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LEDARE
Läkemedel och patientsäkerhet
Jag har precis kommit tillbaka från ett internat i Kilsbergen
strax väster om Örebro där Barnläkarföreningens styrelse
träffats under 2 intensiva dagar. Vi har diskuterat frågor
alltifrån specialistskrivningen och den nya ST-utbildningen
till spännande nya delföreningar och intresseföreningar.
Andra frågor som stod på dagordningen på den nya hemsidan (den har ett konstigt utseende när man använder
vissa typer av Internet Explorer men fungerar bättre med
Chrome), Barnveckan på Sachsska sjukhuset 2015 arbete
med att förbättra överföringen av barn till vuxenmedicin,
behovet av nationella PM men också läkemedelshantering
hos barn.
I sin ledare nr 3 Barnläkaren 2014 skrev Olle Söder om
behovet av bättre läkemedel för barn. Jag kan bara instämma i detta och nämna att BLF under hösten har tagit viktiga steg mot att bättre bevaka området. En interimsgrupp
har tillsatts under ledning av Anders Rahne, Karolinska
institutet, och den syftar till att starta ”Svensk intresseförening för barn och läkemedel”. Det möte (26/8) om
barn och läkemedel som anordnades tillsammans med
svenska läkemedelsverket skapades spännande kontaktytor mot såväl Finland som Norge och Danmark. Vi hoppas
på ett fortsatt gott samarbete inom läkemedelsfrågor.
Stor betydelse för pediatriken har också ePeds fortlevnad.
Att ordinera läkemedel är den vanligaste åtgärden inom
sjukvården och många läkemedel används off label. Vi
behöver ett bra beslutsstöd för barnsjukvård som inne-

håller information som vilar på vetenskap och erfarenhet.
Jag har själv en gång ordinerat Cefotaxim i 10 gånger
förhöjd dos och vet av personlig erfarenhet hur viktigt det
är med säkerhetssystem som minimerar risken för feldoseringar. Här kan ePed bli ett viktigt verktyg för svenska
barnläkare.
Nu ser vi fram mot spännande barninslag på riksstämman, i anslutning till detta träffar vi i BLF-styrelsen också
representanter för delföreningar och intresseföreningar
inom BLF, det blir kul och jag hoppas att vi gemensamt
kan fortsätta utveckla Barnläkarföreningen tillsammans.
Njut av färgglada löv och de kyligare men klara höstdagar som väntar.

Jonas Ludvigsson
Barnkliniken i Örebro
jonasludvigsson@yahoo.com
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Redaktörens ruta
Hösten har nått Stockholm och
de sista synliga spåren från valet
i september är på väg att städas
bort från gator och torg. Kvar i
den frostiga luften dröjer alla
hoppingivande löften och ambitioner, inte minst i vårdfrågorna.
Hur vården fungerar speglar
ofrånkomligt hur det står till
med välfärden i landet. Enligt
en studie som genomfördes 2010 blev det uppenbart att
jämlikheten brast på flera punkter i den svenska
barnsjukvården bl a när det gällde antal läkarbesök,
metoder och remisskriterier. Dessutom framkom att
hälsofrämjande och förebyggande arbete, fick stå tillbaka för annat.
Detta ledde till det nya barnhälsovårdsprogrammet
grundat genom socialstyrelsen i samarbete med
Evelinagruppen, med jämlik och rättvis barnhälsovård
som främsta mål. Arbetsprocessen där företrädare för
barnhälsovården från hela landet samarbetat med
Socialstyrelsen är ny. Läs mer på sidan 22.
I skrivande stund arbetar vi för fullt med avsnittet om
pulmonologi och astma. Göran Wennergren och Gunilla
Hedlin har valt ett antal intresseväckande artiklar som

leder till ett upplysande temanummer som kan räta ut en
del frågetecken. Hur går man t ex tillväga för att diagnosticera astma hos förskolebarn? Och vilken inverkan har
egentligen stress på astmakontroll? Vi får också veta mer
om cigarettrökens inverkan på kroppen och den revolutionerande upptäckten av streptomycin och PAS, en hjälp
”från ovan” för många tuberkulossmittade. Detta och
mycket annat på sidorna 4–21.
Kultursidorna går i litteraturens tecken med filosofiska
och vetenskapliga inslag. Socialantropolog Lisbeth Sachs
har läst boken Hjärnbrus, med intresseväckande diskussioner om bl a media, kultur och barnhälsa. Lina Schollin
Ask delar med sig av läsupplevelsen från en annorlunda
skildring kring de hårda prövningar uppväxten kan
innebära. Ett djur har fått axla huvudrollen i berättelsen.
Och lyckan av att finna ro i sin sanna väg i livet, knyter den
samman.
Ha en fortsatt skön höst!

Margareta Munkert Karnros

Gästredaktörer i detta nummer: Göran Wennergren och
Gunilla Hedlin
Göran Wennergren är professor i pediatrik vid Göteborgs universitet och
överläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.
Hans forskning är inriktad på astma och allergi hos barn. Ett annat
forskningsområde är plötslig spädbarnsdöd. Göran Wennergren har varit
ordförande i BLF och i BLF:s sektion för Barn- och ungdomsallergologi
och är ordförande i Stiftelsen Acta Paediatrica. Göran har stort intresse för
historia och har skrivit flera medicinhistoriska artiklar.
Gunilla Hedlin är professor i barnallergologi vid Karolinska Institutet
och överläkare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm. Hennes forskningsområde är astma hos barn och ungdomar med särskild inriktning på svår astma. För närvarande driver hon också forskningsprojekt om riskfaktorer och
biomarkörer för astma hos småbarn med infektionsutlöst luftvägsobstruktivitet. Hon har tidigare varit ordförande för
barnlungläkarna inom European Respiratory Society och under många år ordförande och ledamot av Barnläkarföreningens
sektion för Barn- och ungdomsallergologi.
Gunilla Hedlin och Göran Wennergren är tillsammans med Johan Alm redaktörer för den nya läroboken Allergi och
astma hos barn som just kommit ut på Studentlitteratur.
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Väsande andning-så vanligt hos våra barn,
men vilka får vi inte missa?
En femtedel av alla barn har vid något tillfälle väsande andning, och astma förekommer hos nästan 10 procent av alla
barn och tonåringar. Hur urskiljer vi bäst vilka barn som man behöver utreda vidare för att säkerställa korrekt diagnos?
Väsande andningsljud vid förkylning är vanligt, särskilt
hos småbarn och förskolebarn. Väsande andningsljud kan
höras under inspiration, som stridor vid till exempel falsk
krupp, eller under exspiration vid astma och obstruktiv
bronkit. Vid samtliga dessa tillstånd är de väsande ljuden
och de obstruktiva besvären vanligtvis episodiska.
När episodiska virusutlösta besvär debuterar före 1-2
års ålder hos barn utan annan allergi eller atopi, benämns
detta “förkylningsastma”. Luftvägsobstruktionen vid förkylningsastma beror på att lungvävnad och bröstkorg hos
vissa småbarn inte alltid förmår hålla luftvägarna vidgade,

varför de blir obstruktiva vid förkylning men inte annars.
Astmabehandling är därför sällan särskilt effektiv även om
den ger viss lindring vid akuta besvär. Förkylningsastma
“växer” nästan alltid bort innan skolstart.
Astmabehandling effektiv vid “äkta” astma
Vid debut av obstruktiva besvär efter 2 års ålder, eller om
barnet har annan allergi eller atopi, rör det sig oftast om
“äkta” astma där luftvägsobstruktionen är inflammatoriskt
betingad. Vid “äkta” astma fungerar astmabehandling
med luftrörsvidgande läkemedel och anti-inflammatoriska
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läkemedel vanligtvis mycket bra, varför behandlingsmålet
är att barnen i princip skall bli besvärsfria. Detta mål är
inte alltid lätt att uppnå hos småbarn med “äkta” astma,
eftersom de under vintern inte sällan är förkylda varje
månad. Prognosen och förloppet är vid “äkta” astma mer
oförutsägbart jämfört med förloppet vid förkylningsastma.
När 20 procent av alla barn vid något tillfälle haft
väsande andning, och när astma förekommer hos nästan
10 procent av alla barn och tonåringar, hur kan man då
urskilja vilka barn som man behöver utreda vidare för att
säkerställa korrekt diagnos? Någon uppräkning av olika
tillstånd är sällan till hjälp, men enkla tumregler om hur
man kan tänka underlättar. Dessa tumregler bygger på
avvikande presentation eller förlopp. Astma debuterar till
exempel sällan riktigt tidigt. Vid tidig debut, före 6 månaders ålder, ger däremot missbildningar av lungor och luftvägar sig ofta tillkänna.
Ineffektiv behandling av astma kan bero på annan
sjukdom
Plötslig debut hos småbarn skall föra tankarna till främmande kropp, särskilt om biljuden är ensidiga. Men främmande kroppar är nyckfulla; de kan flytta sig och de kan
sitta i distala trakea, vilket gör att också biljuden kan flytta
sig eller vara liksidiga.
Kontinuerliga besvär som inte svarar bra på astmabehandling är ett särskilt observandum, då astmabehandling
vid korrekt diagnos brukar fungera bra. Ibland fungerar
inte behandlingen för att barnen inte tar medicinen, inte
tar den på rätt sätt, eller utsätts för allergen de inte tål. Men
vid dåligt svar på astmabehandling kan orsaken också

vara att barnet har någon annan sjukdom eller att luftvägarna komprimeras av till exempel en kärlring.
Vanlig hjärt- lungröntgen viktig del i utredning
Ständig slemhosta är ytterligare ett viktigt symtom som
bör föranleda ny värdering av diagnosen och eventuellt
kompletterande utredning då ständig slemhosta är det
dominerande symtomet vid kroniska bakteriella infektioner i luftvägarna. Kroniska bakteriella luftvägsinfektioner ses vid till exempel cystisk fibros, bronkiektasier
och immunbrist.
Vid samtliga dessa tillstånd (tidig debut, plötslig debut,
dåligt svar på astmabehandling och kronisk slemhosta),
liksom vid hjärtfel med astmaliknande symtom, är en vanlig hjärt-lungröntgen en viktig del i den differentialdiagnostiska utredningen. Spirometri ingår från cirka fem års
ålder i all astmautredning, där formen på flödevolymkurvan kan ge viktig vägledning om bakomliggande orsak.

