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LEDARE
I mitten av maj skickade Barnläkarföreningen fem frågor
till kandiderande EU-parlamentariker från 10 partier.
“Barnperspektivet har inte så stor betydelse i EU-politiken, särskilt inte i jämförelse med arbets- och jordbruksfrågor. Trots att det bor nästan 100 miljoner barn och ungdomar i EU finns ingen särskild kommissionär som enbart
ägnar sig åt barnfrågor.
1. Anser Du att det bör finnas en särskild kommissionär
som bevakar barnperspektivet? För närvarande finns
endast en “socialkommissionär”, som bevakar familjefrågor.
2. EU:s jordbrukspolitik är negativ för barnens hälsa, med
bl.a. subvention av tillverkning av osund kost och
tobaksodling. EU:s alkoholpolitik värnar mer om vinoch bryggerinäringen än ungdomars hälsa. Hur tänker
Du agera i dessa frågor?
3. Det finns alltför många TV-kanaler i EU som sänder
program som är skadliga för barn, inte minst reklam,
medan bokläsandet minskar bland barn och ungdom.
Hur tänker Du agera i denna fråga?
4. För ca 10 år sedan väcktes frågan att bygga upp ett
europeiskt mor-barn centrum i Sverige, med uppgift att
vara ett forsknings- och opinionscentrum för mödrars
och barns hälsa eftersom vårt land fortfarande har EU:s
lägsta spädbarnsdödlighet och en god mödravård. Vill
Du väcka denna fråga på nytt?
5. FN's barnkonvention respekteras inte tillräckligt i EU
när det gäller asylsökande och ensamkommande flyktingbarn. Hur tänker Du agera i denna fråga? “
En viss oenighet fanns bland svaren om en särskild
barnkommissionär. Kandidaterna från sju av de tio partierna svarade att barnperspektivet skall bevakas av alla medan
tre tyckte att en kommissionär behövs. De flesta menade
att barns hälsa går före subventionering av osund kost och
vin och alkohol liksom att direktreklam i TV bör förbjudas
även om alla inte var överens om att driva frågan på EUnivå. “Vi kan inte påverka andra länders lagstiftning och
risken, om vi tar upp den på EU- nivå är att den nuvarande
svenska lagstiftningen försvinner eller tunnas ut.” Intresset
för ett centrum för mödrars och barns hälsa var ganska
ljumt. Tanken verkade ny för de flesta. Vad gäller asylsökande och ensamkommande flyktingbarn blev tonen
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skarpare. Här var alla överens i sina svar. “Tänker strida
för en gemensam flykting och invandringspolitik som ska
präglas av humanitet och rättssäkerhet i enlighet med FN:s
barnkonvention.” Läs gärna alla frågor och svar på
www.growingpeople.se och på vår hemsida.
Det saknas idag en offentligt driven barnportal som samlar giltig och trovärdig kunskap om barns hälsa, utveckling,
lek och lärande. Den kan man hitta på den privat finansierade och drivna internetportalen Growingpeople.se, där
många av Barnläkarföreningens medlemmar medverkar.
Portalen är också en interaktiv kunskapskälla för föräldrar
och professionen. Barnläkarföreningen har tillsammans
med företrädare för portalen fortsatt arbetet med att försöka få staten att ta över den och begärt att få träffa folkhälsominister Maria Larsson. Vi har också inlett kontakt med
Barnombudsmannen för att diskutera hur och vem som
bevakar att hälsoinformation om barn som sprids på nätet
följer barnkonventionen och inte är kränkande eller
skadlig.
Vem är det egentligen som skall driva barnfrågor? Är det
barnläkare, allmänläkare (som träffar fler barn än barnläkare) lärare eller är det var och en av oss? Visst det är
allas ansvar men barnläkarnas särskilt. Vi påminns dagligen i vårt arbete om barns villkor, deras utsatthet och
behov av stöd. Därför vände vi oss till de blivande Euparlamentarikerna, därför driver vi frågan om att barn och
föräldrar skall få tillgång till en offentlig och oberoende
barnportal om hälsa och sjukdomar.

Margareta Blennow
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Redaktörens ruta
Roligt att så många
besökte Barnveckan i
Uppsala! Jan Gustafsson,
som anordnade konferensen, kunde nöjt konstatera att antalet anmälningar faktiskt slagit rekord. Drygt 700 personer
deltog i år. Nytt var också
att Barnläkaren fanns på
plats bland utställarna,
vilket visade sig vara ett
utmärkt tillfälle att få träffa våra trevliga läsare. Se
bildreportaget på sidorna 18-19.
I nr 3 och 4/2008 presenterade vi två böcker, som får ny
aktualitet i och med detta temanummer. Den ena var
Danielssons och Willners Barnortopedi och den andra
Barnreumatologi. Var befinner vi oss kunskapsmässigt
idag? Förr opererades 50-70 procent av alla barn med
medfödd klumpfot med omfattande kirurgi, vilken inte
bara var smärtsam utan också gav överkorrigerade fötter.
Idag har man med hjälp av Ponsetis metod, där redression
och gips tillsammans med långvarig orthos-behandling,
åstadkommit tillfredsställande resultat.
Professor Ignacio Ponseti, USA, beskrev redan 1963 sin
metod för behandling. Trettio år senare hade metoden fått
allmän spridning. Vi får också veta mer om vilka möjligheter som finns för barn med medfödd höftledsluxation. Tack vare den svenska screeningmetoden och ett väl
fungerande samarbete mellan barnläkare och ortopeder,
undviker många barn att drabbas av svåra höftkomplikationer senare i livet.
Tidig upptäckt och behandling är också av största vikt
inom barnreumatologin, främst i syfte att förhindra ledde-

struktion och funktionsinskränkning. En person som följt
utvecklingen av behandling av juvenil ideopatisk artrit (JIA)
från grunden, är Helena Zymler Svantesson, som idag
betraktas som pionjär inom detta ämnesområde. Under
hennes tid som läkare och forskare i Lund, gjordes stora
vetenskapliga framsteg, framför allt kring hur JIA utvecklas.
Som tjugoårig läkarstuderande fick Helena uppleva
krigets utbrott och fördes till Auschwitz. Efter befrielsen
1945, tog hon sig till Sverige i hopp om att kunna avsluta
sin medicinska utbildning, men hindrades åter. Denna
gång av en antisemitisk professor som vägrade att undervisa judar.
Idag är Helena pensionerad, och har lämnat över sin
drivande roll inom barnreumatologin till yngre kolleger.
Lillemor Berntsson, ordförande i BLF:s Arbetsgrupp för
barnreumatologi, berättar om dagens aktuella behandling
av JIA.
Mer om detta på kultursidorna, där vi denna gång möter
en välkänd dokumentärfotograf. Under en period följde han
vardag och rehabilitering hos en flicka som drabbats av JIA.
Bilderna ger utan tvekan en stark spegling av sjukdomen,
inte minst i ögonblicket fångat minuterna innan sövning
inför en behandling. Flickan heter Felicia och är 11 år.
Fotografen heter Jens Assur. Vi träffade dem båda på
vernissagen av utställningen
Seeing is believing – om livet med reumatism.
Ha en fortsatt trevlig sommar!

Margareta Munkert Karnros

Nästa nummer…
Nästa nummer har temat Barn och Läkemedel och utkommer den
25 september. Det kommer dock att finnas tillgängligt på BLF:s webbplats tidigare (www.blf.net). Varmt välkomna att medverka i tidningen!
Glöm inte att skicka med ett foto av er själva och att skriva under med
namn, titel och arbetsplats (Anders Andersson, Barnläkare, Malmö
sjukhus, E-mail)

Foto: Eino Hämäläinen
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Foto (svart-vitt): Jens Assur.

Infällt foto: Operation på ortopedmottagningen, Kristinelundskliniken, Göteborg.
Copyright: Marcus Melberg, Xedoo

Modern klumpfotsbehandling
Förr opererades 50-75 procent av alla barn som fötts med klumpfot med omfattande kirurgi, vilket ofta gav
överkorrektion av fötterna. Operationen resulterade också ofta i leddestruktion, stelhet och smärta. Av de barn
som idag föds med klumpfot, får över 85 procent tillfredsställande resultat med konservativ terapi.
Idiopatisk klumpfot – pes equinovarus adductus congenita - är en medfödd fotdeformitet som uppträder
hos i övrigt friska barn. Klumpfot förekommer även i
samband med andra sjukdomar såsom spina bifida och
artrogrypos. Förekomsten av klumpfot är i Norden
1-2 per 1000 födda. Tillståndet är tre gånger vanligare
hos pojkar än hos flickor. Omkring 50 procent har
bilateral klumpfot. Hereditet förekommer. Orsaken till
klumpfot är okänd, men en viss årstidsvariation har
noterats med en ökad incidens hos barn som föds
under vinterkvartalet.

4 Barnläkaren Nr.4/09

Behandlades med inadekvata redressioner och
gipsningar
Felställningen engagerar fram-, mellan- och bakfot. Den är
tredimensionell med fyra ingående komponenter; equinus, varus, adductus och cavus (Figur 1). Målet med
behandling av klumpfot är att patienten ska få en smärtfri,
plantigrad fot med god rörlighet, utan callusbildningar,
och vara utan behov av särskilda skor. Dessutom tillkommer den rent estetiska förbättringen av fotens utseende.
Tidigare behandlades barnen med inadekvata redressioner och gipsningar vilket ledde till att de i 50-75 procent
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miteten samtidigt, med undantag för equinus vilken behandlas sist. För att bibehålla
fotens korrigerade läge efter redressionerna,
gipsar man foten i två omgångar. Först med
ett underbensgips och ovanpå det ett gips
som täcker knä och lår. Redressionerna och
gipsningarna upprepas sedan en gång i veckan till dess att barnet är åtta till tolv veckor
gammalt (Figur 3).
En perkutan akillestenotomi genomförs vid
(Fig 1). Nyfött barn med idiopatisk klumpfot – Pes equinovarus adductus congenita.
behov vid fyra till åtta veckors ålder. Efter avsFoto: Yvonne Haglund-Åkerlind
lutad behandling med redressioner och gipav fallen opererades med omfattande klumpfotskirurgi
sningar behandlas barnet med olika typer av ortoser fram
innan de fyllt ett år. Detta kunde innebära t ex förlängning
till 2-4 års ålder för att undvika recidiv. Ponseti-metoden
av akillessenan, tibialis posterior, flexor digitorum longus
används sedan slutet av 1990-talet internationellt.
och flexor hallucis longus, bakre och mediala kapsuloMetoden har i en långtidsstudie där man följde patientertomier, plantarfasciotomi och stiftning av olika ben i foten.
na i 30 år, visat goda resultat i upp till 78 procent av fallDetta medförde ofta komplikationer i form av smärta, stelen. Patienterna får dock trots behandling en kortare och
het och felställningar i foten.
bredare fot samt hypotrofisk vadmuskulatur.

(Fig 2). Dr Ignatio Ponseti föddes 1914 på
Menorca i Spanien. Det Spanska Inbördeskriget
ledde till att han vid den tidpunkten flyttade till
Iowa i USA där han verkat som ortoped sedan
dess. Han är i dag 95 år gammal och fortfarande kliniskt verksam.
Foto: Lena Haggren-Råsberg.

Ponseti-metoden - goda resultat ända sedan slutet av
1900-talet
Idag är den gängse synen på behandling att klumpfot
främst ska behandlas med redressioner och gipsningar
ad modum Ponseti. År1996 beskrev Ignatio Ponseti
den metod som han länge använt för att behandla
klumpfot (Figur 2). Denna metod innebär att man
behandlar klumpfoten med upprepade redressioner
och gipsningar enligt en speciell teknik, samt genomför akillestenotomi vid behov. Vid redressionerna korrigerar man alla ingående delar i klumpfotsdefor-

(Fig 3). Barn med klumpfot efter 6 veckors behandling med redressioner och gips.
Foto: Yvonne Haglund-Åkerlind.

Följer barnet från födseln till skolåldern
Vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus har vi ett “klumpfotsteam” bestående av ortoped, specialutbildad sjuksköterska, ortopedingenjör samt sjukgymnast. Teamet har utarbetat ett strukturerat behandlingsprogram för att reducera
och/eller eliminera alla komponenter i klumpfotsfelställningen. Det nyfödda barnet följs av teamet från första levnadsveckan till skolåldern.
I samband med det första läkarbesöket informerar vi om
kommande behandling, klassificerar klumpfotfelställningens svårighetsgrad enligt Dimeglio och inleder korrigering av foten och seriegipsning. Majoriteten av alla barn
som behandlas nuförtiden får en välfungerande fot som
klarar av de yttre krav som ställs på dess funktion i dagens
samhälle.
Barnläkaren Nr.4/09 5
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Referenser:
1. Dimeglio, A. et al. (1995). Classification of Clubfoot. Journal of
Pediatric Orthopaedics, 4:137-141.
2. Herzenberg, J. E., Radler, C. and Bor, N. (2002). Ponseti Versus
Traditional Methods of Casting for Idiopathic Clubfoot. Journal
of Pediatric Orthopaedics, 22:517-521.
3. Morcuende, J. A., Dolan, L.A., Dietz, F. R. and Ponseti, I. V.
(2004). Radical Reduction in the Rate of Extensive Corrective
Surgery for Clubfoot Using the Ponseti Method. Pediatrics,
113:376-380.
4. Ponseti, I. V. (1996). Congenital Clubfoot. Fundamentals of
Treatment.
5. Pryor, G.A., Villar R.N., Ronen A., Scott P.M. (1991). Seasonal
variation in the incidence of congenital talipes equinovarus. The
journal of bone and joint surgery. British volume. 73:632-4.

