för att egenvården ska fungera (1). 
I nationella och svenska riktlinjer för diabetesvård för barn 
finns angivet att varje barn/ungdom ska erbjudas mot-
tagningsbesök var 3:e månad (läkare/ diabetes-sjuksköter-
ska), samt årlig genomgång av kost (dietist) och psykoso-
cial situation som kan påverka egenvården (kurator/psyko-
log). Ökande stöd ska erbjudas när det är problematiskt 
att uppnå önskad glukosnivå eller det finns andra förs-
vårande omständigheter. 

Det finns också angivna ledtal i rekommendationerna: 
1,0 diabetessjuksköterska/ 0,75 läkare/ 0,3 kurator-psyko-
log bör finnas per 100 patienter (2). Det finns dock inga 
samlade uppgifter om hur resurstilldelningen till barndia-
betesvården ser ut. Politiker och klinikledningar har 
uppmärksammats, t ex via Barndiabeteskampen i Dalarna, 
på skillnader i medicinska resultat över Sverige och i 
användandet av ny diabetesteknik. 

Personalbrist leder till frustration
I januari 2016 besökte sjukvårdslandstingsrådet i SLL vår 
klinik med anledning av bl a de mycket långa väntelistor vi 
då hade för pump- och CGM-starter. Vi ställde då en mail/
telefonfråga till barndiabetesmottagningarna vid sju uni-
versitetskliniker i Sverige för att ha jämförelsetal att pre-
sentera. En diabetessjuksköterska tar hand om mellan 88 
till 177 patienter (ledtal 100/1,0 sköterska), en diabetes-
läkare mellan 167 till 262 patienter (ledtal 133/1,0 läkare) 
och de sammanslagna dietist-kurator-psykolog-resurserna 
varierade mellan 128 till 415 patienter per heltidsom-
räknad tjänst. 

Otillräckliga personalresurser i barndiabetesteamen 
innebär stor frustration och stress både för familjerna och 
personalen och har hos oss inneburit stor personalom-
sättning under flera perioder. En mycket stor andel av 
Sveriges unga med diabetes sköts nu av diabetesteam som 

deltagit i kvalitetsförbättringsprogrammen IQ 1-3 och alla 
är medvetna om behovet av förändrade arbetsätt i teamen 
för att öka chanserna för våra patienter att leva ett så friskt 
liv som möjligt med diabetes (3).

Bra vårdresultat i bl a Visby
Registrerade vårdresultat jämförs kontinuerligt lokalt och 
nationellt, men resultaten relateras sällan till den person-
ella resurstillgången. I många regioner får unga med diabe-
tes idag ökad tillgång till modern diabetesteknik och 
självfallet måste denna ekonomiska insats utvärderas via 
registrering i SWEDIABKIDS. Några kliniker, t ex Visby 
barnklinik, har kunnat visa fantastiska resultat bl a med 
hjälp av mycket tät uppföljning och ökad användning av 
teknik. Tyvärr har vi ännu inte någon strukturerad mät-
ning av hur livskvaliteten påverkas av t ex kontinuerlig 
glukosmätning, insulinpump eller glesa kontakter med 
diabetesteamet. 

Så, det korta svaret på frågan som ställdes i rubriken är: 
Nej, svensk diabetesvård har inte tillräckliga resurser för 
att hjälpa unga med, än så länge obotlig, diabetes att uppnå 
varaktig hälsa. 
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Utbrändhet hos föräldrar till barn med 
diabetes - risk och friskfaktorer

I min profession som kurator har jag uppmärksammat att 
föräldrar till barn med diabetes berättar om hur de har 
brist på tålamod, är lättirriterade, lider av kognitiva 
svårigheter och är ständigt trötta. Många av dessa föräl-
drar verkar leva med en långvarig belastning som tar sig 
uttryck i håglöshet och en känsla av fysisk och psykisk 
utmattning. Mödrar verkar vara mer utsatta jämfört med 
fäder, de beskriver också sig själva som mer kontroll-
beroende och högpresterande jämfört med fäderna i föräl-
drarollen. Är föräldrar till barn med diabetes mer 
utmattade än föräldrar till friska barn? Föreligger det en 

Att bli förälder är för många en av livets mest betydelsefulla och viktiga händelser. Under uppväxten vill vi skydda, vårda 
och fostra våra barn så att de blir väl förberedda inför vuxenlivet. Men att plötsligt bli förälder till ett kroniskt sjukt barn 
ställer helt nya krav på föräldrarollen. 

könsskillnad? Finns det individuella/psykosociala 
faktorer som skyddar mot respektive utgör en risk för 
att utveckla utbrändhet? 

Tidigare forskning och kunskapslucker
Det finns inom barnsjukvården en omfattande for-
skning om hur föräldrars livssituation förändras när 
ett barn insjuknar i diabetes typ 1. Det finns dock en 
begränsad kunskap om hur föräldrarnas situation 
påverkas över tid, mestadels har depression och 
ångest mätts (1). Zysberg & Lang, (2) har i en littera-
tur översikt med förvåning noterat att det är alldeles 
nyligen som diabetes relaterad forskning har öppnat 
upp för att undersöka området utbrändhet hos föräl-
drar till barn med diabetes samt att denna specifika 
kunskap om föräldrars reaktioner är av stort intresse 
för barnsjukvården. 

Resultat
Våra resultat visar att föräldrar till barn med diabetes 
typ 1 i högre grad rapporterar symtom på utbrändhet 
i jämförelse med föräldrar till friska barn. Särskilt 
påtagligt var detta för mödrarna (44 procent) jämfört 
med fäderna (27 procent) (3). Vi studerade också 

olika bakgrundsfaktorers samband med utbrändhet; 
demografiska, medicinska, psykosociala och individuella. 
Resultaten visade att det fanns samband mellan fler bakgr-
undsvariabler och utbrändhet hos mödrarna jämfört med 
fäderna. Vi fann inget samband mellan barnets HbA1c 
värde, durationstid eller brist på delat ansvar med den 
andra föräldern eller annan partner för barnets behandling 
och utbrändhet hos föräldrarna. I tabellen nedan redovi-
sas några av de faktorer där vi fann ett samband med 
utbrändhet (4).

Foto: Ina Agency
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Faktorer associerade till utbrändhet mödrar fäder

Barnets sjukdom påverkar vardagen i hög grad X X

Låg grad av praktiskt stöd i vardagen av det privata nätverket X X 

Sömnrubbningar X  

Låg grad av egen tid X X

Låg grad av par tid X X

Behov av hög grad av kontroll X

Självkänsla som till stor del baseras på egna prestationer X

Klinisk betydelse
En möjlig tolkning kan vara att mödrar och fäder reagerar 
och förhåller sig olika i sitt föräldrautövande till ett barn 
med diabetes. Liknande resultat som våra är funna i en 
norsk studie (5). En förklaring till denna könsskillnad kan 
vara att mödrar i högre utsträckning än fäder tar på sig ett 
personligt ansvar för omvårdnaden av ett sjukt barn och 
därför är mer sårbara och utsatta för psykosociala och indi-
viduella risk faktorer. Således bör föräldrar och då särskilt 
mödrar uppmärksammas när barnet besöker läkare/sjuk-
sköterska; de bör informeras om risk och friskfaktorer 
rörande utbrändhet samt få möjlighet att vid behov träffa 
rätt professionell kompetens för psykosociala stödinsatser. 
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Diabetes hos våra invandrarbarn
I dag har 20 procent av Sveriges befolkning invandrarbakgrund. Familjer från länder med låg incidens för diabetes typ 1 
har fl yttat hit. Har detta påverkat invandrarbarnens risk att utveckla diabetes? Forskningsresultat visar att förutom arv och 
miljö, spelar epigenetik en stor roll för risken att utveckla T1D. 

Incidensen av barndiabetes d v s diabetes typ 1 (T1D) är 
hög i Sverige och Norden. Sverige ligger på tredje plats 
efter Finland och Sardinien i världsstatistiken. I Bortre 
Asien och Latinamerika är incidensen låg. Jämför Finlands 
incidens 60/100 000 barn med Japans cirka 3. Dessa stora 
skillnader har lett till diskussioner om genesen till T1D. 
Genetikens betydelse är välkänd med koppling framför allt 
till HLA-typ, men miljöfaktorers inverkan har fått ökat 
intresse. 