Bill Hesselmar, docent, överläkare
Allergi- och lungmottagningen
Drottning Silvias barn- och
ungdomssjukhus Göteborg
E-mail: bill.hesselmar@vgregion.se

Rättelse:
I Barnläkaren nr 3/2014, sid 6 “Mjölk – roten till det onda?” hade information om författarna fallit bort. Korrekt text/
bilder:

Lena Grahnquist, överläkare,
docent, Sektionschef
Barngastroenterologi, Hepatologi
och Nutrition, Astrid Lindgrens
Barnsjukhus, Karolinska
Universitetssjukhuset
E-mail: lena.grahnquist@
karolinska.se

Cecilia Zetterström, biträdande
överläkare, Barngastroenterologi,
Hepatologi och Nutrition, Astrid
Lindgrens barnsjukhus,
Karolinska Universitetssjukhuset
E-mail: Cecilia.Zetterstrom@
karolinska.se
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De perifera luftrören - en tidigare förbisedd
del av lungorna
Lungornas huvuduppgift är upptag av oxygen (O2) från inandningsluften till blodet och avgivning av koldioxid (CO2)
från blodet till utandningsluften. Fullt utvecklade har lungorna 300-600 miljoner alveoler (koppformade enheter),
med en sammanlagd yta av mer är 100 m2.
öppna. Förenklat kan man säga att
lungparenkymet fungerar som en
gummisnodd från bröstkorgsväggen
till det lilla luftrörets yttervägg. I och
med att barn speciellt under det första
levnadsåret har en eftergivlig bröstkorg, följer att de perifera luftvägarna
lätt kollapsar med ojämn gasdistribution och dålig syresättning som följd.
Vi ser ofta detta fenomen hos små
barn med obstruktiva tillstånd.
Sannolikt är surfactant på ytan av de
små luftvägarna av betydelse för att de
ska hållas öppna.

Det är tack vare ett fint förgrenat luftvägsträd som lungorna inom loppet av ett enda andetag jämnt fördelar den
friska inandningsluften i lungorna och tillser att den blandas effektivt med den använda luften i alveolerna.
Luftvägsträdet är anatomiskt och funktionellt uppdelat i
konduktiva luftvägar (generation 0-16) som leder inandningsluften till de gasutbytande enheterna (acini) som
vardera innefattar ca sex luftvägsgenerationer (generation
17-23) (Figur 1).
Lungparenkymet - samma funktion som en
gummisnodd
Luftvägar från generation 8 och distalt brukar kallas perifera eller små luftvägar. Hos den vuxne motsvarar detta
luftrör med en innerdiameter <2 mm. Hos det lilla barnet
är diametern förstås betydligt mindre. De perifera luftvägarna saknar stöd av brosk i väggarna och är beroende
av den omgivande elastiska lungvävnaden för att hållas

Tusentals parallella luftrör
Lungläkaren Anne Woolcock myntade uttrycket “the silent lung zone”
om de perifera luftvägarna.
Anledningen är att man ofta inte kan
påvisa perifer luftvägsobstruktion
med vanlig spirometri, men också att
perifer obstruktion ofta är ljudlös genom att den linjära
flödeshastigheten perifert är mycket låg. De perifera luftvägarna utgörs av tusentals parallella luftrör och trots att
de representerar 95 procent av den totala lungvolymen
och ytan, svarar de bara för 10-20 procent av det totala
luftvägsmotståndet.
Inertgasutssköljning (“multiple breath inert gas washout; MBW) och forcerad oscillation (“forced oscillation
technique”; FOT) är de två lungfysiologiska mätmetoder
som vi kan använda för att få inblick i de perifera luftvägarna. Principerna för MBW visades av André Cournand
redan 1941 och FOT av Arthur DuBois 1956. Båda mätmetoderna är mycket patientvänliga och ger viktig tilläggs
information till spirometri. I Sverige används på många
sjukhus en variant av FOT kallad IOS (Impulsoscillometri;
Jaeger Masterscreen). IOS kan användas från cirka tre års
ålder. Under 60 sekunder av normal andning genom ett
munstycke skickas ljudimpulser från en högtalare genom
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munnen till lungorna. Ljudvågor med relativt låg frekvens
(5Hz) penetrerar relativt djupt i luftvägsträdet medan de
med högre frekvens (20 Hz) bara når de centrala luftvägarna. Skillnaden i resistans vid 5 och 20 Hz utgör ett
mått på perifer obstruktion (1-2). En intressant fördel med
IOS-metoden är att man kan påvisa dysfunktionell slutning av larynx med metoden, s k “vocal cord dysfunction”.
Lund världsledande på N2 MBW
MBW-metoden är dock betydligt mer informativ. Mitt
intresse för metoden går drygt 30 år tillbaka i tiden då
barnläkaren Eivor Svenonius under handledning av
docent Måns Arborelius i Malmö 1982 presenterade sin
avhandling “Avstängda lungvolymer (VTG) hos barn förändringar vid obstruktiv lungsjukdom framför allt
ansträngningsutlöst astma (EIA)”. Med VTG menas
“Volume of Trapped Gas”. Metoden bygger på
N2-utsköljning av lungorna under andning med 100 procent O2. Opponent var docent Bengt Kjellman, Skövde,
som 1969 i Lund var den förste barnläkaren i världen som
disputerade på N2 MBW. Under 1950- och 60-talen var
Lund världsledande på N2 MBW. Vi har under de senaste
20 åren i Skövde vidareutvecklat MBW-metoden och satt
upp olika varianter av metoden på ledande sjukhus
världen över.
MBW kan utföras i alla åldrar och kräver bara passiv
samverkan under andning via ett munstycke eller en andningsmask. Från en inertgasutsköljning bestäms vilo
lungvolymen (FRC) och framför allt olika mått på hur
effektivt ventilationen fördelas i de perifera luftvägarna (3).
Flera allvarliga lungsjukdomar karakteriseras av perifer
obstruktion i ett “tyst” tidigt skede. Cystisk fibros (CF) är
en av dessa. Andra är graft-versus-host-sjukdom i lungorna (lung-GvH) efter “benmärgstransplantation”, kronisk
rejektion av lungorna efter lungtransplantation och andra
former av kroniska progredierande bronkioliter.
Vid CF är MBW-metoden idag väl etablerad forskningsmässigt och används på många ställen kliniskt vid

uppföljning. Internationella standards för metoden har nyligen publicerats (4). Forskare och kliniker från hela världen
utbildas i MBW-metoden vid Lungforskningslaboratoriet i
Skövde. Sammanfattningsvis har de perifera luftvägarna ur
diagnostisk synpunkt tidigare varit en fördold zon men idag
finns känsliga patientvänliga lungfysiologiska mätmetoder
och barn i alla åldrar med misstanke på perifer luftvägssjukdom kan undersökas. IOS-metoden har sin potential vid
astma medan MBW har sin plats fr a vid andra progressiva
allvarliga tillstånd som CF och lung-GvH.
Referenser
1. Smith HJ, P. Reinhold P, M.D. Goldman MD. Forced oscillation
technique and impulse oscillometry.Eur Respir Mon 2005 ; 31:
72–105.
2. Goldman MD. Clinical Application of Forced Oscillation.
Pulmonary Pharmacology & Therapeutics 2001; 14: 341–350.
3. Robinson PD, Goldman MD, Gustafsson PM. Inert gas washout:
theoretical background and clinical utility in respiratory disease.
Respiration 2009; 78: 339–55.
4. Robinson PD, Latzin P, Verbanck S, Hall GL, Horsley A, Gappa
M, Thamrin C, Arets HG, Aurora P, Fuchs SI, King GG, Lum S,
Macleod K, Paiva M, Pillow JJ, Ranganathan S, Ratjen F,
Singer F, Sonnappa S, Stocks J, Subbarao P, Thompson BR,
Gustafsson PM. Consensus statement for inert gas washout measurement using multiple- and single- breath tests. Eur Respir J.
2013; 41: 507–22.