Lena Haggren-Råsberg, Biträdande överläkare och Yvonne
Haglund-Åkerlind, Docent och överläkare, Barnortopediska verksamheten vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska
Universitetssjukhuset i Stockholm
E-mail: lena.haggren-rasberg@karolinska.se, yvonne.haglundakerlind@karolinska.se

Angående artikeln om modern
klumpfotsbehandling …
Min far föddes 1913 med bilaterala klumpfötter. Han visste
vad det innebar att ständigt bära klumpfotskängor. Han blev
opererad i 10-årsåldern. Med dagens ögon var resultatet
anskrämligt. Det skilde två skonummer i storlek mellan fötterna. Hålfötterna var uttalade. Fotledsrörligheten var dålig.
Vadorna var spinkiga. Han deltog inte i gymnastik och idrott.
Likväl, och grundat på egen, livslång erfarenhet, hävdade min
far envist att “det man är född med, det har man inte ont av”.
När han 1961 höll sin installationsföreläsning som professor i ortopedi handlade den om hur det gick när madame
Bovarys make, som var läkare, opererade stalldrängens
klumpfot. Föreläsningen återger vad min pappa själv
delvis måste ha upplevt.
“Alla vet att han har en klumpfot med skrynklig hud, hårda
senor, stora tår och svarta naglar.”
…
“Hippolyte är ett offer för omgivningens medlidande.
Man tycker synd om honom, därför att han inte är som alla
andra. Han är vanskapt och har inte samma människovärde. Under hela sin uppväxttid har han fått erfara
detta och fått finna sig i att bli betraktad som en särling, en
egendomlig figur, en byfåne. Han anses inte vara i stånd att
tycka och känna som vanligt folk. Hur skall han kunna det
som redan från begynnelsen är felkonstruerad.
Man förvånar sig över att stalldrängen aldrig klagar över
smärtor - redan däri ser man ett uttryck för ett rubbat själsliv. Vad han än må säga måste han ju lida.”
6 Barnläkaren Nr.4/09

…
“Egentligen är Hippolytes fot endast ett yttre tecken på en
misslyckad människovarelse.”
…
“Operationen utfördes i stalldrängens rum.
Tyvärr blev utgången inte den avsedda. Den omedelbara
framgången och glädjen förbyttes snart till katastrof. Efter
fem dagar tillstötte brand.”
…
“Slutligen tillkallades en celebritet, Dr Canivet från
Neufchâtel, som amputerade benet. Han kommenterade
sitt ingrepp med:
Så här går det med de parisiska påhitten. Det är alldeles
som med strabismen, kloroformen och litotriptien, en
massa galenskaper, som regeringen borde förbjuda. Det
faller oss inte in att operera någon, som mår förträffligt.
Inte kan man räta ut en klumpfot.”
Operationen, som dr Bovary utförde, bestod av avskärning
av hälsenan.
Föreläsningen publicerades i Göteborgs Handels- och
Sjöfartstidning den 8/2 1961 under titeln Monsieur Bovarys
patient.
Om någon till äventyrs vill läsa hela artikeln kan den erhållas som ett word-dokument från georg.hirsch@telia.com.
Georg Hirsch, docent, specialist i barnkirurgi och ortopedi vid
Astrid Lindgrens Barnsjukhus,
Stockholm
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Screening av kongenital höftledsluxation
Utan screening och behandling, skulle en till två av tusen barn, som vuxna drabbas av luxering i en eller båda höfterna.
I Sverige föds årligen omkring hundratusen barn, vilket ger ett årligt tillskott på en till tvåhundra luxationsfall.
En luxerad höft ger en benförkortning på ca fem cm, rörelseinskränkning, sämre styrka i benet och risk för förtidig
artros, med smärta och behov av höftprotesoperation i
femtioårsåldern.
Som så mycket annat inom barnortopedin, har vi fortfarande inte en ovedersäglig förklaring till varför höften
luxerar.
Vi vet att det finns:
• Starka hereditära faktorer
• Lägesbetingade faktorer
Sätesläge predisponerar för höftledsluxation och står för ca
en tredjedel av fallen.
• Könsbundna faktorer
80 procent av alla luxationer påträffas hos flickor
Hålls höfterna abducerade post partum, t e x om barnet
bärs i sele, som håller isär höfterna, har vi i vuxen ålder
färre luxationer. I kulturer där benen hålls ihop, är sena
luxationer vanligare.
Den internationelle pionjären för tidig diagnostik av höftledsluxation var italienaren Marino Ortolani (1904-83),
vars namn förknippas med höftledsundersökning hos
nyfödda.
Den svenske föregångaren var barnläkaren Kurt Palmén,
som introducerade och fick screening av höfter hos nyfödda accepterad.
Undersökning måste ske vid rätt tillfälle
I Sverige ansvarar barnläkare för den primära bedömningen av de nyföddas höftleder, och alla barn skall undersökas post partum och i samband med hemgång. Med
tanke på effektiv modern sjukvård, blir tiden mellan dessa
båda undersökningar allt kortare, och därför faller ett stort
ansvar på BVC.

Vid undersökning är det mycket viktigt att barnet är
nyätet och avslappnat, då höftstatus på ett skrikande och
sparkande barn definitivt inte går att bedöma. Barnet
undersöks liggande på rygg, med 90° flexion i höft- och
knäleder. Står inte knälederna i samma höjd i detta läge
kan det tyda på, att höften på den korta sidan är luxerad.
Från detta läge utförs Ortolanis test, genom att lårbenen
fälls utåt / abduceras. Vid normal höftled kan låren abduceras så att de ligger mot undersökningsbritsen. Känner
man under denna manöver att höften hoppar till och man
upplever en “klonk”, definitivt inte ett “klick”, så har höftleden reponerats.
Instabilitet i höften vanligare hos nyfödda än hos äldre
barn
Det innebär att höften legat luxerad bakåt, och att den vid
abduktion kan fås på plats. Detta är en positiv Ortolani.
Förs benen nu ihop kan man uppleva hur höften ånyo luxerar. Vid negativ Ortolani, utförs Barlows provokationstest.
Med flekterade höft- och knäleder pressas låret nedåt, samtidigt som proximala femur trycks utåt. Känner man då att
höftkulan åker ut bakåt, och att då man utför Ortolanis test
reponeras höften, är Barlows test positiv och höften
bedöms som luxerbar. Om man vid Barlows test känner ett
“glapp” i leden, men höften inte kan luxeras, benämner vi
den som instabil. Ju yngre barnet är vid undersökningen,
desto vanligare är det, att det finns en viss instabilitet.
Kan då alla potentiellt sjuka höfter upptäckas med
höftscreening? Tyvärr är nog svaret på denna fråga negativ. I USA har man ändrat namn på tillståndet från CDH
(congenital dislocation of the hip) till DDH (developmental dislocation of the hip). Där finns naturligtvis juridiska
anledningar till namnbytet, då kongenital innebär att tillståndet funnits där och borde då ha upptäckts, vilket kan
bli ganska dyrt för den undersökande läkaren.
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Ultraljud för höftscreening
I Sverige har vi mindre än 10 sent upptäckta höftledsluxationer per år. Av dessa torde finnas enstaka höfter som ter
sig normala vi första undersökningen, men som senare luxerar. Jag tycker, att alla höfter med avvikande status och riskfaktorerna hereditet och/eller sätesläge, bör remitteras till
ortoped för vidare undersökning. Ortopedbedömningen
brådskar inte, utan kan utföras i lugn och ro en vecka efter
födelsen. Genom att vänta hinner många av de instabila
höfterna stabiliseras, och man kan då undvika behandling.
Då caput femoris inte är mineraliserat hos nyfödda, har
vi ingen nytta av röntgen. Därför har under de senaste 20
åren ultraljud använts för höftscreening. Ultraljud kan
utföras statiskt enligt Graf, där höften presenteras som en
frontalbild, och där man ser, om höftleden ligger på plats
och acetabulartakets lutning. Är acetabulartaket brant
talar detta för dysplasi och stor luxationsrisk. Ultraljudet
kan även utföras dynamiskt, där man man försöker luxera
höften, och instabiliteten dokumenteras med ultraljud.
Även om alla nyfödda höfter skulle screenas med
ultraljud, kommer vi fortfarande missa ett antal, och därför anses inte allmän ultraljudsundersökning ekonomiskt
försvarbart.
Behandlas med von Rosenskena och Frejkakudde
I Uppsala remitterar barnkliniken mellan 100-150 höfter
per år. Vi får hjälp med ultraljudsundersökning av röntgen
en eftermiddag i veckan.
Barnen undersöks kliniskt
efter ultraljudet. Barn med
luxerade eller luxerbara
höfter, dvs Ortolani och
Barlow positiva, behandlas med von Rosenskena i
Barn med luxerade eller luxer- sex veckor.
bara höfter, dvs Ortolani och
Skenan sätts på på motBarlow positiva, behandlas med
tagningen,
och föräldrarvon Rosenskena i sex veckor.
na får inte avlägsna barnet
ur skenan. Det kan se ut
som ett enormt övergrepp
på barnet, att låsa fast det i
skenan, och barnen är initialt irriterade av att sitta
fast, men ter sig senare
tämligen nöjda med situationen. Barnet plockas ur
skenan var 14:e dag på
barnortopedmottagningen, får bada och vid
Efter sex veckor byts Rosenskenan behov byta till större
ut mot en så kallad Frejkakudde. skena.
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Efter sex veckor övergår vi till Frejkakudde som är en
enkel abduktionsortos, som barnet har utanpå kläderna.
De barn som är instabila, eller där acetabulartaket ser brant
ut på ultraljud behandlas med Frejkakudde i sex veckor.
Bör vara frikostig med vidare utredning av avvikande
höftstatus
Alla barn, som undersökt höfterna på barnortopeden, röntgas vid sex månaders ålder, för att verifiera normal höftutveckling. Med tidig upptäckt och behandling är resultatet närmare 100 procent normala höftleder. Tyvärr slinker några barn igenom screeningen, och man bör därför på
BVC undersöka höfterna på barnen, och vara lyhörd för
föräldrars oro. Fynden efter ca tre månader är mer diskreta
än vid den primära undersökningen, och Ortolanis och
Barlows tester är svåra att utföra och att värdera.
Jag anser därför, att man bör vara frikostig med vidare
utredning vid avvikande höftstatus, då man kliniskt inte
kan utesluta höftpatologi. De vanligaste fynden är en betydande abduktionsinskränkning eller benlängdsskillnad.
Asymmetriska hudveck är mer svårvärderat. Är barnet
yngre än tre-fyra månader är ultraljud att föredra, men
efter fyra månader är röntgen bättre.
Den svenska screeningmetoden av höftluxar är ett
mycket lyckat samarbete mellan barnläkare och ortopeder,
och tack vare den, undviker vi mycket höftlidande och
stora höftoperationer senare i livet.
Referenser:
1. Un segno poco noto c sua importanza per la diagnosi prococe de prelussazione congenita dell’anca, Ortolani M, Pediatria;129, 1937.
2. “Congenital hip dysplasia in the light of early and very early diagnosis”. Ortolani M Clinical orthopaedics and related research
September 1976 (119): 6–10.
3. Congenital hip dislocation; diagnosis & therapy in newborn.
Palmén K, Läkartidningen 1957, 54:1706-20.
4. Screening for developmental dysplasia of the hip: recommendation statement”. Pediatrics 117 (3): 898–902.
5. Ultrasound screening of hips at risk for CDH: Failure to reduce
the incidence of late cases. Clarke NMP, Clegg J, Al-Chalabi AN:
J Bone Joint Surg Br 1989, 71:9-12.