Barn födda i Sverige hade betydligt större diabetesrisk 
Sverige är sedan 2-3 decennier ett invandrarland, cirka 20 
procent av befolkningen har invandrarbakgrund. En stor 

andel familjer från länder med låg incidens för T1D har 
flyttat hit. Har detta påverkat invandrarbarnens risk att 
utveckla diabetes? Vi har undersökt detta i tre studier där 
vi kunnat se betydelsen av föräldrarnas hemland/region 
(1), vidare betydelsen av om man är född i Sverige eller i 
hemlandet (2) och mer specifikt för familjer från Östafrika 
dominerat av Somalia, där bl a våra storstäder har rapport-
erat hög incidens av T1D (3). Konklusionen av dessa tre 
studier är att förutom arv och miljö spelar epigenetik en 
stor roll för risken att utveckla T1D, fetal programmering 
verkar spela in. Barn födda i Sverige hade betydligt större 
diabetesrisk och detta var extra tydligt för somaliska barn, 
som hade högre total risk än finska barn. 

Foto: Ina Agency
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Intressanta skillnader i HbA1c angående kön och 
ursprungsland
Hur går det för våra invandrabarn med diabetes? Vi har 
studerat detta i två studier med hjälp av kvalitetsregistret 
för barndiabetes – Swediabkids under åren 2000 till 2010. 
879 (6,6 procent) barn/ungdomar var födda i invandrar-
familjer dvs. båda föräldrarna var födda utom Sverige. 73 
procent av barnen/ungdomarna var dock födda i Sverige. 
49 procent var flickor jämfört med barn med T1D till 
svenska familjer där endast 46 procent var flickor. 

Vid diabetesdebuten hade 26 procent lågt pH (< 7,30) i 
invandrargruppen jämfört med 16 procent (oförändrat jmf 
med tidigare studier) i den svenska gruppen. Även HbA1c 
var högre i invandrargruppen 94 respektive 88 mmol/mol. 
Bland barnen till svenska föräldrar såg vi en signifikant 
skillnad mellan könen vid debuten, flickor hade högre 
HbA1c. Intressant nog fann vi inte denna könsskillnad 
hos våra invandrarbarn. Vi inkluderade även socioekono-
miska faktorer i en modell med data från SCB men dessa 
kunde inte förklara skillnaderna i metabolt status vid 
insjuknandet (4). 
Hur går det för våra invandrarbarn med T1D efter debuten? 
Vi studerade detta efter 3 års diabetesduration och jämförde 
med “svenska” barn. 

Tyvärr såg vi en sämre metabol kontroll 69 respektive 
62 mmol/mol således så mycket som en skillnad på 7 
mmol/mol. Det var likaså fler som hade HbA1c mer än 70 
mmol/mol, utryckt som 75:e percentilen med hbA1c 70 
respektive 72 mmol/mol. Positivt var dock att vi inte 
kunde se någon skillnad i antalet svåra hypoglykemier eller 
ketoacidoser mellan grupperna. Den sämre metabola kon-
trollen kunde inte relateras till sociala faktorer (5). 

Sammanfattningsvis måste vi konstatera att barnen med 
T1D till invandrarfamiljer har en sämre metabol start och 

denna fortsätter och t o m ökar när tiden går. Detta är 
bekymmersamt då risken för komplikationer från njurar 
och ögon är starkt kopplat till metabol kontroll. 
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Nyttan med register i vården
I Sverige fi nns numera ett fl ertal nationella kvalitetsregister för vuxna såväl som för barn. Flera av dessa register startades 
av eldsjälar och utformades för att möjliggöra jämförelser mellan enheter där patienter fi nns. Man såg även i registren en 
framtida möjlighet för forskning. 

Inom diabetesområdet finns två välutvecklade kvalitetsreg-
ister. Nationella Diabetes Registret (NDR) skapades 1996 
och registrerar kliniska data på patienter över 18 år med 
diabetes. Det nationella kvalitetsregistret för barn och ung-
domar med diabetes (SWEDIABKIDS) startade 1999-
2000. Registret utvecklades av Bengt Lindblad i Göteborg. 
Från 2007, då registret blev webbaserat, registrerar alla 
barndiabetesteam i registret. Detta gör att kvalitén på reg-
istret är mycket hög och speglar vården i hela popula-
tionen.

Fördelar med register ur kliniskt perspektiv
SWEDIABKIDS innehåller uppgifter på 98-99 procent av 
alla barn och ungdomar under 18 år med diabetes i Sverige. 
Registret fungerar som ett kvalitetsregister, ett resultatregis-
ter och ett pedagogiskt verktyg för det enskilda diabe-
testeamet. Registret beskriver barndiabetesvården ur olika 
kvalitetsaspekter och belyser bl.a. hur väl vårdprogrammet 
för barndiabetesvården följs. SWEDIABKIDS beskriver 
diabetesvården i hela landet och på lokal nivå. Resultaten 
redovisas lättillgängligt på ett öppet och jämförbart sätt och 

fungerar därmed som ett verktyg för 
att underlätta systematiskt förbättring-
sarbete (1). Under de senaste åren har 
HbA1c i Sverige sjunkit och spridnin-
gen mellan klinikerna minskat. 
Frekvensen allvarliga hypoglykemier 
har inte ökat under dessa år vilket 
tydligt har kunnat visas i registrets 
årsrapporter. Styrgruppen för regis-
tret arbetar kontinuerligt med att för-
bättra registret och göra det mer 
användarvänligt. Detta arbete görs 
tillsammans med NDR då data för 
patienter med diabetes registreras där 
från 18 års ålder. Data från registret 
efterfrågas av SKL och andra myn-
digheter och används även för “Öppna 
jämförelser” som utkommer årligen. 
SWEDIABKIDS hemsida: swediab-
kids. ndr.nu och hemsidan för NDR: 
NDR.nu.

Forskningsnytta – hur används register fördelaktigt 
inom forskningen?
Under senare år har registren börjat användas alltmer för 
forskning. SWEDIABKIDS har ett nordiskt samarbete 
där data jämförs med motsvarande register i Danmark, 
Norge och Island. Ett sådant samarbete är publicerat (2) 
och var en pilotstudie för att klargöra om jämförelser mel-
lan ländernas inrapporterade data är möjliga. För när-
varande pågår flera forskningsprojekt där incidens såväl 
som frekvens hypoglykemier, ketoacidoser, BMI jämförs 
mellan länderna. Data från SWEDIABKIDS används 
också för att jämföra metabol kontroll mellan olika länder 
i Europa och USA. SWEDIABKIDS har också ett nära 
forskningsarbete med Tyskland och Österrike då även 
dessa länder har väl utvecklade register. NDR som är ett 
större register har en väl utvecklad forskningsenhet och 
har publicerat ett stort antal artiklar. En nyligen publicerad 
artikel som blev mycket uppmärksammad visade på en 
ökad dödlighet med stigande HbA1c hos unga vuxna med 
typ 1 diabetes (4).

Foto: Medicinsk Bild, Solna
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Varför behöver vi register i framtiden?
För närvarande utvecklas diabetesvården i Sverige i snabb 
takt. Kolhydraträkning har införts och frekvensen insulin-
pumpar och kontinuerlig glukosmätning ökar. 
Kontinuerligt arbete pågår för att göra SWEDIAKIDS 
alltmer användarvänligt och möta dessa förändringar. Den 
svenska barndiabetesvården håller världsklass och efter-
som registret kan synliggöra detta har intresset för svensk 
vård ökat. Registret vill fortsatt vara ett verktyg på den 
enskilda diabetesmottagningen och också möjliggöra jäm-
förelser nationellt och internationellt.
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På ett dygn stoppas 
upp till 50 000 försök 
att nå sajter med 
övergreppsbilder.

Ecpat är en barnrättsorganisation som arbetar med att stoppa 
den kommersiella barnpornografi n. Du kan också påverka.
Läs hur på ecpat.se
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Laktosfri kost ökar risken att missa 
allvarliga diagnoser
Laktosintolerans är ett tillstånd som vanligtvis uppkommer tidigast i skolåldern. Hos yngre barn är det ytterst sällsynt 
att inte tåla laktos – ändå är det relativt många som får laktosfri kost i förskolan. Trenden medför onödiga kostnader, och 
innebär stor risk att man missar allvarligare tarmsjukdomar som kan vara grundorsak till problemen.