Per Gustafsson, docent, överläkare,
Barn- och Ungdomsmedicin,
Skaraborgs Sjukhus, Skövde
E-mail: per.gustafsson@vgregion.se
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Svårt att diagnosticera astma hos förskolebarn
Astma kan vara svårt att upptäcka hos de yngsta barnen. Det finns inte så många hjälpmedel för att ställa diagnos och
anamnesen kan vara osäker. För de flesta är förutsättningarna att bli av med astman ändå goda.
ålder har identifierats som “klassisk”
astmafenotyp och den allergiska
sensibiliseringen är den största riskfaktorn för att utveckla kronisk
astma.
Diagnosen bygger ofta på uppgifter
från föräldrarna
Att mäta lungfunktionen är ett viktigt diagnostiskt hjälpmedel och görs
rutinmässigt vid astmafrågeställning
hos barn från skolåldern. Att mäta
lungfunktionen hos förskolebarn är
betydligt svårare. De metoder som
finns kräver avancerad utrustning
Astmans förlopp. Riskfaktorer för utveckling av kronisk astma är hereditet för astma, tidig
och utförs bara på högspecialiserade
födoämnesallergi mot luftvägsallergen, symptom utan luftvägsinfektion.
sjukhus. Statusfynden är oftast
sparsamma om inte barnet har akuta
besvär, en måttlig takypné kan vara
enda statusfyndet. Tecken till atopi ökar sannolikheten
Astma är vanligt i samband med virusinfektioner hos barn
för en astmadiagnos och allergiutredning bör utföras
i förskoleåldern, och för majoriteten av barnen försvinner
frikostigt. Negativa allergitest, särskilt mot luftvägsallerastman innan skolstart. Ungefär en tredjedel får dock en
gener utesluter dock inte att en luftvägsallergi utvecklas
kronisk astma. Huvuddelen av barnen i denna grupp har
senare.
också någon form av allergi (Figur 1). Longitudinella
En noggrann och systematisk anamnes, riktad till barnet
kohortstudier på barn från födelse till tonåren har identifii den mån det är möjligt, är det viktigaste diagnostiska
erat tre olika fenotyper av astma och dessa fenotypers
hjälpmedlet vid astmafrågeställning hos förskolebarn.
riskfaktorer kan vara till hjälp vid bedömning, behandling
och prognos (1-3).
Astmans fenotyp viktig vid läkemedelsbehandling
1. 
Övergående obstruktivitet (transient wheeze):
Patofysiologin hos atopiska barn med virusutlöst astma
Riskfaktorer för övergående obstruktiva besvär i samsom också är påverkade mellan förkylningarna av ansträng
band med infektion är medfödd nedsatt lungfunktion/
ning, pälsdjur eller kvalster är sannolikt en eosinofilt
smala luftrör, mamma som rökt under och/eller efter
medierad och T-cellsdriven inflammation i luftrören där
graviditet, äldre syskon och att gå på förskola. Det finns
antiinflammatorisk behandling är nödvändig för att
ingen association med egen allergiutveckling eller
undvika remodeling och för att behålla optimal

hereditet för astma/allergi i den gruppen, och besvären
lungfunktion.
försvinner ofta före 5 års ålder.
Patofysiologin hos icke atopiska barn som har virusut2. Icke atopisk obstruktivitet/astma: Återkommande täta
löst astma är helt annorlunda: de har ofta tunna luftrör
infektioner i nedre luftvägarna och lunginflammation
med sämre lungfunktion redan före första infektionen och
under de första 3 åren är associerad med ökad risk för
har ingen hyperreaktivitet eller luftvägsinflammation. De
kronisk astma. RS-virusbronkiolit före 3 års ålder är
svarar dåligt på antiinflammatorisk behandling. Detsamma
associerad med ökad risk för wheeze under de första 10
gäller barn som haft RS-virusbronkiolit.
åren.
Läkemedelsbehandling används ofta som ett diag3. 
IgE-medierad obstruktivitet/astma: Obstruktivitet
nostiskt hjälpmedel hos förskolebarn med astma men det
hos barn med tidig allergisk sensibilisering före 3 års
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är viktigt att utvärdera effekten. Vid utebliven effekt bör
man överväga att sätta ut medicineringen. Att beakta de
olika fenotyperna kan ge bättre förståelse av obstruktiva
besvär hos förskolebarn och minska risken för såväl översom underbehandling.
Referenser
1. Bush A. Phenotype specific treatment of asthma in childhood.
Paediatr Respir Rev. 2004; 5(Suppl A): S93–101.
2. Stein RT, Martinez FD. Asthma phenotypes in childhood: lessons
from an epidemiological approach. Paediatr Respir Rev. 2004;
5(2): 155–61.
3. Bacharier LB, Guilbert TW. Diagnosis and management of
early asthma in preschool-aged children. J Allergy Clin Immunol.
2012; 130 (2): 287–96.
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Från mondänt attribut till giftpinne
Cigaretten inledde sitt verkliga erövringståg när cigarettmaskinen uppfanns i USA i slutet av 1870-talet. De massproducerade, maskintillverkade cigaretterna slog från 1880-talet ut de handrullade och från sekelskiftet 1900 och under de
följande decennierna steg cigarettkonsumtionen i västvärlden brant (1).
Cigaretten stimulerade och skapade ett socialt sammanhang. Att röka cigarett kunde till och med se elegant och
mondänt ut (Figur 1). Kända skådespelare lät sig gärna
fotograferas med en cigarett (Figur 2). Men det var inte
bara cigarettkonsumtionen som steg spikrakt. Något som
också ökade brant, men med 20 års fördröjning, var incidensen av lungcancer.
Studier visade tydligt samband mellan lungcancer och
tobaksrökning
I början var kopplingen inte tydlig, men vid tiden för
Andra världskrigets utbrott rapporterades från Tyskland
ett samband mellan lungcancer och att vara storrökare. De
två studier som oberoende av varandra otvetydigt visade
sambandet mellan tobaksrökning och lungcancer kom
båda år 1950. Den ena publicerades i JAMA av Ernest
Wynder och Evarts Graham från USA och den andra publicerades i BMJ av Richard Doll och Austin Bradford Hill
från Storbritannien (2). Doll och Hill följde sedan upp sin
retrospektiva undersökning med en prospektiv studie.

Efter en enkät skickad till hela brittiska läkarkåren om
rökvanor, kunde de visa att det framför allt var storrökarna
som senare dog i lungcancer (3). Det är för övrigt i denna
artikel som begreppet “prospektiv” studie introduceras. I
en fotnot illustrerar Doll och Hill begreppet med ett citat
från den engelska 1800-talspoeten Leigh Hunt: “He was a
retrospective rather than a prospective man.” För den
epidemiologiskt intresserade är Dolls och Hills båda artiklar ett måste. Studierna var banbrytande och de beskrivs
instruktivt och lättillgängligt. Så ska vetenskapliga artiklar
skrivas.
Främjandet av rökning fick abrupt slut
Trots övertygande medicinska data om rökningens skadlighet fortsatte antalet dagligrökare att öka ett tag till i
Västvärlden. En känd undersökning från 1954 visade att
mer än hälften av läkarna i Massachusetts rökte, precis
som patienterna. En berömd annons för Camel berättade
för läsarna att Camel var cigaretten som flest läkare valde.
I USA kom vändningen för 50 år sedan efter att Surgeon
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Figur 1. Författaren Hjalmar Bergman rökande cigarett med munstycke. Porträtt målat av Nils Dardel, 1924

Figur 2. Humphrey Bogart, klassisk filmhjälte med manliga
attribut

Foto: wikipedia

General släppt en rapport där det slogs fast att det finns ett
klart samband mellan rökning och lungcancer (Surgeon
General är chefen för en federal myndighet i USA med
ansvar för folkhälsofrågor). Rapporten fick stort genom
slag. Åren därefter började cigarettkonsumtionen minska i
USA. 50-årsdagen av rapporten uppmärksammades med
ett temanummer i JAMA i januari.
Låg rökprevalens inte generell
I Sverige vände rökkurvan för män nedåt i slutet av 1960talet men för kvinnor först på 1980-talet. Denna utveckling har fortsatt. Mellan 2004 och 2012 minskade enligt
Nationella folkhälsoenkäten antalet dagligrökare bland
vuxna i åldern 16–84 år från 16 procent till 11 procent.
Men bilden av låg rökprevalens är inte generell. Rökning
är som bekant vanligare hos de med kort utbildning och
låg inkomst, unga röker mer än äldre och kvinnor röker
mer än män. År 2012 var andelen dagligrökare 19 procent
bland kvinnor med kort utbildning i åldern 16–74 år. I
CAN:s undersökning 2013 svarade 31 procent av flickorna i gymnasiets årskurs 2 att de röker.

I en stor enkätstudie som vi gjorde i Göteborg och
övriga Västra Götaland år 2008 svarade 23,5 procent av
unga kvinnor i åldern 16–25 år att de var rökare (4).
Flickorna började röka tidigare än pojkarna och rökte
mer. Andelen med bronkitsymtom av typ långvarig
hosta, slem i bröstet och pipande, väsande andning var
såpass hög som 25 procent trots att det inte gått många
år sedan deras rökstart. Siffrorna är naturligtvis oroande
och det är välkänt att idag drabbas fler kvinnor än män av
KOL.
Globalt minskar rökningen, särskilt i höginkomstländer, men en aktuell studie från University of Washington
rapporterar att det totala antalet dagligrökare i världen
ökade från 721 miljoner år 1980 till 967 miljoner år 2012
(5). Orsaken är att jordens befolkning växer.
Tobaksindustrin finner nya användare i låg- och medel
inkomstländerna.
Referenser
1. Cole HM, Fiore MC. The war against tobacco: 50 years and
counting. JAMA 2014; 311 (2): 131-2.
2. Doll R, Hill AB. Smoking and carcinoma of the lung; preliminary
report. Br Med J 1950; 2 (4682): 739-48.
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1451-5.
4. Wennergren G, Ekerljung L, Alm B, Bjerg A, Lötvall J, Lundbäck
B. Alarmingly high prevalence of smoking and symptoms of bronchitis in young women in Sweden: a population-based questionnaire study. Primary Care Respir J 2013; 22 (2): 214-20.
5. Ng M, Freeman MK, Fleming TD, Robinson M, Dwyer-Lindgren
L, et al. Smoking prevalence and cigarette consumption in 187
countries, 1980-2012. JAMA 2014; 311 (2): 183-92.
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Cigarettanknuten etymologi
• Ordstammen i cigarett lär komma från sikar som är
Mayaindianernas ord för att röka rullade tobaksblad.
• Tobak har sitt namn från tabako eller tabago,
Arawakindianernas namn på rullen av torkade och
skurna tobaksblad som röktes invirad i ett majsblad.
• Tobaksväxten har fått sitt latinska namn efter Jean
Nicot (1530–1600), fransk ambassadör i Portugal som

Figur 3. Tobaksplantor med blommor.
Foto: wikipedia

introducerade tobaken vid det franska hovet. Växten
kallades Herba nikotiana (Figur 3). Carl von Linné
valde år 1753 namnet Nikotiana för tobaksväxtsläktet.
Äkta (virginsk) tobak heter Nikotiana tabacum.
• Alkaloiden nikotin isolerades från tobaksplantan första
gången 1828. Nikotin är bland annat mycket effektivt
mot bladlöss.