Björn Tjernström,
Överläkare Barnortopeden,
Akademiska Sjukhuset,
Uppsala.
E-Mail :bjorn.tjernstrom@
ortopedi.uu.se
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Barnolycksfall och ortopedisk traumatologi
Barnkirurgisk akutverksamhet består under sommarhalvåret till över 60 procent av traumatologi och på hela året handläggs omkring 4000 skelettskador hos barn i åldrarna 0-15 år vid Barnkirurgiska kliniken, Drottning Silvias barn- och
ungdomssjukhus i Göteborg. Vi tittar närmare på uppkomstsätt, diagnostik och modern behandling avseende några
av de allvarligare skadorna.
Knattecross/motocross – hög fart och tungt fordon ger
allvarliga skador
Knattecross körs med motorcyklar med cylindervolym
från 50cc och uppåt. Rekommenderad debutålder är 7 år
men kan vara så låg som 4 år. Sporten ger ett intryck av att
vara mycket engagerande och engagemanget omfattar inte
minst barnens fäder. Med höga farter och tunga motorcyklar blir skadorna ofta allvarliga, trots en omfattande skyddsutrustning.
I ett hopp med cykeln på tio till tjugo meter i hög fart
kan framhjulet vid nedslaget gräva ned sig och cykel och
förare göra en framlängesvolt där föraren riskerar att få
cykeln över sig. Detta liknar fall med häst och i knattecross
finns inga skydd som skyddar nacke och extremiteter.
Knattecrossförarna får många allvarliga skador och till och
med fall av tvärsnittslesioner i halsryggen har rapporterats.
Entusiasmen hos utövarna och deras föräldrar är stor
och ortopedens förmaningar klingar oftast ohörda. Till
saken hör dock att få patientgrupper är i förhållande till
sina skador så lätta och välmotiverade att rehabilitera då
en snar återgång till körningen hägrar.
Ridning – svårast skador då ryttare kläms under hästen
Ridsporten är mycket populär, speciellt bland flickorna
och även här startar man ofta redan som mycket ung. Även
i ridsport är föräldraengagemanget stort. Ridning
inomhus med ledare innebär relativt få risker till skillnad
från mindre organiserad ridning utomhus. Fall från hästen
dominerar och de svåraste skadorna inträffar där häst och
ryttare faller och ryttaren kläms under hästen.
Skyddsutrustning stipuleras även här men en sådan kan
lika lite som i knattecross skydda halsrygg och extremiteter. Den vanligaste frakturen är collum-chirurgicumfraktur i proximala humerus följd av supracondylär fraktur
i distala humerus. Båda frakturerna brukar läka bra, åtminstone om den senare ej är öppen.
Moped – halsrygg och extremiteter utsatta
Moped får framföras från 15 år och EU-moped klass 1 får
gå i 45 km/h, kräver förarutbildning och registrering. Enda
kravet på skyddsutrustning är hjälm och mopederna går
ofta redan i leveransen och utan trimning mycket fortare än
45 km/h. Sådana mopeder står för en stor andel av de svåra

olyckorna och de värsta inträffar vid kollision med bil.
Även om mopedisten klarar sig utan intrakraniella skador
om han bär hjälm, är halsrygg och extremiteter utsatta.
Ända sedan mopeden uppfanns har man försökt komma
till rätta med skaderiskerna framför allt hos de yngre förarna. Dessa strävanden har endast resulterat i hjälmtvång;
ett tvång som visserligen reducerat skallskaderiskerna men
övriga skaderisker ökar snarare med tiden i takt med ökad
trafikintensitet. Den brist på trafikmognad som 15-åringen normalt uppvisar tycks inte kunna kompenseras av
ökad skyddsutrustning och trafikutbildning.

Maximalt två hoppare på studsmattan samtidigt kan minska
riskerna för skador

Studsmatta – Hög skaderisk med för många på mattan
samtidigt
Under sommarhalvåret ökar studsmatteskadorna.
Olyckorna inträffar när det är för många hoppare på mattan samtidigt, när hopparna har olika kroppsvikter och när
hopparen missar mattan i nedslaget. I Göteborg hade vi
dessutom nyligen ett barn som kröp in under mattan för
att hämta en tröja. Han klämdes av en hoppare ovanpå och
ådrog sig en halskotpelarfraktur.
Skaderiskerna kan minskas med maximalt två hoppare
samtidigt, hoppare i samma viktklass och skyddsstängsel
omkring mattan. Den vanligaste studsmatteskadan är
fraktur på underarmen eller suprakondylär humerusfraktur. Den senare inträffar framför allt då mattan missas i
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nedslaget och blir ofta kraftigt dislocerad och till och med
öppen.
Diagnostik vid allvarligare barnfrakturer
Vanlig röntgen är fortfarande förstahandsvalet vid de flesta extremitetsfrakturer hos barn och standardprojektioner
ger både röntgenolog och ortoped bra möjligheter att
bedöma felställningar.
Datortomografi ger kartläggning av frakturer som setts på
vanlig röntgen för att avgöra operationsindikationer och för
planläggning av ingrepp. Den är diagnostiskt överlägsen när
det gäller frakturer i skallben, ansiktsskelett, hela kotpelaren,
bäcken och höftleder. Tidigare slätröntgen av halsryggen
för frakturdiagnostik kan idag ersättas med datortomografi
och ger inte bara likvärdiga utan också bättre bilder. De allvarligare skelettskadorna är ofta delar i ett multitrauma och
en så kallad traumadatortomografi visualiserar förutom
frakturerna i skalle, halsrygg och bål även bukorganrupturer. Nyare datortomografiutrustningar ger idag så låga stråldoser utan avkall på bildkvalitet att man sällan har anledning att tveka inför en undersökning ur stråldossynpunkt.
Vid allvarligare skelettskador i kotpelaren kompletterar
magnetkameran datortomografin då man får en samtidig
bild av eventuella ryggmärgsskador.
Modernare behandlingsprinciper vid allvarligare barnfrakturer
Nya operationsmetoder och material har medfört minskad
operationsmorbiditet vid allvarligare barnfrakturer.
Operationsindikationerna har därmed kunnat vidgas för att
uppnå bättre resultat. Allvarliga frakturer vid knattecross och
mopedkörning drabbar halsrygg och nedre extremitet.
Halsryggsskador behandlas traditionellt med halskrage,
halo, gips eller operation. Behandlingen av lårbensfrakturer
varierar med frakturutseendet och patientens ålder. En
tvärställd icke-komminut kan stabiliseras med flexibla perkutana märgspikar upp till omkring 13 års ålder medan den
snedgående eller komminuta fixeras med externfixator eller
med en speciell barnmärgspik med tvärskruvar. Dessa operationsmetoder har alla en låg morbiditet och ger bra resultat
och möjligheter till tidig mobilisering. Den märgspik som
används hos vuxna kommer däremot sällan till användning
hos barn beroende på en betydande operationsmorbiditet.
Underbensfrakturerna vid knattecross- och mopedolyckor är ofta komminuta och om gipsbehandling är otillräcklig kommer externfixatorer till användning även här.
Hos barn liksom hos vuxna kan dessa frakturer vara förenade med stora mjukdelsskador, huddefekter och compartmentsyndrom och med externfixator underlättas
dessutom skötseln av dessa.
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Suprakondylära humerusfrakturer - svårreponerade
Den vanligaste frakturen vid ridolyckor är collum chirurgicum i proximala humerus. Idag kan man med flexibel
märgspik införd i retrograd riktning reponera frakturerna
näst intill exakt, vilket avspeglas i bättre slutresultat.
Operationsmetoden har låg morbiditet och ger en stabilitet som möjliggör snabb mobilisering.
Vid både rid- och studsmatteolyckor förekommer
suprakondylära humerusfrakturer. Frakturerna har alltid
ansetts svårreponerade och är i fem till tio procent av fallen dessutom förenade med nerv- och kärlpåverkan.
Tidigare behandling har varit sluten reposition och gips
eller annat stabiliserande förband och i svårreponerade
fall öppen reposition och olika former av osteosyntes. De
slutet reponerade och gipsade har ofta visat sig instabila
vid veckokontroll och nya repositioner har blivit nödvändiga. Vanlig lämnad felställning har varit dorsalvinkling av det distala fragmentet vilket ofelbart resulterat i
minskad armbågsflexionsförmåga. Samtidigt har öppen
reposition och osteosyntes av svårreponerade fall ofta
inneburit stor operationsmorbiditet och suboptimala
slutresultat.
Modern behandling av suprakondylära humerusfrakturer hos barn är sluten reposition med en speciellt utarbetad
och standardiserad teknik följd av percutan fixation med
korslagda Kirschnerstift. Efter fyra veckors gips med armbågen flekterad omkring 110 grader har gips och stift
avlägsnats och slutresultaten har varit mycket bra med
denna atraumatiska teknik.
Underarmsfrakturer, slutligen, som ofta uppkommer vid
rid- och studsmatteolyckor behandlas hos vuxna ofta med
öppen reposition och fixation med plattor och skruvar.
Sådana operationer kräver omfattande friläggningar av
frakturområdena med tillhörande operationsmorbiditet.
Idag används hos barn flexibla märgspikar insatta i retrograd riktning i radius och i antegrad riktning i ulna.
Tillräcklig stabilitet erhålles tillsammans med gips och
operationsmorbiditeten är låg – men inte obefintlig.
Speciellt kan extraktionen av de flexibla märgspikarna
efter omkring fyra månader vara något av en utmaning.
Johan Nathorst Westfelt, med.dr.
Sektionsöverläkare
Barnkirurgiska kliniken
Drottning Silvias Barn- o
ungdomssjukhus, Göteborg
E-mail :johan.nathorstwestfelt@vgregion.se
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Arbetsgruppen för barnreumatologi
inom BLF
Arbetsgruppen för barnreumatologi är en sektion inom
Svenska Barnlläkarföreningen med ca 80 medlemmar över
landet. Årsmötet har de senaste åren förlagts till
Barnveckan och har oftast kombinerats med föreläsningar
inom ämnesområdet. Med 2-3 års mellanrum har
Arbetsgruppen ordnat ett längre möte för vidareutbildning av intresserade kollegor inom området.
Sedan 2005 arbetar representanter för arbetsgruppen
med att samordna medicinska behandlingsrutiner av juvenil idiopatisk artrit (JIA) över landet. I gruppen ingår
läkare från den barnreumatologiska verksamheten på ALB
i Stockholm, från Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg, samt från barnklinikerna i
Uppsala, Jönköping och Lund. Arbetet med vårdprogrammet har påmint oss om att våra medicinska behandlingsmetoder bara till en del baseras på forskning och att
det är av stor betydelse att vi samlar våra erfarenheter till
en gemensam behandlingspolicy över landet.
Vårdprogrammet har blivit ett arbetsredskap som uppdateras med ett par års mellanrum och som finns tillgängligt
via BLF´s hemsida.
Genom arbetsgruppen bildades 2005 en styrgrupp för ett
nationellt register för de barn med JIA som behandlas med
de s.k. biologiska läkemedlen. Registret har fått ekonomiskt
stöd från Sveriges kommuner och landsting (SKL) och har

till sin hjälp ett resurscentrum i Lund som kallas NKO.
Registret kommer att börja användas under 2009.
Under 2008 utredde Socialstyrelsen frågan om
barnreumatologin ska betecknas som rikssjukvård.
Representanter från Arbetsgruppen samt från barnreumatologiska centra i landet deltog och beslutet blev att barnreumatologin inte ska betecknas som rikssjukvård. Utvecklingen
inom såväl vuxen- som barnreumatologin har gått snabbt
under de senaste åren och Arbetsgruppens arbete är viktigt
inte minst för att värna barnens bästa i den utvecklingen.
I september 2009 samlas Arbetsgruppen för ett nytt
utbildningsmöte i Saltsjöbaden. Arbetsgruppens
önskemål är att det kommer deltagare från varje barnklinik
i Sverige för denna uppdatering och för att ytterligare förbättra nätverket i Sverige.
Lillemor Berntson
Ordförande i Arbetsgruppen
för barnreumatologi/BLF
Verksamhetschef för barnmedicin
Akademiska barnsjukhuset,
Uppsala
E-mail: lillemor.berntsson@
akademiska.se
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Aktuell behandling av barn med JIA
(juvenil idiopatisk artrit)
Grunden för den farmakologiska behandlingen av de reumatiska ledsjukdomarna är tidigt insatt aktiv behandling med
målsättningen att förhindra leddestruktion och funktionsinskränkning. En av svårigheterna med detta synsätt är att
helst redan vid diagnostillfället identifiera de patienter som kräver intensiv farmakoterapi och skilja dessa patienter från
dem som har en god prognos även utan “modern” behandling med t ex biologiska läkemedel.

Tonårsflicka med svullna fingerleder.

De grupper man internationellt är eniga om att
behandla intensivt redan
från början är polyartrit
med hög sjukdomsaktivitet
och systemisk JIA där
steroidbehandlingen inte
har kunnat avslutas sex
månader efter insättandet.
Man måste vara medveten om att den mer
aggressiva farmakoterapin
kan innebära en risk för allvarliga biverkningar både
i det korta och långa
perspektivet. Detta ställer
ökade krav på övervakning.