Andelen barn som får laktosfri kost i svenska förskolor är 3,3 
procent. Det innebär att 20 000 barn står på specialkost för 
en diagnos som i princip inte förekommer i förskoleåldern. 
Enbart för dryckesmjölk och mjölkprodukter till frukost och 
mellanmål är merkostnaden mellan 70 och 115 procent för 
laktosfri mjölk respektive ersättningsprodukter som till 
exempel havre- eller sojadryck. Dessutom tillkommer kost-
nader i form av specialprodukter i matlagningen mer per-
sonal – resurser som skulle förbättra matens kvalitet för alla 
barnen om de fick användas till normalkosten istället.

I en artikel i Läkartidningen (nr 5 2012) belyser fem 
barnöverläkare, bland andra Peter Grimheden vid Astrid 
Lindgrens barnsjukhus, att laktosintolerans är 
överdiagnostiserat i Sverige och att sammanblandning 

med sekundär laktosintolerans ofta leder till försenad 
diagnos av till exempel celiaki eller inflammatoriska 
tarmsjukdomar såsom Crohns sjukdom, allergisk entero-
kolit eller en infektion, det vill säga en sjukdomsprocess 
som orsakar epitelskada i tarmslemhinnan. 

Barndietisten Sara Ask menar att det kan medföra stora 
konsekvenser om föräldrar “ställer diagnos” själva och 
begär att barnet ska få laktosfri kost:

– Att på egen hand utesluta laktos kan innebära att man 
missar grundorsaken till problemen, till exempel celiaki, 
och även om besvären från magen lindras något kvarstår 
ett försämrat näringsupptag som kan ge långvariga prob-
lem. Om man upplever en förbättring av att gå över till 
laktosfritt är det sannolikt en annan sjukdom som ligger 
bakom, och utredning och diagnosticering riskerar att 

Foto: Maria Annas

Att på egen hand utesluta laktos kan innebära att man missar 
grundorsaken till problemen, till exempel celiaki, menar Sara Ask

Foto: Wikipedia
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försvåras och fördröjas om man provar sig fram på egen 
hand med olika typer av kostanpassning.

Rätt till rätt specialkost
Specialkost i förskolan är vanligast vid allergi mot mjölk-
protein eller ägg. Laktosfritt ska i princip inte förekomma 
förrän högre upp i åldrarna. Hur kan det då komma sig att 
nära 20 000 barn i svenska förskolor ändå har det?

– Jag tror att okunskapen hos personal och föräldrar är 
stor, säger Sara Ask. Man kanske tror att laktosfri kost är 
någon slags kompromiss mellan mjölkfritt och normal-
kost, men när en mjölkproteinallergi vuxit bort finns det 
inget behov av specialkost längre. Vid celiaki behöver man 
inte heller äta laktosfritt, men om man inte är noggrann 
med det glutenfria kan laktosen ge symtom. Om det finns 
skäl för specialkost är det oerhört viktigt att det blir rätt. 

– Ibland kräver föräldrar att barnen ska få specialkost 
på förskolan utan att sjukvården varit inblandad. De tror 
att mjölken är orsaken till problem som barnet har med 
sin mage, fast det kanske i själva verket inte ens har med 
maten att göra. Vissa läkare saknar kunskap om hur ovan-
ligt laktosintolerans är i tidig ålder, och det i kombination 
med tidsbrist kanske är orsaken till att man väljer att gå 
efter föräldrarnas berättelser och “diagnostisering” istäl-
let för att göra en ordentlig utredning eller djupare analys. 

Ekonomiska konsekvenser – och näringsmässiga
Livsmedelsverket lanserade nyligen reviderade riktlinjer 
för mat i förskolan. De nya direktiven har ett större fokus 

på inspiration och hur man kan väcka nyfikenheten kring 
mat. Jämfört med tidigare versioner lämnar de ett större 
tolkningsutrymme kring livsmedelsval, vilket innebär 
högre krav på kunskap hos personalen. 

– Någon sked sesamfrön eller lite bönpasta på smörgåsen 
räcker inte som kalciumkälla. Det är viktigt att veta att 
upptaget av näringsämnen i kroppen är sämre från mer 
svårsmälta livsmedel, och det går inte bara att byta mjölk-
produkter mot grönsaker och frön. Ur den aspekten är ost 
och mjölk mer “säkra källor”, menar Sara Ask. Om man 
väljer växtbaserade drycker istället för mjölk måste man 
vara noga med att välja de sorter som är berikade med 
kalcium, D-vitamin och B12.

Ju mer specialkost desto mindre resurser blir det kvar 
till normalkosten. Det är inte bara specialprodukterna som 
kostar mer, maten kräver dessutom extra personalresurser 
i och med att det blir fler arbetsmoment och mer hanter-
ing, och ger ofta en större mängd svinn.

Sara Ask ser också en risk för att respekten för de verk-
liga och allvarliga allergierna minskar. 

– Det finns barn som av olika skäl verkligen behöver 
specialkost, och de ska självklart ha samma rätt till bra mat 
som alla andra. Men de allra flesta som äter laktosfritt i 
förskolan har sannolikt inte behov av det. Föräldrarna gör 
förstås det här i all välmening, för att de tror att det är vad 
barnet behöver. Men det bästa vore om de tog barnet till 
en barnläkare i stället, för att gå till botten med problemet, 
avslutar Sara Ask.

 

FAKTA
Primär förvärvad laktosintolerans finns hos ca 70 procent av jordens befolkning; i Afrika och Asien 70-90 procent, 
Sydeuropa 30-60 procent, i Finland ca 15 procent och i Sverige 4-10 procent. Symtomen debuterar mycket sällan före 
skolåldern, oftast inte förrän i tonåren eller i vuxen ålder. Laktosintolerans är i förskoleåldern inte heller vanligare hos 
barn med icke-nordiska gener. 

Sekundär laktosintolerans är i Sverige den vanligaste formen, oavsett etnisk härkomst. Symtom som flatulens, diarré 
och uppkördhet. Symtomen som orsakas av laktosintoleransen kan föregå symtomen på den underliggande sjukdom-
sprocessen.

Laktosfritt i förskolan Uppgiften om att 3,3 procent av barn i förskolan har laktosfri specialkost kommer från under-
sökningar som LRF Mjölk gjort under 2016. Av de barn som får laktosfri kost har drygt 40 procent fått sin diagnos av 
en läkare. Barnen dricker i genomsnitt 2,5 dl mjölk och 1,4 dl fil/yoghurt, alltså totalt 3,9 dl mjölk och mjölkprodukter. 
Dessutom tillkommer specialprodukter i matlagningen och ökade resurskostnader för hantering av maten.

FAKTA
Översiktlig jämförelse mellan laktosintolerans och mjölkallergi
Det är viktigt att tydliggöra att laktosintolerans inte är en allergi. Mjölkproteinallergi drabbar små barn men växer oftast 
bort, medan laktosintolerans är något som kan komma när man blir äldre och innebär minskad förmåga att bryta ner 
laktos i tunntarmen. Hur mycket laktos en laktosintolerant person tål är individuellt.

BARNMEDICIN
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Laktosintolerans Komjölksproteinallergi

Debut Tidigast i skolåldern Ofta under spädbarnsåret. Växer oftast bort.

Symtom Gaser, magont, diarré Eksem, nässelutslag, kräkning, diarré, förstoppning, 
magsmärtor, astma. Kan ge kraftig allergisk reaktion

Diagnos Genom sjukvården Genom sjukvården

Hantering Laktoslåg kost. Yoghurt och fil innehåller 
mindre mängd laktos. Hårdost är laktosfri

Mjölkfri kost. Hjälp av dietist för att säkerställa ett tillräckligt 
näringsintag.