Överföring från barn- till vuxensjukvård
- en planerad process
Hos ungdomar med kronisk sjukdom kan man betrakta övergången från barn till vuxen ur två perspektiv, dels sker en
överföring av ansvar från förälder till tonåring dels ofta en överföring från barn- till vuxensjukvård. För att denna
process ska bli så bra som möjligt krävs från sjukvårdens sida goda kunskaper och bra planering. Vid vilken exakt
ålder denna överföring bör ske kan vara mycket individuellt.
Oavsett var tonåringen kontrolleras kan det före övergången vara lämpligt med någon form av medicinskt “bokslut” där astma- och allergisituationen gås igenom. Framför
allt bör denna genomgång baseras på en omsorgsfull och
riktad anamnes med frågor också om faktisk behandling.
Utredningen bör kompletteras med undersökningar som
spirometri och allergitester. Detta utgör ett underlag för
beslut om vilken vårdnivå patienten ska remitteras till och
även ha betydelse inför framtida yrkesval. Ytterligare förberedelse inför vuxenlivet är att träffa ungdomen ensam på

mottagningsrummet och först vid slutet av besöket även ta
in föräldern.
Rent praktiskt kan program för överföring se lite olika ut
beroende på sjukdomens svårighetsgrad och till vilken vårdnivå remissen skickas. Vilken vårdnivå tonåringen ska remitteras till beror dessutom på många olika faktorer där kompetens, kontinuitet och tillgänglighet torde vara de viktigaste.
Vid riskfaktorer som svår astma eller allvarliga födoämnesallergier bör patienten ha kontakt med specialistklinik, gärna i
samarbete med den vårdcentral dit patienten hör.
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och frågor som kvarstår förklaras. Undervisningen bör
ha ett strukturerat inslag så att viktiga punkter inte
glöms bort.

Foto: Clipart

Tonåringen vid övergången från barn- till
vuxenvården
Generellt kan följande beaktas för en bra överföring och
för det vidare omhändertagandet i vuxenvården:
• K
 ontinuitet. Sjuksköterskan kan med fördel vara länken
mellan barn och ungdomsmottagningen och vuxenmottagningen för att sedan stå för kontinuiteten under de
första åren i vuxenvården. Både läkare och sjuksköterska behöver också ha viss kunskap om barnastma.
• T
 illgänglighet. Det bör finnas möjlighet att snabbt nå
ansvarig sjuksköterska som kan förmedla medicinska
kontakter vid exempelvis försämring. Många problem
kan skötas via telefon, e-post eller internet.
• Lyhördhet ska finnas inför behov av att koppla in andra
professioner, såsom sjukgymnast, dietist, kurator eller
psykolog, skolsköterska och eventuell idrottslärare.
• K
 unskap om den egna sjukdomen. Patientutbildning är
en viktig del inför avslutet inom barnsjukvården och
överföringen till vuxenvården.
• En modell som ofta visat sig fungera bra är att sjuksköterskan i direkt anslutning till både sista besöket i
barnsjukvården och första läkarbesöket i vuxenvården
avsätter tid för undervisning. Då kan även oklarheter

De allra flesta ungdomar kan sköta sin astma- och allergibehandling utan svårigheter, men i de fall där det inte
fungerar så bra finns anledning att bemöta tonåringen utifrån dennes perspektiv på livet och tillvaron. Under ett
samtal där tonåringen själv får berätta vad som är bra eller
dåligt brukar det gå lättare att finna lösningar och möjligheter att göra en förändring till det bättre, det vill säga
stärkande av copingresurser – egenvårdsförmågan.
Konkreta råd om astmamedicinering samt till exempel
träningstips vid astma brukar ofta efterfrågas. I den här
åldern kan det ofta finnas ett kunskapsglapp då det tidigare varit föräldrarna som fått information eller varit de som
tagit ansvar för sjukdomen och dess behandling.
• Exempel på ämnen för dessa samtal kan vara kunskapen om luftvägarnas anatomi/fysiologi, astma och
dess medicinska behandling, fysisk aktivitet och astma,
åtgärder vid astmaförsämring och risker vid födoämnesallergier samt varningstecken att en försämring är på
gång. Framtida utbildning och yrkesval kan också
behöva beröras. Att peppa och stärka ungdomar att
ställa krav på sin omgivning är också en viktig
uppgift.
Teamet
Olika berörda professioner kan ibland behöva kopplas
samman inför stöd och hjälp under tonåren. För en
lämplig sammansättning av teamet ingår:
• S jukgymnasten kan ge goda råd vid till exempel fysisk
aktivitet och hjälpa till att hitta ett särskilt individuellt
träningsprogram som kan minska oro för ansträngningsutlösta astmabesvär.
• Dietisten kan vid födoämnesallergier vara den som kan
minska oron hos patienten att få i sig sådant man inte tål
samt undervisa hur man kan undvika och kanske även
ge tips inför utlandsresan.
• K
 urator eller psykolog kan vara till hjälp när bakomliggande psykosociala faktorer är orsaken till dålig kontroll
på astma- och allergibehandling. Här krävs lyhördhet
då behov av sådan kontakt kan vara svår att upptäcka
och ibland kan uttryckas i form av trots och aggressivitet eller dålig följsamhet till medicineringen.
• Gott samarbete med skola och sjukvård kan stärka
förmågan hos den enskilda individen att inte känna
sig annorlunda trots sin sjukdom och framför allt att
kunna delta i de flesta aktiviteter som skolan
anordnar.
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Stress och psykologiska faktorers inflytande
på astmakontroll
Grad av astmakontroll och
mätning av psykologiska faktorer
Grad av astmakontroll mäts med
validerade frågeformulär. Ett av dem
är Astma Kontroll Test (ACT) som är
ett validerat självadministrerande
frågeformulär (1). Det består av fem
frågor relaterade till de senaste fyra
veckorna med vardera fem svarsalternativ. Max-poängen är 25 och tyder
på full astmakontroll. Under 20
poäng tyder på dålig astmakontroll.
Barn till stressad förälder har ökad frekvens “tidig wheeze” oberoende av andra faktorer som
Bland psykologiska faktorers betyvirusinfektion, amningsmönster, allergenexponering, passiv rökning m.m.
delse
för astmakontroll har ångest
Foto: Clipart
och depression uppmärksammats.
Sambandet mellan astma, ångest och
depression stöds av flera forskare. Det är exempelvis visat att
Man har spekulerat kring sambanden mellan psykiska
astmapatienter som är ångestfulla har svårare än andra att
faktorer och astma i århundraden. Det är dock först de
acceptera sin sjukdom. Dessa individer har också svårt att
sista årtiondena som man genom mätningar har kunnat bli
acceptera de begränsningar som sjukdomen kan medföra.
mer säker i sina uttalanden om hur dessa faktorer påverkar
När det gäller den deprimerade patienten så har denne ofta
astmakontroll.
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sämre kunskaper om sin sjukdom och har dessutom svårare
att känna försämringssymtom.
En av de allra vanligaste orsakerna till dålig astmakontroll är dålig följsamhet till behandlingen (adherence). Det
är visat att patienter med ångest och/eller depression har
en sämre följsamhet till behandling (2).
Personlighet, astmakontroll och stress
Personlighetsdrag såsom känslomässig instabilitet, vänlighet och målmedvetenhet är betydelsefulla när det gäller
följsamhet med läkemedelsbehandling. Känslomässig
instabilitet är förknippat med låg följsamhet och vänlighet
och målmedvetenhet är förknippade med god följsamhet
(3). Vidare tenderar impulsiva patienter att vara mindre
följsamma.
Barn och ungdomars upplevda astmabesvär kan påverkas av deras egna strategier att hantera sin astma men även
av föräldrarnas strategier. Sålunda är det visat ett samband
mellan ångest hos modern och astma/dyspné hos barnet.
Idag vet vi att psykologisk stress genom påverkan på
immunsystemet kan påverka svårighetsgraden av atopisk
sjukdom. Stress aktiverar HPA-axeln som i sin tur ökar
nivåerna av glukokortikoider. Dessa kan på flera sätt
påverka immun- och inflammationssvar.
Allergen-inducerad luftvägsobstruktion har visat sig
minska vid exponering av akut stress (4). En stress som
övergår till en kronisk stress har emellertid visat sig påverka immunsystemet negativt. Dessutom har det visat sig att
atopiska personer har ett delvis annorlunda immunologiskt svar på stress än icke-atopiker.
Moderns stress och allergi/astma hos barn.
Utöver den ärftliga komponenten kan moderns stress sannolikt också ha en direkt psykoimmunologisk påverkan på
barnet. Wright och medarbetare har visat att kronisk stress
hos mamman är associerad med en “atopisk immunprofil”
hos barn som är disponerande. Barn till stressad förälder
hade ökad frekvens “tidig wheeze” oberoende av andra
faktorer som virusinfektion, amningsmönster, allergenexponering, passiv rökning m m (5).
Vi kan idag säga att psykologiska faktorer och stress
såväl indirekt som direkt har en påverkan på astmakontrol-

len. Förhoppningsvis kommer man i framtiden att ta större
hänsyn till dessa faktorer när man tillsammans med
patienterna planerar astmabehandlingen.
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“Drop everything!”
“Drop everything!” Detta utropade Selman Waksman entusiastiskt när han rusade in på sitt laboratorium efter att ha
hört om penicillinets upptäckt av Alexander Fleming på ett möte i New York.
sig av svalget hos kycklingar. Systematiskt prövade han
olika slags preparationer från mylla och fick till slut fram ett
verksamt ämne från strålsvampen, som hämmade tillväxten
av gramnegativa bakterier. Det hade även effekt på mycobakterier, alltså den grupp av bakterier som omfattar tuberkelbacillerna. Det var inte giftigt när man prövade det på djur.