Foto: Artikelförfattaren

Smärtbehandling är viktig.
Många gånger, men inte alltid, ger den antiinflammatoriska behandlingen tillräcklig smärtlindring. Ibland
är det nödvändigt att lägga till analgetika och/eller
fysikalisk behandling som värme/kyla, TNS och
akupunktur. Det finns studier som tyder på att smärta
kan förstärka inflammation genom smärtmediatorer
som är proinflammatoriska. I behandlingen av smärta
finns utöver den rent medikamentella t.ex. akupunktur
och KBT (kognitiv beteende terapi).

NSAIDs är basterapi för behandling av stelhet och smärta
hos barn med JIA.
De flesta NSAID preparat är inte registrerade för användning till barn. Ingen av coxiberna är registrerad för användning till barn. Möjligheten av allvarliga biverkningar och
omdiskuterad selektivitet när det gäller biverkningsprofilen
gör att dessa senare inte rekommenderas till barn.
Långverkande Anti-Reumatiska Mediciner (LARM)
Frånsett för metotrexat är effekten av LARM dåligt vetenskapligt dokumenterad hos barn och något vetenskapligt
underlag för en remissionsinducerande effekt finns inte.
Dessa preparat har en långsamt insättande effekt.
Metotrexat och sulfasalazin är de två LARM som är
aktuella för behandling av barn.
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Metotrexat är förstahandsmedel vid utebliven eller otillräcklig effekt av NSAID. Medlet har en mycket gynnsam
säkerhetsprofil och särskilt hos barn få biverkningar i det
dosintervall som används vid reumatiska sjukdomar. Om
metotrexat har dålig effekt i peroral form eller om barnet
utvecklar illamående efter intag av metotrexat är det
indicerat att byta till subkutan behandling.
Intraartikulära kortikosteroider
Långverkande kortikosteroider lokalt minskar dramatiskt
inflammationen i synovialhinnan med mindre smärta och
ökad rörlighet.
Depo-Medrol® och Lederspan® är de preparat som
används. Lederspan® ges fr.a. i stora leder. I möjligaste
mån rekommenderas ledvila under minst ett dygn efter en
kortison-injektion. Sannolikt får då kortisonet längre effekt.
Biologiska läkemedel
Biologiska läkemedel riktade mot proinflammatoriska
cytokiner har revolutionerat behandlingen av artritsjukdomarna. I Sverige har de funnits tillgängliga för JIA sedan
1999 då TNF-hämmaren etanercept Enbrel® introducerades. Därefter har andra cytokinhämmare riktade mot TNF,
mot IL-1, IL-6 samt mot B- och T-celler blivit tillgängliga.
Risken för allvarliga infektioner måste alltid beaktas, även om
den är betydligt lägre än man befarade från början. Samtidigt
har andra potentiellt allvarliga biverkningar än infektioner
blivit uppenbara efter registreringen av TNF-hämmare hos
vuxna patienter, som autoimmuna fenomen liknande SLE,
ökad förekomst av lymfom och försämring av hjärtsvikt. Alla
dessa biverkningar är sällsynta. Epidemiologiska studier av
vuxna har inte kunnat påvisa en ökad risk för malignitet som
kan kopplas enbart till behandling med TNF-alfahämmare.
Cytokinhämmare är endast aktuell när metotrexat är prövat subkutant eller där biverkningar av metotrexat är intolerabla. I första hand används en TNF-antagonist.
Behandlingen är kostsam – över 100 000 kr per år, men
samhällsekonomiskt kan kostnaden väl försvaras om
läkemedlen används på strikt indikation och om man räknar med att patienternas produktiva år ökar.
Etanercept (Enbrel®) är det biologiska läkemedel där det
finns mest erfarenhet rörande behandling av JIA, och är
det första biologiska läkemedlet som godkändes för JIA.
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RoActemra (lila) binder till en membranbunden receptor och blockerar de negativa effekterna av proteinet IL-6.

Det ges subkutant 1 – 2 gånger per vecka och har nu
använts ca 10 år i barnpopulationen. Effekten är ofta
dramatisk med remarkabel klinisk förbättring vid JIA, med
undantag för den systemiska formen. Etanercept har godkänd indikation för JIA i ålder > 4 år och är en human löslig TNF-receptor framställd med rekombinant DNAteknik som kopplats till Fc-delen av en IgG molekyl.
Verkningsmekanismen är kompetetiv hämning av TNF-␣.
Infliximab (Remicade®)
Infliximab ges intravenöst var 4:e till 8:e vecka och
används idag till barn med JIA när etanercept inte har varit
verksamt. Infliximab har dock inte JIA som godkänd
indikation. Studier har visat att effekten av preparatet på
artritsjukdom hos vuxna är mycket god men en multinationell studie på barn visade ingen statistisk signifikant
effekt vid den primära ändpunkten efter 14 veckors behandling, dock efter 1 års behandling.
Vid IBD-artrit kan infliximab innebära en fördel eftersom man kan uppnå effekt även på tarminflammationen,
vilket inte verkar vara fallet med etanercept. Den kroniska
uveiten hos patienter med JIA tycks också oftare svara
positivt på infliximab till skillnad från etanercept.
Konklusiva studier saknas dock.
Infliximab är en monoklonal antikropp mot TNF-␣
som har en murin del och alltså inte är helt humaniserad.
Adalimumab (Humira®)
Adalimumab ges subkutant var annan vecka och fick
under 2008 godkänd indikation för polyartikulär JIA i
ålder 13-17 år och kommer troligen att få indikation även
i åldern 4-12 år under 2009. Adalimumab har även i
fallserier visat god effekt på uveit som ej svarat tillfredställande på metotrexat.
Adalimumab är en human monoklonal antikropp mot TNF-␣.
Anakinra (Kineret®)
Anakinra har använts med god effekt vid systemisk JIA
men är dock inte registrerad för behandling av JIA.
Anakinra är en IL-1-receptorantagonist som hämmar
IL-1␣ och IL-1␤. En olägenhet är att preparatet måste ges
subcutant en gång per dag och injektionen upplevs ofta
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som smärtsam. Detta kan begränsa möjligheten att genomföra behandlingen på små barn. Två långtidsverkande
IL-1-hämmare är under utprövning.
I de fall där barn och ungdomar inte har gått att behandla
framgångsrikt med något eller några av dessa läkemedel går vi
idag vidare med något av de preparat som vi genom studier
vet har god effekt på vuxna. Tocilizumab (RoActemra®) ges
intravenöst varannan till var 4:e vecka och är en humaniserad
monoklonal anti-IL-6 receptor antikropp, och har i studier
på barn visat sig vara särskilt effektivt mot systemisk JIA.
Abatacept (Orencia®) ges intravenöst och hämmar T-cellsaktivering. Prövningar på barn med JIA är lovande. Inom
B-cellsterapi används ibland Rituximab (Mabthera®)
som ges intravenöst – ofta räcker ett par doser - och är en
monoklonal chimär mus/human antikropp riktad mot
CD20 antigenet på B-celler. Rituximab är det första och
hittills enda preparat som selektivt lyserar B-celler.

Hematopoetisk stamcellstransplantation
Autolog stamcellstransplantation (ASCT) har under de
senaste 8 åren tillämpats på en mycket selekterad grupp
barn med JIA. De rör sig fr.a. om barn med systemisk
debutform och polyartikulärt förlopp samt där kombinationen kortikosteroider generellt och lokalt, metotrexat,
ciclosporin, NSAID och biologisk behandling inte kontrollerar sjukdomen eller ger oacceptabla biverkningar.
ASCT vid JIA är dock behäftat med c:a 10% mortalitet.
Med den allt större gruppen av nya biologiska läkemedel
som blir tillgänglig för barn med reumatisk sjukdom har
denna behandlingsform blivit allt ovanligare.
Lillemor Berntson
Ordförande i Arbetsgruppen för barnreumatologi/BLF
Verksamhetschef för barnmedicin
Akademiska barnsjukhuset, Uppsala
E-mail: lillemor.berntsson@akademiska.se

Autoinflammatoriska sjukdomar hos
barn - forskning, sjukdomsmekanismer
och behandling
Autoinflammatoriska (AI) sjukdomar är ett samlingsnamn på en grupp av sjukdomar som alla karaktäriseras av
återkommande attacker av generaliserad inflammation (autoinflammation) utan identifierbar infektiös eller autoimmun orsak. Vanliga symtom är feber, sjukdomskänsla, ledengagemang, buksmärtor och hudutslag kombinerat med
kraftig, generell inflammation. Patienterna är i regel symtomfria mellan attackerna.
Till en början inkluderade man bara monogent nedärvda
periodiska febrar i sjukdomsgruppen, men successivt har
gruppen utvidgats till att även inkludera ett antal sjukdomar av multifaktoriell eller okänd genes. De monogent
ärftliga AI sjukdomarna kan indelas efter ärftlighet.
Familjär Medelhavsfeber (FMF) och Hyper-IgD syndrom (HIDS) är autosomalt recessiva sjukdomar. TNFreceptor associerad periodiskt syndrom (TRAPS),
Muckle-Wells syndrom (MWS), Familjär köldurticaria/Familjärt köld autoinflammatoriskt syndrom
(FCU/FCAS) och Chronic Infantile Neurological and
Cutaneous Articular syndrome (CINCA) är autosomalt
dominanta sjukdomar.
Stort antal AI-sjukdomar utan mutation
FMF är den vanligaste ärftliga AI sjukdomen och det uppskattas att cirka 200 000 personer är drabbade, de flesta
med ursprung från Östra Medelhavsområdet. Risken att
utveckla utveckla amyloidos är stor. Invandring har lett till
att FMF fått en allt större betydelse i Sverige
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Hos ett stort antal AI sjukdomar har man inte kunnat
identifiera någon mutation. Av dessa är Periodisk
Feber, Aftös Stomatit, Pharyngit och Adenit (PFAPA)
troligen den vanligaste. Symtomen vid PFAPA framgår
av akronymen och debuterar ofta vid 1- 2 års ålder. De
inflammatoriska attackerna (3-7 dagar) tenderar att
komma regelbundet. Under attacker är inflammatoriska parametrar, till exempel CRP, förhöjda.
Symtomen försvinner mellan attackerna. Vanligen tillfrisknar barnen efter 3-5 år.
Systemisk juvenil idiopatisk artrit och kronisk recidiverande multifocal osteomyelit (CRMO) räknas numera
även till det AI sjukdomarna. Fortfarande kan en del
patienter med återkommande feber inte klassifieras till
någon av de kända sjukdomarna.
Sjukdomsmekanismer och behandling
Immunologiskt karakteriseras AI sjukdomarna av en överaktivitet i något av de system som ingår i det medfödda
immunsystemet. Det medfödda immunsystemet fungerar
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som en första försvarslinje mot infektioner. Systemet saknar
immunologiskt minne och baseras bland annat på ett
begränsat antal receptorer inkluderande extracllulära “TollLika Receptorer” (TLRs) och intracellulära “NOD-Lika
receptorer” (NLRs). Två NLRs är kopplade till autoinflammatorisk sjukdom; NLRP3 (⫽NALP3) och NOD2.
Syftet med behandling är att minska inflammationen,
symptomen och risken för amyloidos. Risken för amyloidos är betydande vid flera av sjukdomarna. Behandling
skiljer sig för de olika sjukdomarna. Några svarar på kortison, men biverkningarna är begränsande. Kolchicin har vid
FMF en god förebyggande effekt. TNF-blockad har
generellt en sämre effekt vid AI sjukdomar än vid autoimmuna sjukdomar. Interleukin-1 (IL-1) blockad (anakinra,
Kineret®) har vid flera av sjukdomarna en mycket god
effekt. Vid PFAPA förefaller tonsillektomi ha en god effekt.
Framsteg inom forskning om sjukdomsmekanismerna
Under de senaste decennierna beskrevs den kliniska
bilden vid flertalet av de monogent nedärvda AI sjukdo-

marna. Mutationer vid åtta av dessa identifierades mellan
1997 och 2002. Det senaste årtiondet har stora framsteg
gjorts vad beträffar kunskapen om sjukdomsmekanismerna, men fortfarande finns stora kunskapsluckor.
Ett multidisciplinärt nätverk, stött av Vetenskapsrådet,
rörande forskning av AI sjukdomar har nyligen initierats. I
Göteborg har en epidemiologisk studie av AI pågått under
några år och under det
senaste året har en grupp
som studerar klinik och
immunologi vid PFAPA
startats.

Stefan Berg, barnläkare,
Drottning Silvias Barn- och
Ungdomssjukhus, Göteborg
E-mail: stefan.berg@gu.se

Årets Crafoordpris belönar forskning som
lett till ny reumatologisk behandling

Craafordpriset är ett av de största vetenskapliga priserna i
världen. Årligen sedan 1982 delas 500 000 dollar ut inom
olika vetenskapsområden enligt ett rullande schema. Basal
forskning inom reumatologin är ett av områdena, men med
förbehållet att pris delas ut bara om det skett sådana framsteg
att det är motiverat. Det betyder att pris inom reumatologi
delats ut tidigare år 2000 och 2004. Nu är det dags igen och
priset ges till Charles Dinarello från USA och Tadamitsu
Kishimoto och Toshio Hirano från Japan för deras forskning
om interleukin-1 och -6. Intressant är att priset år 2000
också uppmärksammade forskning inom cytokinområdet.
Då var det TNF-alfa och utvecklingen av TNF-blockad som
behandling av reumatisk sjukdom som belönades.