Länkar
Livsmedelsverkets riktlinjer för mat i förskolan
Läkartidningen: Laktosintolerans hos barn är ett över-
diagnosticerat tillstånd

Kajsa Asp Jonson, leg dietist, 
journalist 
E-mail: kajsa.asp@gmail.c

Ängslan för barns hälsa uttryckt av 
mor- och farföräldrar

barnläkare, gynekologer och tandläkare om hälsa, vård 
och behandling. Syftet med tjänsten är att ge förklaringar, 
råd och vägledning i hälsofrågor men svararna ställer inga 
diagnoser. Tjänsten öppnar klockan 14 och kan ta emot 
ett visst antal frågor per dag. 

Efter att under många år som barnläkare svarat på frågor 
som rör barns hälsa har jag noterat att en ny, och successivt 
ökande, grupp av frågeställare utgörs av mor- och farföräl-
drar. Under ett år (18 augusti 2015 till 18 augusti 2016) 
var mer än tio procent av frågorna (17 av 143) ställda av 
den generationen, och gällde i huvudsak barn före skolål-
dern. 15 av frågorna var ställda av kvinnor och åldern på 
frågeställarna varierade mellan 48 och 79 år.

Frågorna speglade i fallande ordning tre huvudom-
råden. 

1.   Bristande tilltro till föräldrarnas omsorg. Det kan gälla 
föräldrarnas ovilja att vaccinera, att barnet vistas för 
långa tider på förskolan, att barnet serveras felaktig 
kost, sover för litet eller har för mycket skärmtid.

Webbsidan 1177 Vårdguiden har bland mycket annat en 
frågetjänst (http://www.1177.se/Stockholm/Stall-
en-anonym-fraga/) där vem som helst kan ställa frågor till 
sjuksköterskor, barnmorskor, allmänläkare, hudläkare, 

Foto: Carl Lindgren
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Carl Lindgren, barnläkare 
och extern svarare på 1177 
Vårdguidens frågetjänst
E-mail: doktorcalle@yahoo.se

2.   Somatiska eller psykiska symtom som föräldrarna inte 
tar på allvar enligt frågeställaren. Det kan gälla 
enures, enkopres, bukbesvär, neurologiska och neu-
ropsykiatriska symtom eller underlivsbesvär.

3.   Behandlingar eller undersökningar som barn genomgått 
eller besked som vårdnadshavaren fått och som frågestäl-
laren ifrågasätter eller inte förstår. Dessa frågor gäller 
i synnerhet planerade eller genomgångna undersöknin-
gar, förskrivna läkemedel eller rent medicinska besked 
inklusive diagnoser. Frågorna antyder ibland att föräl-
dern inte riktigt förstått beskedet från vården, och föl-
jaktligen inte heller kan relatera det vidare på ett 
begripligt sätt. 

Att svara korrekt på dessa frågor kräver en särskild för-
siktighet. Svaret bör signalera respekt för den oro som 
frågan förmedlar men samtidigt inte desavouera föräl-
drarna eller vårdgivaren. En förklaring till det ökande 
antalet frågor av denna typ kan vara den äldre generationens 

allt större engagemang i barnbarnen och kanske också en 
oförmåga att se sina egna barn som vuxna kompetenta 
föräldrar. Det kan också spegla en förändrad syn på barns 
behov och livsmiljö, och inte stå i samklang tidigare livsstil 
eller med de råd mor- och farföräldrarna fick på BVC då 
de var föräldrar. Men det kan också verkligen uttrycka en 
befogad oro för att barnet far illa.

BARNMEDICIN
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Skakvåld under lupp: “Det krävs en 
nyorientering av hela handläggningen”

Nu har Statens beredning för medicinsk och social 
utvärdering (SBU) och Statens medicinsketiska råd 
(Smer) slagit fast att sambandet mellan symtomtriaden för 
skakvåld  - blödningar i ögonbottnarna och under skall-
benet subduralt samt hjärnödem - har ett bräckligt vetens-
kapligt underlag. Den genomgångna litteraturen håller 
inte måttet för bevis säger SBU.

Hur skall barnläkarkåren förhålla sig till utredningsre-
sultatet? Den diskussionen måste föras även utanför barn-
skyddsteamens krets. Det som länge gått under diagnos-
begreppet Shaken Baby Syndrom (SBS) är inte en barn-
medicinsk diagnos utan en neuroradiologisk diagnos. SBS 
introducerades också i Sverige av neuroradiologen Olof 
Flodmark. Det var också vid röntgenbordet, som diag-
nosen skakvåld och barnmisshandel sattes. Därmed påbör-
jades den juridiska processen med polisanmälan och 
anmälan till socialförvaltningen. Barnläkarna blev efter att 
föräldrarna fått besked om barnmisshandel frikopplade 
från fallet. Det innebar, att under många år hanterade 
barnläkarna inte alls SBS. Det passade naturligtvis barn-
läkare, som alltid står på barnets och föräldrarnas sida 
med stark inlevelse och stor empati, och de kunde med 
förtroende förlita sig på neuroradiologernas kunnande på 

området och deras övertygelse om 
diagnosens tillförlitlighet.

Det är först på senare tid som barn-
läkare ingår i de s k barnskyddsteam-
et tillsammans med barnsjuksköter-
ska, kurator och neuroradiolog. Det 
är dock inom detta team som diag-
nosen barnmisshandel sätts. Dessa 
team tar över hanterandet av drab-
bade familjer direkt efter akutbesöket 
och fortfarande går därmed det stora 
barnläkarkollektivet vid sidan av 
detta uppmärksammade problem. 
Diagnosbegreppet har svängt över 
från SBS till det engelska uttryck-
et Abusive Head Trauma (AHT) och 
det inkluderar skelettskador och 
andra tecken på våld mot huvudet.

Det juridiska handläggandet av dessa 
brott skiljer sig i förloppet på flera vik-

tiga delar från brottsmål generellt. Begreppet gärnings-
mannaprofil analyseras inte, då barnmisshandel anses 
kunna förekomma i alla samhällsklasser. Detta ingår i teo-
ribildningen kring skakvåld, och vårdpersonal uppmanas 
att inte låta sig bländas av en fin yttre fasad. Uppsåtet 
analyseras inte heller. 

Brottsplatsundersökning genomförs inte. Skele-
ttskador i form av sprickor på huvudets stora benkakor, 
som uppkommit hemma, påkallar inga analyser i hem-
miljön av polis. Ingen skärskådning av hur föräldrarna 
beskriver förloppet på plats.

Historiskt har socialsekreterare effektuerat diagnosen 
SBS med omhändertagande och omplacering av barnet 
och polisen har i kända fall försökt övertala pappan att 
erkänna brottet, så kan barnet få stanna hos mamman. 
Åklagarna inleder den juridiska processen, eftersom det 
vid SBS varit en vattentät och säker diagnos, som ej betviv-
lats i någon nivå.

Det finns mycket att nu diskutera kring AHT och SBS. 
Vi har ett uppdrag att skydda barn från våld, samtidigt 
som vårt diagnossättande inte får döma oskyldiga. Batterier 
av kompletterande analyser har tillkommit och det är bra. 
Det krävs en genomlysning av hela handläggningen av 

Foto: Bildakuten
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Replik till Tomas Svegers inlägg i nr 4/2016:

Utsläppen från dieselfordon skadar 
barnens lungor

misstänkta skador mot barn. Och den processen måste ske 
på bred front i hela barnläkarkåren, gärna internt på 
arbetsplatserna. 

Roland Sennerstam, barnläkare
E-mail: roland.sennerstam@ki.se

Tomas Sveger skriver i Barnläkaren nr 4/2016, att det är 
Volkswagenskandalen som skadar barnens lungor! Det är 
inte en helt korrekt beskrivning. Att Volkswagen har fuskat 
med sin mjukvara i USA stämmer, men företaget hävdar att 
man inte gjort det i Europa, och det kan mycket väl vara 
riktigt! Inga straff har utkrävts och eller inga kompensa-
tioner till konsumenter har blivit aktuella eftersom våra 
parlamentariker i Bryssel har satt upp avgastester som inte 
säger någonting om hur utsläppen får vara i verklig 

trafik.  Avgaskraven gäller enbart utifrån en 
testmiljö som biltillverkarna, ofta med olika 
knep, klarar. Detta har resulterat i att det 
finns 29 miljoner kraftigt förorenande 
“moderna” dieselbilar i Europa (godkända 
enligt de senaste standarderna, euro 5 och 
6). Fyra av fem dieselbilar (euro 5) sålda 
mellan 2010 och 2014 producerar mer än 3 
ggr tillåtna nivåer av NOx vid verklig körn-
ing. Av dieselbilar sålda från 2015 (euro 6), 
och som säljs än idag, är det två av tre bilar 
som ligger mer än 3 gånger över tillåten 
nivå. Lilla Sverige ligger på åttonde plats i 
Europa av alla sålda “moderna” dieselfor-
don – vilket naturligtvis bidrar till en mycket 
dålig luftkvalité. 