Selman Waksman (1888–1973) och Jörgen Lehmann (1898–1989).
År 1952 tilldelades Waksman ensam (!) nobelpriset i fysiologi eller
medicin. Doktoranden Albert Schatz, som gjorde själva upptäckten av
det nya läkemedlets anmärkningsvärda effekter, blev enormt upprörd.

Waksman forskade på mikrober och svampar i jorden.
Han hade verkligen den rätta bakgrunden för denna forsk
ning med sitt ursprung från Ukraina. Men på grund av
pogromer där, så var han tvungen att fly till Amerika år
1910. Dit kom han vid 22 års ålder utan att knappt kunna
ett ord engelska. Det var också svårt att hitta ett jobb. Men
han lyckades få arbete på ett agronominstitut i New Jersey
för att studera jordens innehåll av svampar och mikrober.
Han tog en doktorsgrad och bildade en ganska stor forskargrupp som undersökte jordmyllan lager för lager och
också analyserade jordprover från världens alla hörn. Det
blev en bok omfattande 894 sidor.
Särskilt actinomyceter eller strålsvampar undersöktes
Men nu i början av 1940-talet skulle alla andra studier på
hans laboratorium plötsligt upphöra för Waksmans nya
idé var att hitta mediciner mot bakterier som inte var käns
liga för penicillin såsom gramnegativa bakterier och
tuberkelbaciller.
Waksman såg till att hans medarbetare testade särskilt
actinomyceter eller strålsvampar. I första hand satsade han
på en doktorand vid namn Albert Schatz, vars föräldrar
också kommit från Ukraina. Schatz arbetade mycket hårt för
att få fram ett actinomycin i institutets källare, där han ofta
sov på golvet för att bevaka sina bakteriekulturer. Det var inte
helt lätt att odla fram baciller men han tipsades att utnyttja

Waksman hyllades som hjälte för “mirakelmedicinen”
I januari 1944 publicerades resultaten med titeln:
“Streptomycin, a substance exhibiting antibiotic activity
against gram-postive and gram-negative bacteria.”
Waksman verkade då inte riktigt medveten att streptomycinets epokgörande effekt mot tuberkulos. Det var faktiskt
andra forskare som påpekade detta, särskilt William
Feldman vid Mayo-kliniken. Han genomförde den första
lyckade kliniska behandlingen av en ung kvinna som
botades trots att hon befann sig i slutstadiet av sin tbc.
Sedan gick det snabbt undan. Inom några år blev streptomycin kommersiellt tillgängligt.
Waksman hyllades som en hjälte för upptäckten av
mirakelmedicinen. Han intervjuades i alla möjliga sammanhang och det skrevs mycket om honom i pressen. Men
han förträngde att Schatz faktiskt gjorde själva upptäckten.
Waksman som hade kontor på tredje våningen hade
knappt gått ner till källaren för att övervaka Schatz’ experiment. År 1952 tilldelades Waksman ensam nobelpriset i
fysiologi eller medicin. Schatz blev så upprörd att han till
och med skrev ett brev till Gustaf V och klagade.
Para-aminosalicylsyra (PAS) introducerades med
framgång
Men inte bara Schatz insatser förbigicks. Frågan är om
inte dansk-svensken Jörgen Lehmann borde ha varit med
och fått dela priset. Lehmann hade disputerat på en
avhandling om enzymkemi i Lund och skaffat sig god
kunskap om kompetitiv enzymhämning. Efter att ha varit
professor i biokemi i Aarhus blev han chef för det nya
kliniska centrallaboratoriet vid Sahlgrenska Sjukhuset i
Göteborg år 1939. Hans första stora forskningsinsats var
att isolera dikumarol ur möglig sötväppling för behandling
av tromboser. År 1943 skrev Lehmann till Ferrosan att
man borde syntetisera ett derivat av salicylsyra nämligen
para-aminosalicylsyra, PAS. Tanken var att det skulle
kunna hämma tuberkelbacillernas tillväxt, då det nyligen
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upptäckts av andra att salicylsyra fördubblade deras syreupptag. I mars 1944 prövades PAS för första gången
kliniskt på Barnsjukhuset i Göteborg.
Två pojkar med tb-fistlar behandlades lokalt med
framgång. År 1944 en månad före det första behandlingsförsöket med streptomycin prövades PAS systemiskt mot
tb och en artikel publicerades i Lancet 1946. Den väckte
föga uppmärksamhet. Sanatorieläkarna var till en början
skeptiska. Den sedermera kände lungläkaren Åke
Hanngren, som själv vårdades för tuberkulos på ett sanatorium som student, lyckades komma över PAS på egen
hand. Hanngren behandlade sig själv med framgång, även
om han måste kräkas många gånger. PAS visade sig sedan
vara lika effektivt som streptomycin i randomiserade
studier. År 1950 visade brittiska läkare att kombinerad
behandling med streptomycin och PAS förhindrade
utveckling av resistens och detta blev sedan standardbehandling under flera år.
När nyheten om att Waksman tilldelats nobelpriset
ensam korkade Lehmann upp en flaska champagne och

skrev en artikel om nobelprisupptäckten i Göteborgs
Handels- och Sjöfartstidning.
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Tuberkulos - fruktad folksjukdom avspeglad
i litteraturen
Tuberkulos är en av de tre infektionssjukdomar som orsakar mest lidande och död. Sjukdomen beskrevs redan 460
före Kristus av Hippokrates (phthisis, förtvining). Alla människor kan drabbas, men den har alltid skördat flest döds
offer bland de fattiga, eftersom trångboddhet och undernäring starkt bidragande till både sjuklighet och död. Den har
därför setts som en “skamlig” sjukdom, som man vill hålla hemlig. Jag märker det i mitt dagliga arbete med människor
från hela världen. Denna fruktade sjukdom har satt sina spår i världslitteraturen.
En av de tidigaste skildringarna av tuberkulos är La peau
de chagrin av Balzac. Titeln innehåller en lek med ord.
Chagrin kan betyda både sorg och narvat läder (oftast från
häst eller åsna). En ung man blir av en slump ägare till ett
förtrollat åsneskinn, som ger sin ägare sorg och död. Varje
gång ägaren får en önskan uppfylld blir skinnet lite mindre
och när det inte syns längre dör ägaren. Den unga mannen
önskar sig mycket, blir sjuk (hosta, avmagring) och dör en
plågsam död. Ordet tuberkulos nämns aldrig, men litte
raturforskare anser att beskrivningen av sjukdomen är en
beskrivning av tuberkulos.
Gammalt och nytt med inslag av tuberkulos
En annan fransman, Alexandre Dumas d y beskriver i
Kameliadamen den tragiska berättelsen om kurtisanen

Marguerite, som älskas av den oskyldige Armand.
Marguerite vet att hon har tuberkulos och ska dö, vilket hon
också gör. Verdis opera La Traviata, som bygger på Dumas’
bok är förmodligen ännu mera känd. Boken har också filmats många gånger. I den första filmen spelade Greta Garbo
huvudrollen. Varje gång jag ser filmen eller operan förvånar
det mig att Armand kysser den hostande och döende kvinnan. Han måste rimligen också ha blivit smittad. Hade det
skett idag skulle vi ha utrett honom med Quantiferon och
lungröntgen. Den mest kända av alla böcker om tuberkulos
är ändå förmodligen Thomas Manns Der Zauberberg
(Bergtagen) från 1924. Den handlar om den unga Hans
Castorp, som vid ett besök på ett sanatorium i Davos, luras
av skrupelfria läkare att tro att han har tuberkulos. Han
förstör åtta år av sitt liv genom sanatorievistelsen.
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Selma Lagerlöf beskriver också
tuberkulos i en sidohistoria till Nils
Holgersson. Två syskon, Åsa-Gåsa Piga
och lille Mats, ser sin mamma och sina
syskon dö av sjukdomen och beger sig
ut på vandring genom hela Sverige för
att söka efter sin försvunna pappa. De
kommer fram till att “Lungsoten ska
bekämpas med spridning av kunskap”,
vilket man onekligen måste hålla med
om (eftersom forskningen om tuberkulos var skamligt försummad i många
årtionden).
Skorpans tragiska “biljett” till
äventyrens Nangijala
Vilhelm Moberg beskriver i sin
självbiografi Soldat med brutet gevär
Kiss of death? Hade det varit verklighet hade den obetänksamme mannen på bilden behövt en
hur han själv som ung fick en tuberutredning med Quantiferon och lungröntgen (scen från Verdis opera la Traviata baserad på en
kulös lungsäcksinflammation, men
bok av Alexandre Dumas d.y).
botades med dränage. Harry
Martinsson berättar i ett kort stycke i
Vägen till Klockrike om två bröder
med lungtuberkulos. De visste att de skulle dö och orkade
Till slut flyr han och blir soldat i första världskriget och dör
inte annat än att sitta vid landsvägen och hostande titta på
utan att egentligen ha levat. Den mest gripande skildringen
människor, som vandrade förbi dem. Den mest kända,
i boken handlar om Hans Castorps kusin, Joakim, och hans
moderna skildringen av tuberkulos i svensk litteratur är
plågsamma död i larynxtuberkulos.
Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta, där lillebror
Ett modernare verk om tuberkulos är Frank McCourts
Skorpan vet att han ska dö av denna sjukdom och efter sin
storsäljare (med rätta) Angela’s Ashes (Ängeln på sjunde
död kommer till Nangijala, där äventyret börjar.
trappsteget). Den handlar om den otroligt fattiga staden
Detta är bara ett litet axplock om tuberkulos i litteraturen.
Limerick i västra Irland. Tuberkulos är inte huvudtemat men
Det finns mycket mer och om man tröttnar på tuberkulos
sjukdomen är hela tiden närvarande, bland annat insjuknar
kan man läsa om lepra (självaste Bibeln), pesten (Dantes
en 17-årig flicka och dör.
Decamerone och Camus’ La peste), kolera (Thomas Manns
Döden i Venedig och Gabriel Garcia Márquez’ Kärlek i
Selma Lagerlöf och “lungsoten”
kolerans tid) samt syfilis (Voltaires Candide och Ibsens
Även i svensk litteratur beskrivs tuberkulos från början av
Gengångaren).
1900-talet. Främst är som vanligt Selma Lagerlöf. I hennes
mästerliga Körkarlen (filmad i en klassisk film från 1921)
har huvudpersonen David Holm tuberkulos och smittar
“en liten slumsyster”. (Det var en stackars liten slumsyster,
som höll på att dö. Hon hade fått lungsot, och hon hade inte
stått emot längre än ett år.) På ett annat ställe i boken säger
Körkarlen (som hämtar de dödas själar): “Tänk på en sak,
David! Så länge som du har varit med mig har du knappast hört talas om mer än en enda sjukdom. Det är därför
Birger Trollfors, professor, överläkare
att den sjukdomen går fram bland den omogna säden.
Drottning Silvias barn- och
Under den första tiden, som jag körde dödskärran, tänkte
ungdomssjukhus, Göteborg
jag ständigt: Om bara den sjukdomen komme bort, skulle
E-mail: birger.trollfors@vgregion.se
min syssla inte vara så tung.”
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Nya läkemedel vid cystisk fibros
Nya typer av läkemedel kommer för cystisk fibros som påverkar grundorsaken, dvs en icke fungerande kloridkanal.
Behandlingen kommer att individualiseras på basen av vilken typ av mutation som patienten har. Behovet av symptomatisk behandling kommer då att sannolikt minska framförallt om behandlingen startar tidigt innan lungan är svårt
skadad.
- inget uttryck av CFTR (klass I)
- 
defekt konfiguration av proteinet
vilket gör att det bryts ned innan
transport ut till cellmembranet
(klass II)
- defekt funktion hos proteinet men
sitter i cellmembranet (klass III)
- nedsatt funktion alt för få kloridkanaler som når cellmembranet (klass
IV och V)