Årets pris har ett särskilt intresse för pediatriken.
Blockad av interleukin 6 har i studier från Japan visat
sig vara den mest framgångsrika behandlingen av systemisk form av juvenil idiopatisk artrit (JIA). Detta är
ofta den mest terapiresistenta formen av JIA och har
den sämsta prognosen. Barn med systemisk JIA benmärgstransplanteras till och med i vissa fall och
förhoppningarna är nu att vi skall slippa denna krävande behandling
Blockad av interleukin 1 är i vissa fall ett alternativ till
TNF-blockad som behandling av JIA och reumatoid
artrit. För pediatriken är det särskilt intressant att
inteleukin-1-blockad är den enda framgångsrika vid
behandling av vissa sällsynta ärftliga autoinflammatoriska
sjukdomar (“periodiska febrar”).
Till dessa klara kliniska tillämpningar kommer de fynd
som pekar på interleukin-1:s viktiga roll som inflammationsförmedlare och länk mellan det medfödda och adaptiva immunförsvaret.
Anders Fasth, professor
Avd för pediatrik, Institutionen för kliniska vetenskaper
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
E-mail: anders.fasth@gu.se
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Helena Zymler Svantesson, pionjär inom barnreumatologi:

“Många försummade barn
kom för sent till behandling”
Hur klarar man att ta sig
vidare efter att ha upplevt
fasorna i ett av nazisternas
förintelseläger?
Helena
Zymler Svantesson, en av
grundarna till barnreumatologen i Lund, berättar om
sitt framgångsrika yrkesliv,
motgångarna och drivkraften
som formade henne till en
överlevare.
Foto: Bengt Månsson

Helena Zymler Svantesson,
reumatolog och barnläkare, har ägnat större delen av sitt
yrkesverksamma liv åt barn och unga med juvenil kronisk
artrit. Hon var med om att bygga upp barnreumatologen i
Lund, en verksamhet som startades i liten skala av Gunnar
Edström 1938. Senare blev man tvungen att stänga den för
att ge plats för eventuella beredskapsbehov.
Under 1960-talet började barnreumatologen i Lund, under
ledning av eldsjälen Helena, utvecklas till ett rikscentrum.
– Det fanns väldigt många försummade barn med reumatiska sjukdomar, berättar Helena. Många av dem kom alldeles
för sent. Det blev drivkraften för mig och mina kolleger till att
söka diagnosen och behandla så tidigt som möjligt.
På den tiden gjorde man inte så stor skillnad mellan barn
och vuxna med reumatiska sjukdomar, säger Helena.
– Tidigare betydde ordet “reumatism” hos barn reumatisk
feber, orsakad av streptococker. Den gav i ett senare skede
symtom från lederna, svullnad och rörelseinskränkning.
Våra kunskaper om juvenil kronisk artrit växte. Det kom fram
symtom som ingen hade tänkt på, t ex att barnen kunde få en
inflammation i ögat (irit), som kan leda till blindhet om man inte
upptäcker den i tid. En mamma kom och sade till mig: Det är så
konstigt med min pojke, han ser inte vart han går och slår huvudet
i stolpar hela tiden. Den pojkens syn var väldigt starkt nedsatt.
Vid sidan av medicinering skickade vi alla barn med artrit
till ögonkliniken en gång i kvartalet, upp till tio-elva års
ålder. Man kunde ge kortisondroppar i ögonen eller
starkare saker, och många blev hjälpta. En annan form av
sjukdomen är Stills disease med feber, pericardit, pleurit
mm, en sjukdom som fortfarande är svår att behandla men
sällsynt hos vuxna.
Föräldrarna spelade en viktig roll
Team-tänkandet inom reumavården utvecklades under
denna uppbyggnadsperiod, och blev tack vare Helenas
insatser mönsterbildande inom svensk barnreumatologi.
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– Föräldrarna blev en viktig part i arbetet med de sjuka barnen och tonåringarna, berättar hon.
Så småningom installerades en föräldravåning på kliniken.
Kontakt med föräldrarna är viktig när man ska förklara och
diskutera olika behandlingsmöjligheter.
Men föräldrarna var och är viktiga också för barnens
psykiska välbefinnande. Många barn fick ligga på sjukhus
långa perioder, under 1960-talet kunde vårdtiderna uppgå
till flera månader.
Kampanj till barnläkare
Under 1970-talet reste Helena och sjukgymnasten Gunnel
Berglind Dehlin, ofta också en arbetsterapeut, runt i landet,
de var “handelsresande i barnreumatologi”.
– Vi besökte patienternas skolor och kontrollerade hur barnen
hade det. Vi berättade vilka hjälpmedel som fanns, och hur man
kunde anpassa skolorna till de elever som var rörelsehindrade
och t ex behövde komma in med sina rullstolar.
På sina “turnéer” besökte Helena och hennes team också
flertalet av landets barnkliniker, ögonavdelningar och ortopediska kliniker för att sprida kunskap till sina kolleger.
De kunskapsfrön som såddes då har burit frukt; Idag får de
allra flesta barn med artrit bra vård på sin hemort.
Lund kunskapscentrum inom reumatologi
Men Lund är fortfarande något av ett kunskapscentrum när
det gäller forskning och vård. Dit kommer både barn och
ungdomar med svår systemisk reumatisk sjukdom, svåra
smärtor eller behov av kirurgi.
Reumakirurgin i Lund utvecklade kroppsvänliga ledproteser,
som kom att innebära en revolution för många patienter. Inte
minst ungdomar, som fick en mycket bättre livskvalitet och
förbättrad gångförmåga. Under Helenas tid som läkare och
forskare i Lund gjordes stora framsteg inom reumaforskningen.
Hon arbetade mest med kliniska studier, framför allt kring frågorna hur sjukdomen juvenil kronisk artrit utvecklas. Vilka
symtom som leder till svåra handikapp, och vilken behandling
som är bäst för respektive patient. Kortison, Salazopyrin och
antimalariapreparat, senare Methotrexat, användes mest.
Med hjälp av olika genetiska markörer och prov på vävnadstypen kunde man få en del kunskap om prognosen, berättar
Helena.
– Det kom så småningom nya mediciner som gjort livet
lättare för både barn och vuxna med artrit.
Fler specialister inom barnreumatologin behövs
Förutom läkemedelsgruppen DMARD, “Disease Modifying
Anti Reumatic Drugs”, som kan bromsa sjukdomens förlopp,
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de immunhämmande medlen och “cellgifterna” (t ex
Methotrexate), har man ju idag tillgång till de biologiska
läkemedlen, TNF-alfahämmare. TNF (tumörnekrosfaktor) är
ett så kallat cytokin, som driver på inflammationsprocessen.
–Jag hann inte vara med om att pröva dem på mina patienter,
säger Helena, men jag vet att de gjort väldigt stor nytta. Många
patienter märker en dramatisk förbättring med minskad svullnad
och stelhet, andra får mindre eller ingen effekt alls.
Problemet är att vi ännu inte vet vilka biverkningar de kan
ge på lång sikt. Det är tyvärr så med många nya mediciner.
Eftersom TNF-alfa har en roll i kroppens naturliga immunförsvar, och på kort sikt vet man att patienterna lättare kan få
till exempel luftvägsinfektioner och hudproblem.
Vilka är dina önskningar för framtiden inom reumatologin,
och framför allt barnreumatologin?
–Ett vaccin förstås! Med intensiv forskning kring grundorsakerna till sjukdomen kanske det kan bli verklighet en dag.
Ännu bättre mediciner, med mindre biverkningar är ett
annat önskemål. Och att fler läkarstudenter väljer reumatologin som sin framtida specialitet.
– Ni behövs! Det är ett oerhört intressant område att specialisera sig på. Den ideala barnreumatologen är också pediatriker, en kombination som jag tror är bra. Det är tillfredsställande att ha så mycket specialkunskap.
Ett av Förintelsens ögonvittnen
Varför bestämde du dig tidigt för att bli barnläkare?
– Det hängde absolut samman med att jag under kriget såg
sjuka, hungriga och döende barn omkring mig.
Kanske också en önskan att min pappa, som jag var väldigt
fäst vid, skulle vara stolt över mig.
Helena vill inte gärna prata för mycket om sin bakgrund,
om tiden i Hitlers dödsläger, där sex miljoner judar och ½
miljon romer förintades, varav enbart miljoner i Auschwitz.
Så låt oss nöja oss med några korta fakta:
Helena Zymler hade en lycklig barndom i en polsk judisk
medelklassfamilj. Hennes mor var hemmafru och fadern köpman. Hon hade en storebror.
1939, när Helena nyss fyllt 15 år marscherade tyska SSsoldater in i staden Lodz. Familjen hade en kvart på sig att
försvinna från sin våning och flytta till det judiska gettot.
Efter några månader i gettots gymnasium stängdes skolan och
Helena började arbeta på en fabrik som tillverkade regnkläder
åt de tyska soldaterna. Under september 1942 skilde nazisterna
judiska barn från deras föräldrar och 20 000 barn och gamla
tvångsevakuerades till förintelselägret Chelmno (Külmnhof),
där alla mördades genom avgaser från dieselmotorer.
Sommaren 1944 upplöstes gettot i Lodz och Helenas familj tillsammans med de 70 000 som var kvar i gettot, deporterades till
Auschwitz. Vid första selektionen skildes kvinnor och barn från
männen. Vid andra tvingades hennes mor till gaskammaren.
Rasistisk svensk professor hindrade vidare studier
Efter ett par månader i Auschwitz fördes 20-åriga Helena
som tvångsarbetare till en fabrik i Schlesien. Efter befrielsen i
maj 1945 åkte Helena runt och letade efter sin far och bror.
Hon fann att båda var döda.

Helena fick bo hos sin farbror under en tid, och började
sina medicinstudier. Tillsammans med för oss svenskar välbekanta Nina och Jerzy Einhorn kom Helena till Danmark
och senare till Sverige för att för att fortsätta sina studier. Där
mötte de, i Uppsala, en rasistisk svensk professor, som
vägrade låta dem gå hans kurs.
–Professorerna hade på den tiden, i slutet av 1940-talet,
nästan obegränsad makt, säger Helena. “Judiska studenter
från slaviska länder tar jag över huvud taget inte emot”, sade
den här professorn till oss. Därför fortsatte vi läsa i
Stockholm istället.
Helena har arbetat aktivt mot rasism under hela sin tid i
Sverige. Ända sedan hon skrev sin bok “Och skuggorna blir
längre” 1972 har hon regelbundet besökt skolor för att berätta om Förintelsen.
Visst finns såren i Helenas själ kvar.
– Jag vaknar fortfarande vissa nätter och skriker högt.
Förmodligen drömmer jag något som jag berättat för barnen.
Egentligen tycker jag synd om barnen som ska behöva höra
om så hemska saker. Men jag får väldigt bra gensvar. Det är
alldeles tyst i salen efteråt. Jag sätter igång frågor och vi
diskuterar rasismen som ökat i Sverige under senare år.
Ditt förhållande till landet Israel?
–Det är ambivalent. Jag tycker att Israel har använt
övervåld. Men å andra sidan måste landet ha rätt att försvara
sig. Jag skulle vilja se tvåstatslösningen. Det bästa vore förstås
om alla kunde “beblandas”, men det är nog en utopi. Jag
stödjer vissa organisationer i Palestina.
Under studietiden i Uppsala träffade Helena Zymler medicinstudenten Gunnar Svantesson och de gifte sig i
Stockholms rådhus. De var båda aktiva i Clarté.
– Mina vänsterradikala åsikter uppstod i lägren, berättar
Helena. För att överleva försökte vi göra något positivt, prata,
minnas tillsammans, läsa dikter. Vi talade om olika orsaker till
krig, om kapitalism och imperialism.
Helena och Gunnar fick två söner. Hon blev änka 1972,
när den yngste sonen David bara var sju år.
Susanna Hauffman
Medicinjournalist
FAKTA Helena Zymler Svantesson
Född: 1924 i Bedzin, Polen
Bor: Lund
Familj: Sönerna Sven och David, tre barnbarn
Yrke: Pensionerad barnläkare, specialist i reumatologi.
Aktuellt/Övrigt: Helena är hedersmedlem i föreningen
Unga Reumatiker.
1980 skrev Helena den första svenska läroboken,
“Barnreumatologi”, tillsammans med sin finländska kollega Anna-Liisa Mäkelä och sjukgymnasten Gunnel
Berglind-Delin.
Efter pensioneringen har Helena ägnat sig åt biståndsarbete för handikappade barn i Centralamerika och irakiska
Kurdistan, där hon ledde ett Rehabiliteringscenter.
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Deltagarrekord på årets Barnvecka i
Uppsala
Text/Foto: Göran Wennergren

Anna-Karin Edstedt Bonamy fick BLF:s och Stiftelsen
Acta Paediatricas Young Investigator Award vid stiftelsens
årsmöte. Acta Paediatricas föregående chefredaktör, Rolf
Zetterström, förrättade prisutdelningen. Till höger Acta
Paediatricas nuvarande chefredaktör, Hugo Lagercrantz.
Barnveckan i Uppsala ägde rum i strålande väder med aktiviteterna
samlade till Universitetshuset. I förgrunden den imposanta statyn av
Erik Gustaf Geijer.