I en studie av Transport and Enviromen 
[1] var det inget bilmärke som vid verklig 
körning klarade av de legala kraven på 
NOx-utsläpp. Minst dålig var Volkswagen, 

Seat, Skoda och Audi. Sämst med 10 ggr eller mer över 
gränsen för godkännande, var Opel, Renault, Nissan, Fiat 
och Suzuki. Volvo ligger ungefär mitten i fältet med 5 ggr 
över tillåtna nivåer. 

De höga utsläppen av NOx anses leda till för tidig död 
hos 72 000 EU-medborgare – årligen (1). Med det är inte 
konsekvenserna av enbart Volkswagens agerande som 
skadar barnens lungor – utan det är ett generellt problem 
med utsläpp från dieselfordon, och detta för att våra 

Foto: Wikipedia
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parlamentariker och myndigheter inte har krävt någon 
effektiv avgasrening. 

På kort sikt behöver EU:s krav på utsläppen från die-
selfordon skärpas och vara samma som för bensinfor-
don. Men i stället, och efter dieselgate-skandalen, har 
nyligen EU beslutat alla dieselbilar som ny registreras 
från september 2019 får släppa ut 110 procent mer 
NOx än gränsen för godkännande idag, och från 2021 
50 procent mer (2) (3). Även om de kommande testpro-
tokollen är mer lik körning i verklig trafik så är detta 
åter en eftergift för bilindistrin. En uppenbar slutsats är 
att Europa måste sluta köpa skitiga dieselfordon. Våra 
myndigheter måste upphöra med att favorisera skatten 
på dieselfordon och dieselbränsle. På längre sikt ger 
sannolikt eldrivna fordon de bästa förutsättningar för 
att inte barnens lungor ska skadas- ekonomiska stimu-
lans behövs och en utbyggd infrastruktur krävs för att 
det ska vara möjligt! 

Referenser
1. Dieselgate: Who? What? How? A study of Transport and 

Enviroment, September 2016
2. EU’s Controversial Car-Pollution Test Plan Wins Final Approval. 

Februar 2016
3. EU Regulators Dilute New Emission Rules To Allow 2.1 Times 

The Legal Limits Until 2020. Green Car Reports, Oktober 2015.

Leif Ekholm, 
barnhälsovårdsöverläkare, 
barnhälsovården, region Örebro län
E-mail: leif.ekholm@
regionorebrolan.se

DEBATT



Barnläkaren Nr. 1/17 31 

KULTUR

Lennart Sandberg, barnortoped med många års erfaren-
het av arbete i öppenvård, har skrivit en bok som kortfattat 
ger läsaren vägledning beträffande diagnostisering av van-
liga barnortopediska tillstånd och hur dessa kan handläg-
gas i öppenvården. Boken har ett trevligt format och är 
lättläst med sina endast 111 sidor, som dessutom inklu-
derar några sidor för egna anteckningar. De rikliga illustra-
tionerna, som ramar in varje uppslag förhöjer intrycket, 
liksom den trevliga idén att ge varje avsnitt en egen färg i 
kanten på sidorna, så att man lätt kan orientera sig i boken.

Redaktör: Göran Wennergren

Bokrecension: 

Användbart om barnortopedi i öppenvården

Titel: Barnortopedi i öppenvård 
Sidor: 111
Författare: Lennart Sandberg
Utgiven: 14 oktober 2016
Förlag: Förlag Ortholott
ISBN: 978 91 9825 269 9

Att vara läkare i öppenvården innebär att allehanda frågor kan dyka upp under en dag. Att bemöta föräldrar med oro 
för sina barns hälsa eller tonåringar med frågor kring sin kropps utseende eller funktion kräver kunskap och erfarenhet. 
Det förväntas att såväl läkare som andra yrkeskategorier som träffar barn och ungdomar inom vård eller vårdrelaterad 
verksamhet ska kunna bedöma och primärt hantera exempelvis barnortopediska frågeställningar. 

På ett systematiskt sätt arbetar sig Sandberg genom 
område för område: fot, knä, höft, rygg och övre extremitet, 
efter det att han inledningsvis gett en allmän introduktion 
till ämnet barnortopedi och en kort översikt av tillstånd 
utan specifik lokalisation. Ett särskilt avsnitt ägnas åt barn-
ortopedi i åldrarna 0 – 6 år. Ett stycke om CRPS, complex 
regional pain syndrome, har hamnat under knä-kapitlet. 
Kanske hade det passat bättre under tillstånd utan specifik 
lokalisation, eftersom inte endast nedre extremiteten kan 
drabbas av detta.

Texten är skriven framför allt i kompendieform, med 
korta och koncisa förklaringar under varje rubrik. Rubriker 
som beskrivning, symtom, undersökningsfynd, etiologi, 
utredning, behandling och remittera följer konsekvent 
varje diagnos, vilket också gör innehållet lättillgängligt och 
bidrar till att man snabbt kan få den information man 
söker. 

Boken gör inte anspråk på att vara heltäckande, men 
lyckas ändå ge adekvata tips och råd om de allra vanli-
gaste problemen inom rörelseapparaten hos barn och 
ungdomar. I vissa stycken görs försök till att gå lite dju-
pare, exempelvis ges utrymme för mer detaljerad 
instruktion i undersökningsteknik av fötter och rygg, 
vilket är bra.

Författaren säger själv i inledningen att boken är skriven 
utifrån hans erfarenheter och kunskaper. Även om rutiner 
kan vara olika på olika sjukhus eller i olika regioner, så är 
nog det mesta som beskrivs och diskuteras i boken idag 
okontroversiellt. Trots det tycker jag att det är en brist att 
Sandberg inte någonstans refererar till annan litteratur 
eller forskningsstudier. Det skulle inte bara ge den nyfikne 
möjlighet att studera vidare, utan också höja textens tro-
värdighet. Vidare skulle texten rent allmänt må väl av 
ytterligare språkgranskning. De många särskrivningarna 
upplevs stundtals som riktigt irriterande och en del fel-
stavningar och rena felskrivningar bör också justeras i 
nästa utgåva. 
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Upptäckten av insulin 

Som barnortoped upplever jag sammanfattningsvis, att 
Sandberg på ett bra sätt har fångat de frågeställningar som 
jag ser i de remisser som kommer till vår klinik, inte bara 
från öppenvården, barnmottagningar och skolhälsovård, 
utan också från kollegor på barnsjukhuset eller från andra 
sjukhuskliniker. Utan tvekan finns det ett behov av en bok 
som denna på mottagningar där man träffar barn och ung-
domar. 

Att pankreas var essentiell för reglering av blodsockret 
var väl känt sedan 1880-talet. Om den togs bort i 
djurförsök utvecklades ett diabetesliknande tillstånd. 
Den tyske medicinaren Paul Langerhans fann cellöar, 
som var isolerade från det dominerande körtelgångsyste-
met i pankreas, vilka senare kom att kallas för de 
Langerhanska öarna. Men det var i Toronto som insuli-
net upptäcktes i första hand av den unge kirurgen 
Frederick Banting. Han hade utbildat sig i kirurgi vid 
Hospital for Sick Children och därefter öppnat en 

privatpraktik i London, Ontario. Men 
det gick trögt att få patienter varför 
han fick ta jobb som amanuens vid 
den lokala medicinska högskolan. Det 
var då som han i samband med att han 
skulle förbereda sin undervisning, 
kom att läsa en artikel om en patient 
som hade stenar i bukspottkörteln. 
Trots att dessa blockerade vägen till 
tarmarna var patientens sockerhalt i 
blodet normal. Banting fick därmed 
idén till att få fram en medicin mot 
sockersjuka.