Ökning av predikterad överlevnad under perioden 1988- 2012 uppdelat i 5 års kohorter från
amerikanska CF- registret (www.cff.org)

I Sverige föds ungefär 15–20 barn per år med CF. Det
finns ca 670 patienter i Sverige. Sjukdomen är autosomalt
recessivt ärftlig. 95 procent dör i respiratorisk insufficiens
alt lungtransplanteras.
De senaste 30 åren har livslängden för CF-patienterna
stigit kraftigt i hela världen (se bild). Få blev vuxna på
1970-talet medan medianöverlevnaden nu ligger på mellan 40-50 år i Sverige och 2/3 av patienterna är ≥1 8år.
Den medicinska behandlingen är dock fortfarande baserad på traditionella läkemedel som slemlösande och antibiotika samt andningsgymnastik och är tidskrävande
(minimum 1-2 timmar/dag). CF-genen kodar för en kloridkanal, cystic fibrosis transmembrane regulator (CFTR).
Många mutationer som kan orsaka CF är kända men ett
fåtal förekommer i högre frekvens än 1 procent. Den vanligaste mutationen kallas delta F508. CFTR uttrycks i
exokrina körtlar.
Mycket talar för att bristen på fungerande CFTR sänker
höjden på det vätskeskikt i lungorna som omger luftvägarnas cilier (airway surface liquid, ASL). Man tror att detta
påverkar ciliernas rörlighet och därmed deras förmåga att
transportera bort mukus vilket ökar risken för kroniska
infektioner i lungorna.
Beroende på var mutationen sitter på genen och vad den
innebär för uttrycket av genprodukten kan resultatet vara:

Klass IV och V kallas för lindriga
mutationer (ca 15 procent av patienterna har en sådan mutation) och har
mindre behandling och bättre överlevnad än andra patienter.

Framtida läkemedel
Tidigare läkemedel riktade sig enbart mot komplikationer ex
infektion, inflammation och slem. Nu utvecklas nya läkemedel
i form av små molekyler riktade direkt mot uttrycket av genen,
d v s kloridkanalen. Redan nu finns ett godkänt läkemedel
(ivacaftor, Kalydeco®) som påverkar patienter med klass III
mutation (ex G551D) genom att öppna kloridkanalen som
pga mutationen normalt inte kan öppnas. Kalydeco® tas i
tablettform. Detta läkemedel har revolutionerat livet för 1-5
procent av patienterna som har denna typ av mutation genom
bättre lungfunktion, nutrition och färre infektioner.
En annan nyss avslutad studie där patienter homozygota
för delta F508 fått en kombination av läkemedel, lumacaftor som förhindrar/minskar nedbrytningen av nytt
CFTR pga felaktig konfiguration av proteinet, dels
Kalydeco® som öppnar kloridkanalen när den transporterats ut till cellmembranet. Denna studie utföll positivt för
den behandlade gruppen. Diskussion förs nu om registrering av läkemedlet. Ca 40-50 procent av alla patienter kan
komma ifråga för denna typ av läkemedel.
Ytterligare en fas 3-studie pågår med patienter som har
klass I-mutationer. Dessa mutationer skapar en prematur
stop signal på mRNA som gör att kloridkanalen inte kan
läsas i sin helhet. Vid translationen av proteinet gör läkemedlet (PTC124) att hela mRNA läses av trots den prematura
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stop-mutationen och proteinet kan transporteras till cellmembranet. Inhalation av CFTR genen inbäddad i en
liposom pågår i England och resultat väntas under året.
Individualiserad behandling öppnar nya möjligheter
För första gången kan nu helt nya läkemedel komma ifråga
för cystisk fibros och som påverkar grundorsaken, d v s en
icke fungerande kloridkanal. Behandlingen kommer vara
individualiserad på basen av vilken typ av mutation som
patienten har. Det kommer att minska behovet av annan
behandling framför allt om behandlingen startar tidigt
innan lungan är svårt skadad.
Finansieringen är dock en fråga som kommer diskuteras
då behandlingen är dyr (Kalydeco® ca 2 miljoner SEK per
år) och de andra kommer inte att bli billigare. Minskningen
av övrig behandling kommer inte att kompensera för den
ökande kostnaden.
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Aktuellt om BPD
På 1960-talet beskrev Northway och medarbetare ett tillstånd baserat på klinisk och radiologisk bild samt typiska
histopatologiska förändringar i lungan hos prematurfödda vilket han kallade bronkopulmonell dysplasi (BPD).
Numera är inte längre vare sig radiologiska förändringar eller lungpatologi inkluderade i de diagnostiska kriterierna.
Idag används syrgasbehovet vid 36 veckor som en surrogatmarkör för tillståndet. Syftet med att ställa diagnosen är att
BPD är associerad med bland annat ökad respiratorisk sjuklighet och påverkan på lungutveckling.
överdiagnostik och öka den prognostiska användbarheten
föreslås i kommande riktlinjer från Socialstyrelsen att
diagnosen ställs vid 36 veckor om det då föreligger extra
syrgasbehov. För att precisera vad som menas med extra
syrgasbehov föreslås ett standardiserat test med succesiv
sänkning av syrgasen till ren rumsluft. Fördelen med detta
mer fysiologiska förfaringssätt är att man sannolikt ökar
specificiteten för framtida lungproblem men nackdelen är
troligen en minskning av sensitiviteten då syrgasbehovet
vid 36 veckor sannolikt främst speglar alveoliseringsgraden, en av flera faktorer som påverkar prognosen.
Internationella studier visar att incidensen för BPD har
varit relativt oförändrad under senare år. Ungefär hälften
av barn under 1000 gram och 40 procent av barn födda i
vecka 22–28 får diagnosen BPD.

Foto: wikipedia

Ett konsensusdokument från 2001 föreslog gradering av
BPD från lindrig till svår (1). Med dessa kriterier har i stort
sett alla extremt för tidigt födda barn BPD. För att minska

Ändrad neonatal bild
Inte bara de diagnostiska kriterierna har ändrats under de
senaste decennierna utan också den neonatala bilden av
BPD. Barn är, jämfört med den ursprungliga beskrivningen, ofta respiratoriskt relativt okomplicerade. Skälen är
sannolikt många och inkluderar prenatala steroider,
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surfaktantbehandling och skonsammare respiratoriskt
stöd. De tidigare beskrivna inflammatoriska och fibrotiska
lungförändringarna är inte längre lika uttalade och den
histopatologiska bilden kännetecknas numera av underutveckling av alveoler och mikrocirkulation (2).

för BPD-utveckling är väl beskrivna men förståelsen för
vilka faktorer som påverkar lungutvecklingen är begränsad. Sannolikt är BPD-diagnosen ett alltför trubbigt verktyg att använda som underlag för vilka förtidigt födda barn
som ska följas upp kliniskt under sin uppväxt.