Gen-etiksymposiets föreläsare samlade på universitetstrappan efter väl förrättat värv. Från vänster: Mats G
Hansson (moderator), Johan Björkegren, Elisabeth
Blennow, Niklas Dahl, Britt-Marie Anderlid och
Göran Annerén.

Foto: Cathrin Andersson
Universitetshuset byggdes under 1880-talet. Arkitekten Herman
Teodor Holmgren ritade byggnaden i romersk renässansstil och
Kung Oscar II lade grundstenen i hällregn en vårdag 1879. Här
syns förhallen med sina ljuskupoler och till vänster, ingången till
den stora högtidssalen med ca 1800 sittplatser. Idag används huset
vid föreläsningar, konferenser, konserter och akademiska högtidligheter.
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Barnläkarna Laslo Erdes, Skene, och Åse Victorin
Cederquist, Mölndal, besökte utställningen under en
kaffepaus. Här med Göran Hallgren från Abbott och
Lotta Pettersson från Ferring.
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EXTRA: BARNVECKAN

Barnveckans huvudsponsor var GlaxoSmithKline.
Här får GSK:s monter med Sofia Wahlqvist, Virpi
Holland och Eva-lena Abel besök av Barnläkarens litteraturredaktör Carl Lindgren.

Professor Jan Gustafsson höll i stort som smått under
barnveckan. Jan och hans band spelade 60- och 70talsrock efter middagen på onsdagskvällen.

Efter en lång dag med föreläsningar och sammankomster kan det vara skönt att pusta ut på en uteservering vid Fyrisåns strand. BLF:s ordförande
Margareta Blennow, Bernt Alm, Göteborg och
Kungsbacka, Per Möllborg, Uddevalla, Margareta
Eriksson, Stockholm och Lena Edwards, Göteborg,
njuter av solens sista strålar.

Årets Rosén von Rosenstein-pristagare Ed Mitchell, Ingemar
Kjellmer och Sunny Anand bjöd på lysande föreläsningar. Här med
symposiets moderator, Jan Gustafsson.

Acta Paediatrica och Barnläkaren medverkade med en gemensam
utställning genom Cathrin Andersson och Margareta Munkert
Karnros. I mitten, Rolf Zetterström, föregående chefredaktör för Acta
Paediatrica.

Efter Rosén von Rosenstein-föreläsningarna skedde den högtidliga
medaljutdelningen i Anatomiska teatern i Gustavianum.
Domkyrkotornen i bakgrunden.
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SVAR DIREKT

Amningsfrekvensen sjunker - Vad tror du
är orsaken?
Annika Lind, barnhälsovårdsöverläkare, Jönköping
–Jag tror att flera faktorer
bidrar till sjunkande amningsfrekvens. Bl.a. upplever jag att
den allmänna inställningen till
amning har förändrats i
samhället, ses inte som lika
självklart viktigt för barnet.
Som mamma vill man kunna
känna sig fri att fortsätta göra
saker för sin egen del, och man
vill att pappan från början ska dela ansvaret för barnet.
Synen på kroppen kan också spela in, med mycket prat om
bröstoperationer och oro för bröstens framtida utseende.
Samtidigt har vi inte inom hälso- och sjukvården samma
fokus på amningsfrågan som för 10 år sedan, då man bl.a.
arbetade mycket för Baby Friendly Hospital.

Kerstin Werner, barnhälsovårdsöverläkare, Västerås
–Att allt fler väljer att gå hem
riktigt tidigt från BB kan säkert
påverka
amningssiffrorna
speciellt för de yngsta barnen.
Mamman ser inte att nästan
alla behöver hjälp och stöd för
att få igång amningen, och
risken finns att man väldigt
snabbt övergår till flaska.
Att mammorna nu är äldre
kan innebära att många av dem
har egna vuxenaktiviteter som man inte vill släppa fast man
fått barn. Det kan vara en förklaring till att en större andel
barn delammas i stället för helammas. Kanske får papporna
därigenom en närmare kontakt med sitt lilla barn? Mer än
2/3 av svenska 6-månadersbarn hel-eller delammas ändå,
vilket innebär att de flesta får sina första födoämnen introducerade under amning. Och svenska barn får bröstmjölk
i stor utsträckning jämfört med många andra länder och
jämfört med svenska siffror under 70-talet.

Lennart Bråbäck, barnhälsovårdsöverläkare,
Sundsvall
–Har kvinnorna gjort självständiga val eller beror
minskad amning på bristande stöd från BB och
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barnhälsovård? Många kvinnor går hem från BB innan
amningen har kommit igång.
Ökad andel kejsarsnitt och
alltfler mammor med högt
BMI påverkar också amningen
negativt. Sverige har trots
detta en unikt hög amningsfrekvens. Det har nästan varit
skamligt att inte amma.
Dagens mammor lyssnar inte
bara till BVC utan följer också diskussionen ute på nätet.
Minskad amning kan spegla attitydförändringar. Detta
innebär inte per automatik en ökad jämställdhet.
Jämtland är det län som har de högsta amningssiffrorna
men det är också det län där papporna tar ut mest föräldraledighet. Traditionellt är amningen kortare bland
kvinnor med låg utbildning och låg inkomst. Om amningen nu förändras, sker det på likartat sätt i alla samhällsklasser? Och till slut, vilken påverkan har 40-talisterna,
som nu har blivit mor- och farföräldrar? Amningen var
som lägst när vi fick barn på 70-talet (se bild).

Olle Hernell, professor i pediatrik, Umeå
–Om jag skall spekulera så
rör det sig inte om en enstaka
orsak. Jag tror att tidig
hemgång från BB kan spela in,
särskilt för förstföderskor. Det
blir kanske ett litet vakuum
mellan BB och BVC under
den första viktiga veckan.
Samhällsstrukturen med ett
ständigt ökat tempo och ökade
krav inverkar sannolikt också. Den tid man avviker från sitt
“normala” liv får inte bli för lång, för många. Fler pappor
vill vara mer engagerade och kanske ta ut sin föräldraledighet tidigare vilket ju är positivt, men naturligtvis
kan det ha en inverkan i första hand på den exklusiva
amningen”.
Det finns vissa signaler att fler barn får modersmjölksersättning innan hemgång vilket kan vara en bidragande faktor. Det känns angeläget att ta reda på om detta stämmer
och varför det i så fall är så.
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Förbjud telefonsamtal under bilkörning

Barnskyddet inom lagstiftning mot telefonanvändning under
bilkörning, bör förbättras.

Alla läkare bör verka för att förebygga barnolycksfall. Detta
påpekades först i vårt land av pediatrikern och socialmedicinaren Ragnar Berfenstam och därefter av pediatrikern och
författaren Lars H. Gustafsson. Det är väl känt att barn under
lek i närheten av vägar lätt glömmer bort riskerna av att
skadas av trafiken. Denna risk blir särskilt hög om bilföraren
genom ett telefonsamtal eller av annan orsak distraheras från
att iaktta vad som händer på vägen eller i dess närhet. Detta
förhållande belyses i ett nyligen publicerat inslag i tidskriften
Science (2009; 324:344-6) med titeln “Can technology get
your eyes back on the road?” där John Lee på ett mycket
illustrativt sätt har påpekat på ett mycket illustrativt sätt

påpekat att en bilförare som får ett telefonsamtal snabbt förlorar förmågan att uppfatta vad som händer i omgivningen.
Att enkla åtgärder kan förebygga att barn skadas i
trafiken fann jag då jag efter pensioneringen var skolläkare
i Gärdeskolan i Stockholm. På andra sidan av den gata där
skolan ligger fanns en affär där det såldes godis. Under rasten rusade en del elever över körfältet för att stärka sig med
lämpligt godis. Tiden var knapp och flera barn blev på
kort tid skadade av den framrusande trafiken. Efter en
framställning från mig infördes hastighetsbegränsning till
30 km på norra delen av körfältet samtidigt som ett tämligen högt staket förhindrade passage på annat ställe än
utmärkt övergångsställe. Våren därefter inträffade inte ett
enda trafikolycksfall till följd av brådskande godisinköp.
Det skulle för övrigt vara av intresse veta antalet barn
som årligen skadas i viltolyckor som orsakas av att bilföraren förlorat uppmärksamhet på vägförhållandena till
följd av ett telefonsamtal.
I Spanien och några andra länder är det förbjudet för
bilförare att tala i telefon. Det är hög tid att samma förbud
införs i Sverige. Alla de som är läkare för barn bör på olika
sätt verka för att barnskyddet förbättras inom lagstiftning
mot telefonkontakter under bilkörning.
Rolf Zetterström, professor i pediatrik
Acta Paediatrica, Karolinska Universitetssjukhuset
E-mail: rolf.zetterstrom@actapaediatrica.se

Vad säger Vägverket om telefonsamtal under bilkörning?
Att prata i mobiltelefon påverkar alltid körningen. Det finns ingen som kan prata i mobiltelefon och köra bil samtidigt utan
att det påverkar körningen. Det spelar roll om du är en oerfaren eller rutinerad förare, men din bilkörning blir mindre säker
när du pratar i telefonen. Ett långt och invecklat samtal påverkar din körning mycket mer än ett kort och enkelt samtal.
Förare som pratar i mobiltelefon:
• har längre reaktionstid
• har längre bromssträcka
• har sämre kontroll på vad som händer i korsningar och bredvid vägen
• tittar mindre i sido- och backspeglarna
• missar fler vägmärken och trafikinformation
• gör större och kraftiga rattrörelser
• gör kraftigare inbromsningar
Källa: I samband med 2002 års Regleringsbrev för Vägtrafiken, erhöll Vägverket ett uppdrag från Näringsdepartementet
att närmare studera säkerhetsproblem med mobiltelefonerande och användande av annan informationsteknologi i vägtrafik. Uppdraget resulterade i föreliggande utredning som totalt innefattar 14 separata studier, varav merparten är
genomförda som undersökningar med tillämpning av olika vetenskapliga metoder
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Replik
till Berndt Eckerbergs inlägg “Vaknar spädbarn av mardrömmar ?”
Barnläkaren nr 3/2009, www.blf.net
Redaktionen beklagar att bilden
som publicerades tillsammans med
inlägget i nr 3/2009 visade ett
spädbarn som sover liggandes på
mage, vilket inte stämmer överens
med Socialstyrelsens rekommendationer (Bilden har bytts ut i nätupplagan), samt att det ej fanns tidsutrymme att publicera repliken i
anslutning till aktuellt inlägg.
Anledningen var att inlägget lades in strax innan tryckning av nr 3/2009.
Leva med barn utkom 1983 och har sedan dess kommit i
flera nya upplagor. Sedan 2008 är vi gemensamt ansvariga
för texten, tidigare hade Lars H Gustafsson ensam ansvaret. Inför varje ny upplaga har texten granskats av en referensgrupp med expertis inom olika områden. Vi är självfallet angelägna om att boken ska vara både vetenskapligt
och praxismässigt uppdaterad. Därför är vi tacksamma för
alla konstruktiva synpunkter vi kan få. Så tack, Berndt, för
ditt påpekande om spädbarns drömmar! Vi lovar att göra
en grundlig översyn av sömnkapitlet inför nästa upplaga.

Berndt Eckerbergs inlägg är i första hand ett försvar
för den så kallade femminutersmetoden. Det är riktigt
att vi varit kritiska mot denna metod, åtminstone om
den får karaktär av standardmetod i rådgivningen
kring barn med sömnsvårigheter. Orsaken till vår
skepsis är inte i första hand brist på evidens, även om
vi menar att mycket forskning återstår innan metodens
effekter och biverkningar, på kort och lång sikt, är tillfredsställande klarlagda. Nej, det är etiska aspekter,
liksom värnandet om barnets rättigheter, som är grunden för vår tveksamhet. Vi vill helt enkelt inte ge föräldrar rådet att låta barnet skrika förtvivlat, utan att ta
upp det eller trösta det, ända tills barnet slutligen ger
upp. Medan föräldern tvingas döva sin naturliga
föräldrainstinkt berövas barnet sin känsla av värdighet
och värde.
Men vi välkomnar varmt en fördjupad diskussion om
rådgivning vid sömnsvårigheter hos barn med beaktande
av både medicinska, psykologiska, etiska och barnrättsliga
aspekter.
Lars H Gustafsson
Marie Köhler

Nytt hopp i arbetet mot kärnvapen
En majoritet av världens befolkning vill leva i en värld utan
kärnvapen. Nu delar även USAs president denna önskan.
Barack Obama tydliggjorde detta i sitt berömda tal i Prag
i vår. Antal kärnvapen skiljer sig idag (juni-09) inte märkbart från antalet som världen innehade i december -08 då
vår artikel Våra barn ska slippa kärnvapen insändes till
Barnläkaren och George Bush fortfarande var vid makten.