Han hade dock inga forskning-
sresurser, varför han sökte upp den 
ledande auktoriteten på kolhydratme-
tabolism vid Torontouniversitetet – 
Professor John Macleod. Banting fick 
därmed tillgång till ett laboratorium 
och även en hjälpreda, en ung student 
som kunde bestämma glukoshalten i 
blodet. Dennes namn var Charles Best. 

Banting och Best arbetade oupphörligt den heta sommar-
en 1921 och bodde i stort sett på laboratoriet. De utförde 
sina experiment på hundar, varvid de ligerade bukspotts-
körtelgången till tarmen. Det ledde till att pankreas atrofi-
erade utan att de Langerhanska öarna påverkades. Genom 
att göra ett extrakt av kvarvarande vävnad hoppades de få 
fram ett ämne som kunde sänka blodsockret hos andra 
hundar som blivit av med hela sin pankreas och utvecklat 
diabetes. Nästan allting misslyckades, och många hundar 
dog. Men till slut lyckades de bota hund nr 92 med ett 

Foto: University of Toronto.commons.wikimedia.org

Charles Best och Fredrick Banting, ca 1924
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Fynden rapporterades till professorn, som 
dock blev måttligt imponerad. Han förstod dock 
att det var någonting i pankreasextraktet som 
gjorde att blodsockerhalten föll och engagerade 
därför en kemist, vid namn James Bertram Collip, 
som skulle kunna rena extraktet.

En dag kom en pojke till Hospital for Sick 
Children. Han hette Tom och hade diabetes och 
var nästan döende. Banting och Best föreslog att 
man skulle behandla honom på samma vis som 
hunden. Collip lyckades rena mos från slakthus-
material och få fram en lösning, som sprutades in 
till Tom. Denne tillfrisknade för tillfället, men 
efter ett tag tog extraktet dock slut och Tom dog. 
Men så småningom gick det bättre och alltfler 
patienter kom till Toronto och behandlades. 
Elisabet, en sjuttonårig flicka, blev deras succé. 
Hon levde i 74 år. Medicinen de fått fram kal-
lades för insulin. 

Endast två år efter upptäckten, 1923, tillde-
lades Banting och Macleod Nobelpriset i fysi-
ologi eller medicin. Banting blev upprörd efter-
som att han ansåg att Macleod mer motarbetat 
honom än hjälpt till. Banting ville att hans 

trogne assistent Best skulle få det 
istället. Slutligen gav Banting hälften 
av sitt halva pris till Best. Macleod 
delade sin summa pengar med 
Collip. Att det gick så fort från 
upptäckt till Nobelpris kan ha berott 
på den danske Nobelpristagaren 
August Krogh, som besökt Toronto 
vid den här tiden och sedan nomin-
erat pristagarna. Han och hans hust-
ru Marie, också läkare, initierade 
insulintillverkning i Danmark redan 
år 1922, vilket blev grunden till det 
framgångsrika Novo Nordisk.

Foton: Wikimedia Commons

James Bertram Collip i sitt laboratorium John Macleod som fick dela Nobelpriset med 
Banting.

Foto: commons.wikimedia.org

KULTUR

Hugo Lagercrantz, senior professor, 
barnläkare 
E-mail: hugo.lagercrantz@ki.se

Foto: commons.wikimedia.org

Insulin Leo från Nordisk Insulin Laboratorium

pankreasextrakt, efter att ha hämmat magsaftsekretionen 
hos givarhunden. Resultatet blev att blodsockerhalten 
sjönk och den sjuka hunden kvicknade till.
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Mina unga år, Gunilla Berglunds minnen 
från 1939-1950
Så kom då kriget, och även om vi inte blev indragna utan 
levde i en skyddad tillvaro förändrades livet för en tonåring. 
Livets lätthet försvann. Ansvaret ökade och samhället 
krävde betydligt mer av alla. Det var hemvärnsövningar, 
första förbandskvällar och ett evigt stickande av hjälm-
skydd och knävärmare. Första krigssommaren var nästan 
alla män i militärtjänst och det blev stor brist på arbets-
kraft. Alla ungdomar skulle dra sitt strå till stacken och det 
som var mest populärt var luftbevakning, 7-8 ungdomar 
placerades i obygden och från ett torn skulle sedan ungdo-
marna dygnet runt rapportera alla flygplan. Jordbruket 
som då var mycket arbetskrävande behövde mycket folk. 
Jag och min syster arbetade på en gård i Sörmland som 
ägdes och sköttes av Olof Palmes 80-åriga farmor, enormt 
duktig, men också krävande. Vi hade ingen erfarenhet av 
lantbruk, men det spelade ingen roll. Lagårdsmannen 
skulle in i det militära ett par dagar senare, så vi fick lära 
oss så mycket vi kunde för de 15 korna skulle bli vårt 

ansvar i fortsättningen. Kl. 4 på morgonen hämtade vi dem 
i hagarna, fick in dem i lagården och satte på mjölkmaski-
nerna. Sedan skulle korna eftermjölkas för hand som man 
gjorde då och så ut med dem till hagarna, ta hand om 
mjölken och så mocka lagården. Efter en snabb frukost 
hann vi till ladugårdsbacken då vällingklockan ringde kl. 7 
och vi och alla andra fick dagens arbetsuppgifter. Det var 
ju sommar så det var mest skördearbete. Efter middagen 
klockan ett var vi lediga till klockan fyra då morgonens 
arbete med korna upprepades. När vi sedan på kvällen 
blivit klara och ätit, förväntades det att vi skulle ansluta oss 
till familjen i salongen där kaffe och fransk konversation 
pågick eftersom ett estniskt flyktingpar bodde där. Det 
10-åriga barnbarnet Olof var ofta med. Då planerade han 
att bli diplomat. Dagarna var både lärorika och intressanta 
men det blev ganska vilsamt då skolan började igen. 

Redan den första krigsvåren hade vi fått ledigt i tre 
veckor eftersom militären behövde skolan. De följande 

KULTUR

Gunilla Rabo Berglund, 1923 – 2016
Gunilla Rabo Berglund gick bort i september 2016 efter ett händelserikt liv. Hon blev 93 år och var under sin levnad 
en av pionjärerna inom den svenska barncancersjukvården. Gunilla var gift med Erik Rabo, välkänd barnläkare som 
hon träffade när han var ordförande i föregångaren till Svenska Barnläkarföreningen.

Gunilla tog studenten i Stockholm och började hösten 1941 läsa medicin vid Karolinska Institutet som då låg på Norr 
Mälarstrand nära Stadshuset. Tjänstgöring hos professor Arvid Wallgren på Norrtulls barnsjukhus direkt efter att hon 
hade blivit färdig läkare 1948, kom att få avgörande betydelse för hennes fortsatta läkargärning. Det var där och på den 
nybyggda barnkliniken på Karolinska sjukhuset (dit Norrtull flyttade 1951) som Gunilla fick sin specialistutbildning. År 
1956 kom Rolf Zetterström som dynamisk professor till Göteborgs Barnsjukhus. Flera unga läkare följde med honom 
från Stockholm, Gunilla var en av dem. 

Gunilla blev barnkliniken i Göteborg trogen. Hon hade ett ovanligt brett kliniskt kunnande men specialområden var 
immunologi, hematologi, onkologi och reumatologi. I slutet av 1970-talet blev Gunilla överläkare i barnonkologi och 
barnreumatologi. Hon var ordförande i Svenska Barnleukemigruppen och i Vårdplaneringsgruppen för solida tumörer 
hos barn. Detta var tiden för det stora genombrottet i barnonkologin och Gunilla var en mycket viktig person i det 
skeendet.

Förutom arbetet här hemma hade Gunilla ett starkt internationellt engagemang. Som det har stått i minnesorden om 
henne kom hon att bli en “läkare utan gränser” långt innan begreppet fanns. Bland annat arbetade hon i Röda Korsets 
och WHO:s vaccinationsprogram i det krigshärjade Europa, först i Tyskland och Österrike och sedan i Grekland, för 
Rädda Barnen i Marocko 1958 och i Jemen 1964 samt 1968 för Röda Korset i svältkatastrofens Biafra. 

Bland Gunillas efterlämnade papper fanns ett manuskript om hennes unga år vilket Barnläkaren har fått möjlighet att 
publicera. Hon har själv gett manuskriptet rubriken 1939 – 1950. Vi tror att våra läsare kommer att finna det mycket 
intressant att läsa. 