Långtidsuppföljningar publiceras
Den kliniska bilden efter neonatalperioden har inte förändrats lika tydligt. Långtidsuppföljningar av fall födda i
modern tid, har nu börjat publiceras. En grupp som följt
upp två kohorter av prematurt födda barn, den ena från
1980-talet och den andra från 1990-talet, rapporterar två
intressanta fynd (3). Skillnaden mellan lungfunktion, mätt
med spirometri, visade vid 18 års ålder samma grad av
nedsättning i bägge kohorterna. Vidare rapporterade man
“tracking” av lungfunktionen från 10 till 18 år i 1990-talskohorten och från 18–25 års ålder för 1980-talskohorten,
det vill säga ingen skillnad mellan de två tidsperioderna.
Prematurfödda utan BPD hade bara lindrigt nedsatt lungfunktion jämfört med kontrollerna som fötts i fullgången
tid. En metaanalys fann sänkt FEV1 för alla prematurt
födda barn jämfört med kontroller (4). Skillnaden var -7,2
procent för de födda före vecka 37 utan BPD, -16,2 procent för de med 28 dagars syrgas (lindrig BPD) samt -18,9
för de med extra syrgas vid 36 veckor (måttlig/svår BPD).
Detta lyfter fram dilemmat med BPD-diagnosen som
markör för framtida respiratoriska problem. Dels är effekten på lungutvecklingen av för tidig födsel inte “allt eller
inget” utan ett kontinuum, dels är graden av lungfunktions
nedsättning mycket olika mellan individer. Riskfaktorer
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Primär Ciliär Dyskinesi (PCD)
Primär ciliär dysfunktion (PCD) är en genetiskt betingad sjukdom som innebär skador på cilierna. Ciliernas främsta
funktion är att rensa t ex bihålor, näsa och mellanöra från slem. Vid PCD finns skadan i princip i alla kroppens cilier.
Normalt medför inte PCD att förväntad livslängd förkortas. Däremot kvarstår ofta en betydande sjuklighet med återkommande/kroniska luftvägsinfektioner.
Ciliernas uppgift är att transportera bort slemmet med
dess skadliga innehåll. Cilieförande epitel finns förutom i
bronker bland annat även i näsa, bihålor och delar av mellanörat och en likartad struktur återfinns i spermiernas
“svansar”. Primär ciliär dysfunktion (PCD) är en genetiskt
betingad sjukdom (autosomalt recessiv), som resulterar i
en felaktig uppbyggnad av ciliernas ultrastruktur. Skadan
finns i princip hos alla kroppens cilier och påverkar därför
samtliga luftvägar samt leder till manlig infertilitet. När

cilierna inte fungerar medför detta att det är slumpen som
avgör de inre organens placering vilket är orsaken till situs
inversus hos hälften av patienterna med PCD.
Debuterar med kortvarig lättare andningsstörning
PCD kan orsakas av ett stort antal mutationer som endast
delvis är kartlagda. Genetisk diagnostik är därför ännu av
mindre betydelse jämfört med till exempel Cystisk Fibros.
Beroende på mutation kan sjukdomen uttrycka sig på

 Barnläkaren Nr. 5/14

bkn_114_5.indd 20

24/09/14 10:18 AM

TEMA: PULMONOLOGI/ASTMA

Cilier eller flimmerhår är hårliknande utskott från eukaryota
epitelceller, vars funktion är att transportera partiklar och slem.
Foto: wikipedia

olika sätt och med mycket varierande intensitet. Den
exakta incidensen av PCD är något oklar men anses röra
sig omkring 1/10-15 000.
Omedelbart efter födelsen är det inte ovanligt att PCD
debuterar med en kortvarig lättare andningsstörning.
Otiter och otosalpingiter uppträder tidigt och då barnet
blir äldre även sinuiter. Eftersom ciliernas uppgift i näsan är
att transportera slem och sekret bakåt är ett typiskt symtom
för PCD en kronisk rinit. Vad gäller de nedre luftvägarna
uppträder relativt tidigt recidiverande bronkiter, pneumonier och med tiden ökar risken att utveckla bronkiektasier.
Kan vara svår att skilja från astma
PCD kan misstänkas vid typiska symtom, speciellt om
situs inversus föreligger. Elektronmikroskopisk undersökning av ciliernas ultrastrukturella morfologi har länge
ansetts vara “gold standard” men en normal ciliemorfologi
utesluter inte diagnosen. En enklare metod är att mäta
nasalt NO där en låg koncentration stöder diagnosen. Som
screeningmetod kan man på olika sätt studera den mucociliära transporten (cardiogreen eller sackarintest), ett
normalt resultat av sådan undersökning talar starkt mot
ciliesjukdom medan patologiskt resultat kan ha flera orsaker. Det finns vid enstaka centra metoder för att in vitro
studera ciliernas motilitet.
Kliniken vid PCD kan ibland vara svår att skilja från
astma. Vid lungauskultation noteras ofta, förutom sekretbiljud, även sibilanta ronki. På spirometri finner man inte
sällan en relativt uttalat obstruktiv flöde-volym kurva men
utan signifikant reversibilitet. Vanligen är dock patientens
allmäntillstånd liksom det obstruktiva inslaget mer uttalat
om fynden orsakas av astma jämfört med PCD.

Slem-mobiliserande behandling och antibiotika
En inte helt ovanlig situation är att mycket i kliniken talar
för PCD men diagnosen låter sig inte verifieras. I dessa
lägen är det ofta lämpligt att, oavsett bakomliggande
genes, behandla utifrån den kliniska situationen, med
framför allt slem-mobiliserande behandling och eventuellt antibiotika. Detta innebär i praktiken samma behandling som om en PCD-diagnos var fastställd. Framför
allt för de yngre barnen kan öron-problematiken
dominera varför man bör vara uppmärksam på hörselnedsättning. Rhinit och sinuitinslaget kan ofta lindras av
nässköljning.
Cilieförande epitel kan även övergående skadas av en
infektion, till exempel viros, med åtföljande sekundär ciliär dysfunktion. Eftersom det kan ta lång tid innan cilierna
återfår normal funktion kan detta vara orsak till långvarig
hosta efter luftvägsinfektion.
Normalt medför inte PCD att förväntad livslängd förkortas även om lungtransplantation blivit aktuellt i enstaka
fall. Däremot kvarstår ofta en betydande sjuklighet med
återkommande/kroniska luftvägsinfektioner.
Referenser
1. Boon M, et al. Primary ciliary dyskinesia, an orphan disease. Eur
J Pediatr, 2013. 172(2): p. 151–62.
2. Barbato A, et al. Primary ciliary dyskinesia: a consensus statement on diagnostic and treatment approaches in children. Eur
Respir J, 2009. 34(6): p. 1264–76.
3. Knowles MR, et al. Primary ciliary dyskinesia. Recent advances
in diagnostics, genetics, and characterization of clinical disease.
Am J Respir Crit Care Med, 2013. 188(8): p. 913–22.

Sten-Erik Bergström(se foto i tidigare artikel på sid x) med dr,
överläkare, Lung- och Allergimottagningen,Astrid Lindgrens
Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
E-mail: sten.bergstrom@karolinska.se

Henrik Ljungberg, med dr,
Specialistläkare,
Lungmottagningen, Astrid
Lindgrens Barnsjukhus
E-mail: henrik.ljungberg@
karolinska.se
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Barnhälsovården får nytt program
Socialstyrelsen hade fram till 2008 styrdokument för barnhälsovårdens verksamhet. Detta togs bort 2009. Företrädare
för barnhälsovården uppvaktade Socialstyrelsen och efterfrågade nya nationella riktlinjer och rekommendationer,
men Socialstyrelsen avböjde denna begäran. Professionen startade då ett arbete med att ta fram ett nationellt barnhälsovårdsprogram. Arbetet började på Evelinadagen 2010 då arbetsgrupper, styrgrupp och referensgrupp skapades
och fick namnet Evelina.
familjecentral. Socialstyrelsen tog fram kunskapsöversikter (Socialstyrelsen 2013, 2014). Detta och konsensusdiskussioner ligger som grund för det nya barnhälsovårdsprogrammet. Det gemensamma målet är att bidra till en
jämlik och rättvis barnhälsovård och ökad användning av
evidensbaserad praktik.

Foto: Clipart

År 2000 var den barnhälsovård som erbjöds i landet i stort
sett likvärdig. En ny undersökning genomfördes 2010.
Den visade att det förelåg stora skillnader i den svenska
barnhälsovården, t ex varierat antal läkarbesök, olika
metoder och olika remisskriterier. Dessutom framkom att
det hälsofrämjande och förebyggande arbetet fick stå tillbaka. Pågående forskning visade att barnhälsovårdens
universella program nådde de flesta, men att barn med
ökade behov inte fick kompensatoriska insatser.
Socialstyrelsen fick i ett regleringsbrev uppdraget att
“tillse att rekommendationer, vägledningar och kunskapsöversikter utarbetas, tillgängliggörs och hålls uppdaterade” för barnhälsovården. Ett unikt samarbete inleddes
mellan Socialstyrelsen och företrädare för barnhälsovården. Det har resulterat i Vägledning för barnhälsovården (Socialstyrelsen 2014) och ett nytt barnhälsovårdsprogram som presenteras på den webbaserade
Rikshandboken för barnhälsovård (www.rikshandbokenbhv.se). Socialstyrelsens vägledning ger ramar för barnhälsovården medan Rikshandboken i barnhälsovård ger
konkreta råd för arbetets utförande.
Evelinas arbetsgrupper fördjupade sig i olika verksamhetsområden som medicinska basprogrammet, barns
utveckling, hälsovägledning, föräldrastöd, psykisk hälsa,
barn som far illa, kvalitet, organisation och struktur samt