Den politiska situationen har radikalt förändrats i och med
presidentbytet. Detta framkom inte då artikeln publicerades en tid senare. Den bifogade annonsens optimistiska
tonläge angav dock att en förändring var på gång.
Gösta Alfvén, Vice ordförande, Stockholmsgruppen,
Svenska Läkare mot Kärnvapen

Vill du skriva ett inlägg till debattsidan? Skriv kortfattat (max 500 ord, 5 referenser) och skicka till:
margareta.munkert@actapaediatrica.se
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Physical Activity in 6-10 Year Old
Children: variations over time, associations
with metabolic risk factors and role
in obesity prevention
Gisela Nyberg, Med dr på Karolinska Institutet och idrottslärare, har i sin avhandling undersökt om man genom
ett interventionsprogram i skolan kan minska utvecklingen av övervikt och fetma hos barn i åldern sex till tio år.
Hon har vidare studerat skillnader i aktivitetsmönster mellan kön och mellan olika åldrar, samt tittat närmare på
skillnader i metabol risk mellan normalviktiga och överviktiga/feta barn.

Fortfarande aktiva. Den fysiska aktiviteten sjunker med stigande
ålder för både pojkar och flickor.
Foto: Margareta Munkert Karnros

3135 pojkar och flickor i åldern sex till tio år deltog i ett
preventionsprojekt, STOPP (Stockholm Obesity
Prevention Project). STOPP är en randomiserad studie
med fem interventionsskolor och fem kontrollskolor som
pågick mellan 2001 och 2005. De förebyggande insatserna i projektet var att förbättra kosten genom en minskning
av fett och sockerkonsumtion i skollunchen och mellanmålet i skolan och på fritids. Dessutom att öka den fysiska
aktiviteten under skoltid med 30 minuter varje dag
(utöver idrottslektioner) och att begränsa stillasittande
aktiviteter. Den fysiska aktiviteten mättes hos 1293 barn
med en accelerometer under en veckas tid. Vidare valdes
68 barn ut till en normalviktig grupp och en grupp med
överviktiga/feta barn. Följande tester gjordes: maximalt
konditionstest på cykel, DEXA, blodtryck och blodprover för att undersöka olika blodfetter, glukos och
insulin i blodet.

Signifikant skillnad i fysisk aktivitet mellan pojkar och
flickor
I interventionsskolorna minskade övervikt och fetma
från 20.3 procent till 17.1 procent. I kontrollskolorna
ökade övervikten från 16.1 procent till 18.9 procent.
Skillnaden mellan intervention och kontrollskolor var
signifikant (P<0.05). Resultaten visade ingen skillnad i
fysisk aktivitet mellan intervention och kontroll skolor.
I slutet på interventionen visades att livsmedelsval i
hemmen var hälsosammare i interventionsskolor än
kontrollskolor. Resultaten visar en signifikant skillnad
i fysisk aktivitet mellan pojkar och flickor i alla åldrar,
6-10 år.
Den fysiska aktiviteten sjunker med stigande ålder för
både pojkar och flickor. Den fysiska aktiviteten sjunker
signifikant från vardagar till helg för både flickor och
pojkar med ca 15 procent. Mönstret är liknande när grupper av inaktiva barn jämförs med aktiva barn. Det är störst
skillnad i fysisk aktivitet mellan pojkar och flickor under
skol- och fritidstid.
Mindre skillnader mellan kön upptäcktes i den fysiska
aktivitetsnivån under kvälls- och helgtid. Resultaten
visade även att det var signifikanta skillnader mellan normalviktiga och måttligt överviktiga/feta barn i sammanvägd metabol risk, insulinnivåer och systoliskt blodtryck.
Även måttlig övervikt hos barn är skadligt
Förändringar i skolan och på fritids med ökad fysisk
aktivitet och förbättrad kost har en signifikant effekt på
utvecklingen av övervikt och fetma och kan påverka
livsmedelsval i hemmet. Interventionseffekten berodde
sannolikt på hälsosamma ätvanor i skolan, fritids och i
hemmet och troligtvis inte på den fysiska aktiviteten eftersom inga skillnader mellan intervention och kontrollskolor
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i fysisk aktivitet kunde påvisas. Den största skillnaden i
fysisk aktivitet mellan pojkar och flickor var under skoloch fritidstid. Barnen är väsentligt mindre fysiskt aktiva
när de är lediga under kvällstid och på helger. Måttlig
övervikt och fetma visar en skadlig effekt redan hos barn i
åtta till elva års åldern.
Avhandlingen försvarades på Karolinska Institutet,
Huddinge den 17 april 2009. Opponent var professor
Mikael Fogelholm, Finland. Länk till avhandlingen:
http://diss.kib.ki.se/2009/978-91-7409-360-5/thesis.pdf

Johan Bergmark, Karolinska
Institutet
Gisela Nyberg, Idrottslärare,
Med dr, Karolinska Institutet,
Enheten för pediatrik
CLINTEC. E-mail:
gisela.nyberg@ki.se

Avhandlingar inom Barnmedicin

Disputera? Glöm inte att anmäla detta till Barnläkaren
Kirsten Holmberg, Uppsala Universitet, den 7 maj
Titel: Health complaints, bullying and predictors of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in 10-year-olds
in a Swedish community. Opponent: Hans K:son Blomquist
Carola Kullberg-Lindh, Göteborgs Universitet, den 8 maj
Titel: Opportunistic viral infections after paediatric transplantation
Opponent: Docent Björn Fischler
Tina Markus, Lunds Universitet, den 30 maj
Titel: Inflammation and Ischemia in Developing Brain. Modifying Effects of Hyperoxia and Andrenoceptor Activation
Opponent: Prof Henrik Hagberg
Sandra Horsch, Karolinska Institutet, Stockholm, den 5 juni
Titel: Brain imaging in preterm infants at term equivalent age: value and comparision of MRI and ultrasound
Opponent: Prof Andrew Whitelaw
Birgit V.-L. Niclasen, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, den 15 juni
Titel: Folkesundhed i børnehøjde – indikatorer for børns sundhed og velbefindende i Grønland
Opponent: Prof Staffan Janson
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Redaktör: Carl Lindgren

Kulturen och hälsan
Förhållandet mellan ett
samhälles kulturella klimat
och hur detta påverkar
den enskildes upplevelse
av sin hälsa har inte varit
ett prioriterat ämnesområde inom läkarutbildningen. Den enda gången jag
kan påminna mig att ordet
kultur nämndes var på
kursen i bakteriologi och
då i samband med
bedömning av bakterieväxt
på ett odlingsmedium. Ett
Kulturen och Hälsan - Essayer nyvaknat intresse för kulom sambandet mellan kulturens turens betydelse för hälsan
yttringar och hälsans tillstånd,
och framförallt för den indiredigerad av Gunnar Bjursell
viduella upplevelse av hälsa
och Lotta Vahlne Westerhäll
kan dock skönjas om man
ser såväl till vetenskapliga artiklar som till bokutgivning (1).

Inglehart-Welzel Cultural Map of the World

Kulturen tillmäts samma betydelse som biologin
Vad har kulturen för betydelse för hälsan? För att kunna
diskutera denna fråga behöver vi kort definiera vad vi i
detta sammanhang menar med kultur respektive hälsa.
Kultur handlar inte i huvudsak om olika former av konsumtion av scenkonst utan, inbegriper alla för stunden
rådande föreställningar, normer, värderingar och attityder
som ger livet dess värde och mening. Den norske professorn i socialmedicin Per Fugelli menar att hälsa kan
definieras som produkten av biologi multiplicerat med kultur multiplicerat med politik i kvadrat [H⫽BxKxP2](2).
Att politiska reformer och fördelningspolitiska åtgärder har
en direkt och kraftfull påverkan på den objektivt mätbara
hälsan är väl känt. Det intressanta med Fugellis ekvation är
att kulturen tillmäts samma betydelse som biologin därvidlag. Den tidigare rektorn för Uppsala Universitet Stig
Strömholm har definierat kultur som samhörighet eftersom
det aldrig finns någon enmanskultur i egentlig mening.
I Inglehart-Welzel Cultural Map of the World, intar
Sverige den mest extrema positionen på axlarna secularrational values respektive self expression values (3). I ett
samhälle som är så präglat av individualism och
självförverkligande som det som dagens unga följaktligen
möter är det lätt att förstå att kultur i denna bemärkelse för
en relativt tynande tillvaro, vilket skulle kunna vara negativt för upplevelsen av en god hälsa.

Symbolen av samband mellan naturvetenskap och
humaniora har fått ny innebörd
I en nyligen publicerad artikel i Science, där man kvantifierade olika neurokognitiva processer i emotionscentra genom
att använda fMRI, hävdas övertygande att en känsla av
samhörighet stärker upplevelsen av välbefinnande och att
olika former av avund, konkurrens och skadeglädje gentemot omgivningen försvagar den (4). Mot bakgrund av de så
kallade underhållningsprogrammen i TV, vars tema ofta är
utmanövrering och självförverkligande, och i hög grad riktar sig till unga kan man misstänka att denna form av underhållning på sikt bidrar till en sämre upplevelse av hälsa och
välbefinnande bland dessa. Den traditionella symbolen av
sambandet mellan naturvetenskap och humaniora, eller
kvantitativa respektive kvalitativa värden, i form av de två
sammanslingrade ormarna på Mercurii stav har fått en ny
innebörd i en artikel i Nature av den respekterade vetenskapsjournalisten Erika Check Hayden. Artikeln illustreras
av en DNA-spiral där den ena kedjan deoxyribonukleotider
har ersatts av symboler för gemensam kulturell verksamhet,
som musikinstrument, målarstafflier och teaterrekvisita(5).
“Geneticists looked to the human genome to understand
human evolution. But it's hard to interpret without considering the inheritance of culture” skriver hon.
Olika former av kulturellt engagemang som skulle kunna
avspeglas i upplevd hälsa skulle alltså trots allt genom
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epigenetiska mekanismer kunna förvärvas och gå i arv i
enlighet med Lamarcks och Lysenkos ifrågasatta evolutionsteorier. Det torde således vara hög tid att vi, om inte
annat för att värna kommande generationers hälsa, slår
vakt om inte bara gemensamma kulturella aktiviteter, utan
även alla andra åtgärder som innebär ett stärkande av mellanmänsklig solidaritet, gemenskap och samverkan.
Referenser:

3. Inglehart-Welzel
Cultural
Map
of
the
World,
WWW.WORLDVALUESSURVEY.ORG (MARS 2009).
4. Takahashi H, et al., When your gain is my pain and your pain is my
gain: Neural Correlates of Envy
and Schadenfreude, Science
2009;323:937-9.
5. Check Hayden E, Darwin
200: The other strand, Nature
2009;457:776-9.

1. Bjursell G och Vahlne Westerhäll L (reds), Kulturen och Hälsan Essayer om sambandet mellan kulturens yttringar och hälsans
tillstånd, Santérus förlag, Stockholm, 2009.
2. Fugelli P, Rød resept, Universitetsforlaget, Oslo, 2005.
http://folk.uio.no/pfugelli/index.htm (mars 2009).