Göran Wennergren  
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Foto: Milwaukee Journal Photo

Gunilla Berglund undersöker ett spädbarn. Bilden är från 1954-
1955, då Gunilla tillbringade ett år som resident vid barnsjukhuset, 
Milwaukee, Wisconsin, USA.

åren blev det i februari ett par veckor s k kokslov, för att 
spara koks de här extremt kalla vintrarna och det var 
ursprunget till dagens vinterlov. 

Medicinstudier
Studentexamen togs med samma glädje men med mindre 
fest än tidigare. I medicinstudierna hade flickorna en stor 
fördel. Pojkarna gjorde ju först sin värnplikt och sedan 
blev de inkallade, ibland planerat ibland med mycket kort 
varsel, men både lärare och studiekamrater försökte pussla 
ihop det så de skulle lida minsta möjliga avbräck. Under 
studietiden upplevde vi landets isolering och våra lärare 
led av att sakna internationella kontakter och tidskrifter. Vi 
hade någon enstaka gästföreläsare från Frankrike och 
England och då var det alltid fullsatt. Norska studenter 
förekom ibland på samkväm och fester, de kom till stor del 
från den s.k. polisutbildning som de genomgick innan de 
anslöt sig till norska frivilligkåren i England. Kriget fanns 
ständigt i bakgrunden, Rysslands överfall av Finland 
hösten 1939 gav upphov till en stark känsla av gemenskap, 
“Finlands sak är vår”, med en ström av frivilliga men också 
materiellt bistånd. Ockupationen av Danmark och Norge 

ledde till en känsla av vanmakt men också plötsligt ökad 
stärkt beredskap med tillfällig mörkläggning och övningar 
av olika slag. Senare växlingar i kriget kändes långt borta 
om också Warszawaupprorets misslyckande grep oss alla. 
Från hösten 1943 väntade vi dagligen på den utlovade 
dagen D, invasionsdagen som äntligen kom i juni 1944.

Fredstid
Freden 1945 upplevde vi som ett slut på isoleringen och 
början till något helt nytt. Europa låg i spillror och skulle 
byggas upp. Både staten och frivilligorganisationerna sat-
sade omedelbart på redan planerade insatser i många 
europeiska länder. Jag sökte upp ordföranden för Rädda 
Barnen, Margit Levinsson, och förklarade mig villig att 
fara ut. Jag hade då bara hunnit till halva kirurgkursen i 
studierna och hon påpekade då vänligt för mig att jag 
skulle göra större nytta om jag studerade färdigt och då 
skulle jag vara välkommen att återkomma. 

Läkare på beredskapssjukhus
Bara någon vecka senare blev jag av Medicinalstyrelsen 
inkallad till tjänstgöring på Beredskapssjukhuset i Borås. 

KULTUR
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Gunilla under pensionärstiden.
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Sjukhuset var för koncentrationslägerfångar som behövde 
sjukhusvård. Överläkaren Erik Törnell på Västeråsens 
sanatorium hade blivit överläkare även för 
Beredskapssjukhuset. Han begärde att få en färdig läkare 
som underläkare eftersom han också måste sköta sitt ordi-
narie arbete på Västeråsens sanatorium. Det var då ont om 
läkare, många var fortfarande kvar i militärtjänst och det 
behövdes läkare till alla de koncentrationslägerfångar som 
kommit i tusental till Sverige. Det fanns nu ingen färdig 
läkare till förfogande så Medicinalstyrelsen ville att jag 
skulle försöka. 

Sjukhuset var inrymt i Flickskolan som var omgärdad av 
spanska ryttare (ett taggtrådsklätt, sågbocksliknande hin-
der bestående av kryss av spetsade stockar, hopfästade 
med en vågrät stock, redaktörens anm). Vid entrén stod 
soldater. Jag gick med på Törnells rond bland de 70 pati-
enterna. Det var bara män, huvudsakligen polacker som 
fängslats i samband med Warszawaupproret 1944, men ett 
tiotal andra nationer fanns också representerade. Alla var 
kakektiska, slöa och några var moribunda. Alla hade tuber-
kulos och de flesta någon ytterligare sjukdom, hjärtsvikt, 
hepatit, blod i urinen, infekterade sår m.m. Isoleringen 
berodde på rädslan för att de skulle kunna sprida smitt-
samma sjukdomar, framför allt fläcktyfus och tyfus. Under 
den första ronden med Törnell fick jag besked inte bara 
om diagnoser utan också den närmaste handläggningen. 
Så mycket mediciner rörde det sig inte om, det var digi-
talis, sulfa och stärkande mediciner, d v s en lösning med 
alkohol och arsenik eller stryknin. De flesta behandling-
arna var att lägga eller fylla på pneumothorax och tappa 
pleuravätska. Det var sådant som jag sett men aldrig gjort, 
och det sa jag till Törnell. Han hjälpte mig då med de 
första patienterna och överlät sedan resten till mig och for 
tillbaka till Västeråsen. Det fanns dock en pensionerad 
sjuksköterska där som förstod min förtvivlan och skräck 
och hon hjälpte mig igenom denna första dag. Mycket var 
primitivt, vi hade en röntgenapparat, “Arméns lilla”, och 
med den genomlystes alla patienterna regelbundet och i 
samband med ingrepp. Det dröjde ändå mer än en vecka 
innan jag fick blyförkläde och handskar. Törnell kom i 
början varje dag men efterhand ett par tre gånger i veckan 
och då lades behandlingsplanerna upp för de olika patien-
terna. Under de första 2-3 veckorna dog fyra patienter, en 
hade en svår tarminfektion, en i samband med lungblöd-
ning, de andra två med svår kakexi bara dog. Efter den 
tiden hade vi inga fler dödsfall och så småningom kunde 
man börja glädjas åt det snabba tillfrisknandet. Den vakna 

blicken kom tillbaka, vikten ökade och det mest häpnads-
väckande var hur snabbt lungförändringarna, också kav-
ernerna, läktes. Vi fick regementets mat, det var enkel 
husmanskost, bruna bönor, ärtsoppa, puddingar av olika 
sorter, men också fisk, bröd och mjölk. Grönsaker och 
frukt var inte vanligt.

Ett spöke från förr
Patienterna bodde i skolsalarna, något enstaka isolerings-
rum fanns. Då de blev starkare kunde de gå upp och 
promenera på skolgården, men efter 2-3 veckor släpptes på 
isoleringen och de kunde, oftast i pyjamas, gå ut på staden, 
där flickorna var mycket intresserade av dem. Efter ett par 
månader kom ytterligare omkring 60 patienter och den 
andra flygeln på Flickskolan togs i anspråk. Då kom också 
ytterligare en läkare, en praktiker från Vänersborg, dit. 

Vi hade en otäck händelse på sjukhuset, det var en fin 
dag och vi alla skulle fira. Långbord var dukat för alla på 
gården, musikinstrument hade införskaffats och det hela 
skulle just börja. Jag gick först upp på avdelningen för att 
se till ett par sängliggare. Då hör jag ett fruktansvärt 
oväsen inifrån undersökningsrummet och där slåss två 
män, verkligen på liv och död, vrålandes, den ena ligger 
under en kullvräkt bår och den ovanpå försöker strypa 
honom. Jag rusade in och försökte gå emellan men lyck-
ades inte hindra dem så jag skrek och skrek på hjälp. Så 
småningom kom folk och kunde sära på dem innan de 
skadat varandra alltför svårt. Det visade sig att en patient 
hade känt igen en gammal lägervakt bland de nya patien-
terna. Polisen hämtade honom och vad det blev av honom 
sedan vet jag inte. 