Det nya barnhälsovårdsprogrammet – viktiga aspekter
Det nya barnhälsovårdsprogrammet visar verksamhetens
bredd med universella insatser till alla och riktade insatser
till alla vid behov, se bild. Viktiga perspektiv lyfts fram
utifrån barnet och dess familj; barnets hälsa, utveckling
och livsvillkor, barnkonventionen, etik, jämlikhet, genus
samt förändringar i samhällsutvecklingen.
Programmet tydliggör vikten av:
• att skapa hälsofrämjande möten
• att göra barn och föräldrar delaktiga
• att värdera barnets skydds- och riskfaktorer
• att arbeta i team och samverka
• att uppmärksamma och ge stöd till barn och familjer
med ökade behov
Barn och deras familjer har olika behov och barnhälsovården skall möta dessa behov. Beroende av behoven,
behöver barnhälsovården arbeta mer riktat t.ex. genom
flera hembesök, uppföljande hälsoundersökningar och
utökade bedömningar inför remiss till annan vårdgivare.
Samarbete med andra t ex socialtjänsten, barnpsykiatrin,
förskolan, tandvården och barnsjukvården betonas, se bild.
Programmet har stöd i de dokument som Socialstyrelsen
publicerat nyligen; Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (Socialstyrelsen 2011), Samverkan för
barns bästa (Socialstyrelsen 2013), Barn som far illa eller
riskerar fara illa (Socialstyrelsen 2013) samt det senaste
Vägledning för barnhälsovården (Socialstyrelsen 2014).
Det nya barnhälsovårdsprogrammet – implementering
Förändringarna i programmet kommer att beröra landstingen på olika sätt då verksamheten idag skiljer sig åt.
Det nya programmet anger bl a.
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• e tt förhållningssätt som vid varje besök tar hänsyn till
barnets hälsa, utveckling och livsvillkor
• ett tvärprofessionellt arbete och samverkan
• ett teambesök med läkarundersökning vid 4 veckors
ålder
• ett teambesök med läkarundersökning vid 6 månaders
ålder
• ett hembesök vid 8 månaders ålder
• ett teambesök med läkarundersökning vid 12 månaders
ålder
• språkscreening vid 2 1/2 eller 3 års ålder
• ett teambesök med läkarundersökning mellan 2 ½ och 3
års ålder
• syn och hörselundersökning vid 4 års ålder
• avslutande och sammanfattande besök vid 5 års ålder
inför start i förskoleklass
Teambesök innebär vanligtvis att familjen i samma rum
träffar sjuksköterska och läkare vid besöket. Vid behov

deltar psykolog engagerad inom barnhälsovården.
Läkarens, sjuksköterskans och psykologens kompetenser
och erfarenheter kompletterar och stärker varandra.
Dietist, logoped, socionom, förskolepersonal och andra
kan också medverka. Hur och om genomförandet av det
nya barnhälsovårdsprogrammet sker följs i ett doktorandarbete.
Arbetsprocessen där företrädare för barnhälsovården
från hela landet samarbetat med Socialstyrelsen är ny.
Samtliga barnhälsovårdsenheter har varit involverade och
engagerade. Detta borgar förhoppningsvis för att det nya
programmet implementeras i hela landet och leder till en
jämlik och rättvis barnhälsovård.
För Evelinagruppen:
Margareta Blennow, Barnläkare/barnhälsovårdsöverläkare,
Barnhälsovårdsenhet syd Stockholms läns landsting
E-mail: margareta.blennow@sodersjukhuset.se
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En nyfiken tänkare

Titel: Hjärnbrus, Författare:
Hugo Lagercrantz
Antal sidor: 139, Utgiven:
2013. Upplaga: 1, Förlag:
Carlsson
ISBN: 978917331600
“Hur uppkommer den mänskliga hjärnan och hur uppstår
dess medvetande?” Så inleder Hugo Lagercrantz sin bok
Hjärnbrus.I ett antal kapitel med fantasieggande rubriker
tar denne beläste författare, inom såväl biologiska som
humanistiska områden, sig an svaret på frågan. Via referenser till omfattande forskning genom tiderna, egna studier och stor klinisk erfarenhet söker sig författaren fram.
Det blir en svindlande upplevelse alltifrån en idèhistorisk
genomgång av förståelsen av själen och livets uppkomst
inom katolicismen, judendomen och islam till nutida
insikter från medicinskt tekniska studier av hjärnan.
Under de inledande kapitlen grips jag av en delvis oroande, delvis upprymd förväntan inför hur vissa gåtor ska
kunna få sina svar. I avsnitt om hjärnans utveckling under
fosterlivet beskrivs hur hundra miljarder nervceller bildas
innan födseln. Och hur är det med medvetandet?
Även om det genom tiderna varit ifrågasatt bland
hjärnforskare att ägna sig åt studiet av medvetandets
uppkomst är det något som särskilt engagerar författaren,
något han kallar för “The hard problem.” Hugo
Lagercrantz hävdar, i motsats till vissa filosofer, att man
måste ha med hjärnan i sitt sökande. Det bör vara möjligt
att finna medvetandets biologiska byggstenar. En underbar beskrivning av barnets promenad med den vuxne där
det sprakar betydligt mer i barnets hjärna när nerverna

kommunicerar med varandra och det bildas upp till en
miljon synapser i sekunden förvånar. (Hur vet man
detta?) Tänkvärt om barn ser så mycket mer än vuxna
därför att de ännu inte har en mogen hjärna som begränsar tänkandet…
Trots all kunskap som Hugo Lagercrantz delar med sig
i varje avsnitt är det den senare delen av boken som berör
mest. Där talar han om “det filosofiska barnet”, “bebin –
en språkmagnet”, hur små barn uppfattar harmonisk respektive atonal musik, tvåspråkighet, Baby Einstein och Big
Brother med mera.
Diskussioner om media, kultur och barnhälsa framträder. Hugo Lagercrantz hävdar att forskningsresultat
visar riskerna med att slentrianmässigt låta barn utsättas
för alltför mycket kommersialiserad nätpåverkan. Han ger
klara exempel på hur skadligt tidigt TV-tittande kan vara.
När blir individen medveten och vad har det för betydelse för hanterandet av liv? Som barnläkare har författaren en legitim roll att ställa djupt etiska frågor som inte
har hanterats från lagstiftande håll. Medicinsk teknik gör
det möjligt att såväl rädda som abortera foster vid samma
utvecklingsfas. Exempel på situationer då mycket allvarligt
skadade nyfödda fått hjälp att dö har lett till långdragna
och förödmjukande processer.
Läsandet av Hjärnbrus har gjort att jag känner mig mer
bildad än innan.
En kort presentation ger inte rättvisa åt denna “renässansprodukt”. Här framträder dock i huvudsak ett perspektiv på vad det är som gör oss till människor. Hugo
Lagercrantz är en tänkare som uttalar sig om reduktionismen i positiva ordalag. Ett av många, många exempel är
hur man med hjälp av medicinsk teknik kan SE en känsla
som kärlek i hjärnan. Något som gör att den kan upplevas
som “verklig”!?
Lisbeth Sachs, Socialantropolog, senior research advisor,
Osher center för integrativ medicin (OCIM)
Institutionen för neurovetenskap, Karolinska institutet
E-mail: lisbeth.sachs@swipnet.se
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Kort och kraftfullt om att finna sin väg trots allt

Titel: Om detta talar man
endast med kaniner
Författare: Anna Höglund
Antal sidor: 60, Utgiven:
2013,Upplaga: 1, Förlag:
Lilla Piratförlaget ISBN:
978918702749
Anna Höglund har nominerats till Nils Holgersson-plaketten för
Om detta talar man endast med kaniner. Vinnaren utses i oktober
med prisutdelning några veckor senare.

Det handlar om en 13 årig extremt känslig kanin som mer
observerar än deltar i livet och tillvaron men som är modig
nog att försöka sätta ord på just detta. Lilla pirat förlaget
ger ut denna lilla vackra bok för både ungdomar och
vuxna om att inte höra till, att leta efter något att fylla en
upplevd tomhet med.
Efter en just avslutad BUP-randning försöker jag först
att sätta en diagnos på kaninens bekymmer. Kanske en
depression? Borderline? Anknytningsstörning? Men

liksom det finns mängder av diagnoser och stjärnor i rymden (boktapeten är en stjärnhimmel) finns det mängder av
kaniner och måenden. Just denna kanin är ett lyhört känselspröt. Jag lägger ner diagnossättandet. Kaninen brottas
med att hitta ett sammanhang, att bli sedd redan som liten
och att hitta ett sätt att veta vad det är just han känner och
tycker i stället för vad han borde.
Det tar bara några minuter att läsa och att titta sig
igenom detta fina konstverk av Anna Höglund, men det
tar mycket kraft i anspråk. För det är tufft för kaninen och
det påminner om hur många som tyvärr har det såhär
under sin uppväxt. Men till slut hittar kaninen en bra väg
att gå.
Alldeles själv.

Lina Schollin Ask, ST-läkare
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
E-mail: line.schollin-ask@
sodersjukhuset.se
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OBS! Under kalendariet i tidningen Barnläkaren publiceras enbart kalendariepunkter som registrerats på BLF:s
hemsida. Registrera därför din kurs/fortbildning på www.blf.net.
NOVEMBER
19-20/9 the 47th ESPN Annual meeting –
Barnnefrologikongress, Porto, Portugal
Info: www.blf.net
19-20/9 Delföreningen för barninfektioners höstmöte,
ALB, Karolinska universitetssjukhuset, Solna.
Info: www.blf.net/inf/boka-in-hostmotet-redan-nu19-20-nov-2014-i-stockholm/
DECEMBER
4-5/12 Riksstämman, Stockholm
Info: www.sls.se/riksstamman/

2015
APRIL
20-23/4 Barnveckan 2015, Folkets Hus,
Stockholm Sista datum för inlämnande av abstracts
10/12-14
Info: www.barnveckan.se
JUNI
21-24/6 16:e International Coeliac Disease Symposium,
Prag
Info: www.blf.net

Nästa nummer…

Nästa nummer har temat Immunologi/Allergi och utkommer den 24
november.
Det kommer dock att finnas tillgängligt på Barnläkarens hemsida www.
barnlakaren.se tidigare.
Varmt välkomna att medverka i tidningen. Glöm inte att skicka med ett
högupplöst porträttfoto av er själva och att skriva under med namn, titel
och arbetsplats och e-mail (Anders Andersson, barnläkare, barnkliniken,
Malmö lasarett, anders.andersson@hotmail.com). Max 500 ord/5 referenser/
artikel.
Tipsa gärna om nyheter: info@barnlakaren.se
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