Carl Lindgren, Barnläkare,
Stockholm
E-mail: carl.lindgren@
actapaediatrica.se

Välfärdslandets gåta
Lindblad F och Lindgren C,
Carlsson Bokförlag, Stockholm
2009, ISBN 978 91 7331 220 2
Under några timmar stiftade jag
bekantskap med en mycket
intressant bok, Välfärdslandets
Gåta. Den är skriven av två kollegor,
barnläkaren
Carl
Lindgren och barnpsykiatern
Frank Lindblad. Boken har en
hög ambition nämligen att
kunna ge svar på vad de kallar välfärdslandets gåta nämligen hur det kommer sig att svenska barn har de materiella
förutsättningarna att må så bra samtidigt som allt fler av
dem själva beskriver oro, livsleda, sömnsvårigheter och
smärtsymtom i en omfattning som inte ses i andra jämförbara länder. Boken är skriven utifrån en förankring i det
vetenskapliga samhället men i en stil som gör den tillgänglig för en bred allmänhet. Den beskriver utifrån ett omfattande faktaunderlag hur de svenska barnen mår. Hur barnen mår kopplas sen till viktiga tendenser i det samtida
svenska samhället och slutligen beskriver författarna tankar
om hur man skulle gå vidare.
Sammanfattningsvis är deras budskap att svenska barn
mår allt sämre, även i jämförelse med barn från andra
västländer och att de grundläggande orsakerna till detta
kan beskrivas i samhällsdiagnoser som hälsomani, stresspanik, välfärdsapati och individfixering.
Boken är läsvärd för alla oss som arbetar inom barnsjukvård. Men jag vill främst rekommendera den till många
av mina nuvarande kollegor i den politiska världen. Allt fler
26 Barnläkaren Nr.4/09

uppmärksammar att svenska ungdomars psykiska hälsa
försämras. Det politiska trycket att vidta snabba åtgärder är
stort. Helst ska det vara åtgärder som ger omedelbart
avtryck i massmedia. Fler hälsokampanjer, högre personaltäthet och en mer frikostig familjepolitik hörs ofta som
lösningar. Det är de oroväckande symtomen som måste
bekämpas. Alltför sällan ägnas tid åt att analysera samhällsutvecklingen och ta del av aktuell forskning som Lindblad
och Lindgrens bok gör. Stanna till för att fundera över vilka
de bakomliggande orsakerna kan vara och kanske fundera
ännu ett steg till “what are the causes behind the causes”.
Jag vet att Lindgren och Lindblads bok läses av många
beslutsfattare. Den kommer med all säkerhet att påverka
debatten om vad vi tillsammans kan göra för att svenska
barn och ungdomar ska må lika bra som de har det. Jag
skulle därför ha önskat att författarna hade kunnat fundera
vidare i bokens sista och mest spännande del nämligen
“Vägen framåt”.
Det behövs fler barnläkare (och barnpsykiatrer) som på
det här sättet vågar ge sig in i samhällsdebatten.

Anders W Jonsson
Barnläkare och politiskt
sakkunnig på
Statsrådsberedningen,
Regeringskansliet
E-mail: anders.jonsson@
primeminister.ministry.se
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Gatugosse
Nu värmer solen gatugossens läger,
en trasig fiberduk på knöligt grus
intill en mur av sten bland allsköns bråte.
Han spritter till och tittar ängsligt upp.
Han ser två män. Den ene är Gizachew,
hans vuxne vän i gatulivets vimmel
en vän han tyr sig till och litar på.
Den andre är ferenji och han tar kort.
Vad är nu detta? Vem är fotografen?

till bagardofters härliga butik.
Där köptes bullar även till en gosse
till priset av en kameraposering.
I öppen ilska sprang vår gosse bort.
Vad vill ferenji annat än ta kort?
Ferenji = främling på amhariska

Gizachew ropar upp den skrämde gossen
att ställa sig på muren nära honom.
Det gör han gärna, känner trygghet där
hos en som ofta lyssnat och förmanat.
Lyssnat till den dystra mängd av fakta
som drivit honom bort från hus och hem.
Gizachew blir hans tolk när han berättar.
Som hugget i granit blir det han säger:
“Min far, han drack och slog och slog och drack.
Han slog min mor, jag kunde inte se det.
Han slog min mor så fort han hade druckit.
Jag ville hjälpa mor, då slog han mig.
Jag rymde hemifrån. Nu är jag här.”
Så kort och snabbt kan dramatik berättas.
I gryningsljus på gatan nästa morgon
fick gatugossen syn på fotografen.
Ferenji gick då snabbt till brödbutiken
att köpa färska frallor till sin frukost.
Vår gosse följde efter, ända fram

Roland Eksmyr, barnläkare och pensionär, har
skrivit ett antal medicinska
rapporter i olika tidskrifter.
I sin doktorsavhandling
1986 om barnmedicinsk
säkerhet gick han till
storms mot fortsatt nedläggning av medelstora förlossningskliniker i Sverige
(krönika i LT 1999). Han
har yrkesarbetat internationellt, bland annat i
Etiopien och Jemen. Hans nuvarande engagemang i
Etiopien beskrivs till viss del på en hemsida:
www.vejbybarn.se Men han har också ett skönlitterärt
intresse: “Mycken dramatik, glädje och sorg kan en läkare
uppleva i yrket. Det gäller inte minst vid internationella
uppdrag – och särskilt i mötet med de barn, som far illa.
Upplevelserna sätter sina spår. Man stannar upp ett slag
och funderar. Ibland skriver man ner sina tankar. Då
känns det lättare att gå vidare.”
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Jens Assur

Seeing is believing – Om livet med reumatism
VERNISSAGE Galleri So, Stockholm 6 maj
Under några dagar i maj visade Svenska
Reumatikerförbundet, i samarbete med fotografen och
filmaren Jens Assur, hur vardag och rehabilitering kan
se ut för människor med reumatism. Bilderna av
Felicia, ett av många barn som drabbats av sjukdomen,
väckte stor uppmärksamhet.

Skildrar en reumatikers vardag och rehabilitering
Den 38-årige jämtlandsfödde fotografens intresse att skildra verkligheten och väcka debatt sträcker sig även till
mindre sammanhang på hemmaplan. Och gripande, är
utan tvekan även hans egen skildring av barnreumatism.
Under ett tillfälle fick han tillåtelse att följa 11-åriga Felicia
med juvenil idiopatisk artrit. Via sin kameralins låter Jens
oss bland annat iaktta en behandling och medvetslösheten
före uppvaknandet efter injicering av kortison i lederna.
I den sistnämnda bilden (3) är flickans sköra och utsatta situation i sjukhussängen påtaglig och förstärks av pappas beskyddande hand. Händer har också en central roll i
bilden av behandlingstillfället (2), där de håller ömt om
Felicias huvud och högra hand, medan en sjuksköterska
arbetar med hennes vänstra. Utifrån flickan ansiktsuttryck
i denna bild, kan man ana att hon befinner sig i gränslandet mellan förväntansångest och smärta.

Foto: Jens Assur

Reumatismen hindrar ibland Felicia att vara med på gymnastiken
i skolan. Då får hon sitta i klassrummet i stället.

Foto: Margareta Munkert Karnros

De mediabilder som får oss att reflexmässigt slå ner blicken, handlar inte sällan om stort mänskligt lidande och förluster. Ibland överstiger bilden av smärta sådana mått, att
vi inte kan förmå oss att registrera den i vårt medvetande.
Lika gripande verklighetsskildringar finner man bland
Jens Assurs fotografier från krigets Rwanda, Somalia eller
forna Jugoslavien.

Verken auktioneras ut
Fotografierna ingår i en utställning där både unga och
gamlas vardag med reumatism skildras. Verken ska sedan
auktioneras ut och intäkterna från försäljningen går till
Reumatikerfonden, Reumatikerförbundets egen forskningsfond. Varför detta intresse att skildra vardagen för
människor med reumatism?
–Lätt val. Jag har alltid varit intresserad av stora
samhällsfrågor. Dessutom har jag haft anhöriga som drabbats av sjukdomen och vet att det krävs ett oerhört
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(2) Felicias läkare: “Sjuksköterskan sätter en intravenös infart och
Felicia förbereds för kortisonsprutor i lederna. Om det är enstaka
leder så brukar vi kunna ge dessa med bedövningsplåster, ofta i
kombination med lustgas. Det är barnet som bestämmer vilket stöd
som behövs för att det ska kännas tryggt. När det är många och mindre leder brukar vi (och barnen) föredra att det görs i narkos, vilket
är vad som sker i bilden. Då brukar vi också göra kryssmarkeringar
så vi är helt överrens och att rätt leder blir sprutade. Krysset vid
käkbenet markerar att käkleden ska få en dos kortison.”

engagemang och enormt mycket tid för att hålla symptomen i schack. Jag har på nära håll sett hur reumatismen
begränsat och hämmat deras dagliga liv, berättar Jens.
Bilder ur vardagssituationer
Felicia själv kommer till utställningen med mamma och
pappa vid sin sida. I dag är hon fint klädd med blekgrå
linne och diadem. Lite blygt tillåter hon sig åter att
fotograferas, men denna gång med sjukhusmiljön på
behagligare avstånd. Bredvid henne på väggen finns också
ett fotografi hämtat ur vardagen. Bilden föreställer henne
under en dag i skolan.
–Skolan är jätteviktig och jag är med på gymnastiken för
det mesta, men ibland får jag stanna inne på rasterna när
jag har ont i kroppen. Det är tråkigt, men då får jag sitta
och måla istället, säger hon.
Jens har skildrat huvudpersonerna i utställningen ur två
perspektiv, dels vardagssituationer men också rehabilitering och kampen mot sjukdomen. Och bland de tiotal
verken i hallen, är Felicias tillvaro den som Jens Assurs
kamera tycks ha fångat i dess mest uttrycksfulla och
känslomässiga form. Jens instämmer.
Nära samarbete med sjukhuset och familjen
–Bilderna på Felicia är utställningens starkaste bilder.
Jag tycker om bilden på Felicia på “uppvaket” (3). Den
uttrycker intimitet, men också en enorm styrka där hon
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(3) Felicia strax innan uppvaknandet efter nedsövning.
Hennes pappa sitter bredvid.
Foto: Jens Assur

ligger, fortfarande ännu inte vid medvetande och med sin
pappas hand vilande på armen, berättar han och kastar en
blick över axeln mot motivet på väggen, bakom sig.
Hur reagerade Felicia på din idé?
–Hon tyckte både det var spännande att få vara med om
detta, men uttryckte också lite oro för att fotograferas sövd.
Jag diskuterade idén tillsammans med Felicia och hennes
föräldrar, innan vi beslutade att genomföra fotograferingen, berättar Jens och tillägger:
–Jag vill passa på att tacka för läkarnas bemötande på
Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Det fanns bara ett tillfälle
då det var möjligt att genomföra detta, och de var väldigt
positiva och hjälpsamma.
Margareta Munkert Karnros

Fakta: Jens Assur
Yrke: Fotograf, filmare
Ålder: 38 år
Född: Stora blåsjön, Jämtland
Familj: Sambo och 2 barn
Aktuell: Inom kort axlar han rollen som regissör för
två långfilmer i Hollywood. En av dem är han själv
manusförfattare till.
Bakgrund: Började som fotograf på Expressen, 20 år
gammal. Blev tre år senare utnämnd till “årets pressfotograf ” i Pressfotografernas klubbs tävling “Årets bild”.
I dag ägnar han sig åt både fotografi och film. “Den sista
hunden i Rwanda” (2007) om ett svenskt reportageteam,
fick stor internationell uppmärksamhet.
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KALENDARIUM
OBS! Under kalendariet i tidningen Barnläkaren publiceras enbart kalendariepunkter som registrerats på BLF:s hemsida.
Registrera därför din kurs/fortbildning på www.blf.net.

SEPTEMBER
15-16/9 APLS (Advanced Pediatric Life Support), Lund
Info: www.vgregion.se/pkmc
23-24/9 Barnallergisektionens höstmöte, Visby
Info: www.barnallergisektionen.se
OKTOBER
6-7/10 APLS (Advanced Pediatric Life Support),
Göteborg
Info: www.vgregion.se/pkmc

9-12/10 50th Annual Meeting of the European Society for
Paediatric Research, Hamburg
Info: www2.kenes.com
DECEMBER
10-11/12 APLS (Advanced Pediatric Life Support),
Stockholm
Info: www.vgregion.se/pkmc
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Let´s grow together

Prisexempel
Omnitrope®
Genotropin®

5x5 mg:
5x5 mg:

243,06 kr/mg
324,08 kr/mg

Omnitrope®
Genotropin®

5x10 mg: 243,06 kr/mg
5x12 mg: 320,18 kr/mg

AUP februari 2009. Källa: www.tlv.se.

Produktnamn

Varunummer

Styrka

AUP

5mg		
Omnitrope®
100733
Omnitrope®
100742

3,3 mg/ml
3,3 mg/ml

1 249,50
6 076,50

10mg		
Omnitrope®
100751
Omnitrope®
100760
Omnitrope®
100769

6,7 mg/ml
6,7 mg/ml
6,7 mg/ml

2 499,00
12 153,00
23 622,00

Omnitrope® är i Sverige godkänt för behandling av: 1) Barn med tillväxtstörning orsakad av: Otillräcklig insöndring av endogent
tillväxthormon (PGHD). I samband med Turners syndrom. I samband med kronisk njurinsufficiens (CRI). Hos korta barn som är födda SGA.
Associerat med Prader-Willis syndrom (PWS). 2) Vuxna med uttalad brist på tillväxthormon.

För mer information om Omnitrope® se www.sandoz.se, www.fass.se samt wwwemea.com www.emea.com

FWD

Sandoz AB, Edvard Thomsens Vej 14 2300 Köpenhamn S Danmark Tel 042-15 20 65. www.sandoz.se