Efterhand som patienterna tillfrisknade började de också 
planera för framtiden. De flesta ville förstås hem och 
genom olika organisationer fick de hjälp med att söka 
anhöriga. Judarna ville med få undantag inte tillbaka. De 
fick stor hjälp av sina organisationer i hela världen och 
också av många enskilda trosfränder i Sverige. En del ville 
stanna i Sverige, men många ville till USA eller Kanada. Vi 
hade 12 ryska patienter, en föreföll att vara ledare och han 
hade kontakter med kommunisterna i Borås. Plötsligt kom 
det påbud att alla ryssar skulle hem. Då jag efter att ha gjort 
sammanfattning av deras sjukhistorier och röntgenbilder 
frågade dem var närmsta sjukhus eller dispensär fanns på 
hemorten svarade de alla “I Ryssland finns ingen tuberku-
los” eller “I Ryssland finns det dispensär i varje by”. De 
fick pappren i handen. Det beslöts att jag skulle följa dem 
till ett läger i stockholmstrakten. Tåget skulle gå tidigt en 

KULTUR
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morgon. Då vi kom ner till stationen var hela kommunis-
tiska partiet i Borås församlat med röda fanor. En sådan 
överräcktes också till oss. Under unison sång av 
Internationalen ångade tåget ut. Vid nästa uppehåll kom 
en rasande stins till mig och krävde att vi omedelbart skulle 
ta in de röda banderoller som vår vagnssida blivit smyckad 
med. Det fordrades mycket övertalning innan jag lyckades. 

Åter till studierna
Sommaren gick. Jag tyckte jag gjorde nytta och vi hade en 
trevlig stämning på sjukhuset som hade en fantastisk per-
sonal. Den som betydde mest var syster Anna, den pen-
sionerade sjuksköterskan från Göteborg. Hon lärde mig 
mycket i praktisk medicin men också etik. Hon såg allting 
från patientens synpunkt och fick därför lätt att få kontakt 
med patienterna och då också förståelse och acceptans för 
olika åtgärder, något som ibland kunde stöta på svårighet-
er hos dessa prövade människor. Hon neg alltid för mig, 
något som kändes mycket besvärande för en 22-åring. Då 

jag lärt känna henne tog jag upp ämnet. Hon förklarade då 
att det inte var för mig hon neg utan för det jag 
representerade. De andra sjuksköterskorna var ganska 
nyfärdiga, jämn åriga med mig och vi hade mycket trevligt 
tillsammans. 

Många vackra kvällar satt jag också med patienterna på 
sjukhustrappan och lyssnade och hörde om deras liv förr 
men också om framtidsplaner. Om tiden i koncentrations-
lägret talades aldrig. Då mina planerade tre månader hade 
gått ville jag stanna ytterligare, men Medicinalstyrelsen 
ansåg att jag skulle tillbaka till kirurgkursen. Det hade 
varit en jobbig sommar. Jag hade fått lära mig mycket 
medicinskt arbete och överläkare Törnell hade frikostigt 
delat med sig av sitt kunnande. Det som satte djupast spår 
var ändå att ha träffat så många människor som berättat 
om sina liv och drömmar och också sett hur människor 
har styrka att gå vidare också i de mest hopplösa 
situationer. 

(Artikeln fortsätter i Barnläkaren nr 2/2017)

www.lakareutangranser.se/foretagsvan
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HIGHLIGHTS IN THIS ISSUE Anna K€all, Hugo Lagercrantz (hugo.lagercrantz@actapaediatrica.se) Acta Paediatrica, Stockholm, Sweden

Being born large for gestational age leads to early puberty

Children who were born large for gestational age (LGA) entered puberty earlier than children born

appropriate for gestational age, according to an Italian study by Ilaria Di Giovanni et al (1). They

collected longitudinal growth data from 70 children and also reported that children who were born

LGA experienced longer growth duration. The results highlight the importance of monitoring

pubertal growth in children born LGA.

Fathers’ smoking habits reflected in children’s urinary samples

YunWang et al (2) recruited 368 smoking fathers, whose children were five to six years of age, in the

city of Changsha, China. Urine samples were collected from the children, and the fathers were

interviewed face to face. The cotinine content in the children’s urine correlated with the mean

duration of environmental tobacco smoke exposure at home. This seemed to be due only to the

smoking of the fathers. In the accompanying commentary Matteo Vitali and Carmela Protano ask

how relevant fathers who smoke at home are to the passive smoking exposure of their children (3).

Swedish physical education lessons offer limited levels of activity

The World Health Organization recommends that children should accumulate at least 60 minutes

of moderate-to-vigorous-intensity physical activity (MVPA) per day. Andreas Fr€oberg et al explored

the physical activity levels provided for 149 Swedish schoolchildren during physical education (PE).

On average, only 10–15 minutes of each PE lesson was spent in MVPA. Notably, 13% of the PE

lessons were cancelled due to other school events, such as theatre visits or school information

sessions (4). Michail Tonkonogi and Emma Hawke comment on the findings (5).

Evaluating the bonding process in preterm infants by measuring salivary
oxytocin

Deedee Kommers et al had previously reported that suboptimal bonding impaired hormonal,

epigenetic and neuronal development in preterm infants, but that these impairments could be

reversed (6). In this issue, the Dutch group assessed the feasibility of measuring salivary oxytocin in

preterm infants receiving Kangaroo care. Saliva was collected unobtrusively from 21 preterm

infants before and during 30 Kangaroo care sessions, and oxytocin was detected in both sets of

samples. The authors concluded that this method could be a useful tool for evaluating the bonding

process in preterm infants (7).

Antibiotics in the first year of life, gutmicrobiota and neurocognitive outcomes

This issue contains a new study from Rebecca Slykerman, who won our International Young

Investigator Award in 2015 (8). She and her co-authors found that antibiotic use in the first year of

life was associated with differences in cognitive, behavioural and mood measures in children (9).

These findings support the theory that there is a link between disruption to the gut microbiota in

early life and later neurocognitive outcomes. Keith Fluegge comments on the paper (10). Still on the

subject of antibiotics, Chandima Madhu Wickramatilake et al (11) ask whether antibiotics are

overprescribed to children with acute lower respiratory tract infections in Sri Lanka. Similarly, Jim

Runesson et al (12) reported in our previous issue that antibiotics are being misused to treat

diarrhoeal disease in children in Central Asia.

HIGHLIGHTS FROM ACTA PAEDIATRICA

JANUARY ISSUE
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DEXCOM G5® MOBILE 
– NU OCKSÅ FÖR ANDROID 
OCH TILL NYTT LÄGRE PRIS

• Lägre pris än Dexcom G4   • Inget krav på mottagare   • Ny förbättrad app   • Unik följarfunktion

Nu finns Dexcom G5 – kontinuerlig glukosmätning med larm 
och unik följarfunktion för diabetes typ 1– även för Android. 
Det innebär att Dexcom G5 – det första systemet för båda 
operativsystemen – nu är tillgängligt för de flesta som vill 
koppla CGM med larm och följarfunktion till sin mobil telefon. 

Nytt lägre pris
Dessutom har priset sänkts på Dexcom G5. Skälet till 
prissänkningen är att Dexcom Inc. justerat priset nedåt (vilket 
vi som distributör naturligtvis då också gör) – plus att i den 
upp date rade CE-märkningen försvinner kravet på separat 
mottagare för Dexcom G5, och därmed kostnaden för denna.
 Det nya priset gör att den totala årskostnaden för Dexcom 
G5 sjunker med cirka 30 procent, beroende på respektive 
landstings upphandlings situation. I de flesta fall innebär det 
också att Dexcom G5 har ett lägre pris än Dexcom G4*.

Ny Android-app med flera nyttiga funktioner
Android-appen innehåller flera nya, nyttiga funktioner 
(kommer i IOS-appen under kvartal 1 2017). Några av dessa 
är att sändaren sparar glukosdata om man kommer utanför 
räckvidden för att sedan återföra värdena för de tre senaste 
timmarna till en komplett kurva i mobiltelefonen. En ny så 
kallad ”widget” gör att man ser värdet och trendpil även på 
låst hemskärm utan att behöva öppna appen. Dessutom får 
användaren varningar även om ljudet på telefonen är avstängt.

För mer information – kontakta din lokala representant från 
NordicInfu Care AB. Det går också bra att kontakta oss på 
08-601 24 40 eller diabetes@infucare.se.

NordicInfu Care AB, Box 1225, 
131 28 Nacka Strand  08-601 24 40

NordicInfu Care is an activity of Air Liquide Healthcare

* Vid full användning första året
** Kompatibel med Samsung Galaxy S5, S6 och S7, Samsung Galaxy Note 5, 
LG G4 och G5, Motorola Nexus 6, samtliga Android-smartklockor
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