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LEDARELEDARE

Bra med externa granskare – för ökad kvalitet

I skuggan av de amerikanska primärvårdsvalen så går livet 

i Sverige vidare. Och rent medialt kretsar mycket på hem-

maplan kring Paolo Macchiarini. Jag arbetar två dagar i 

veckan på Karolinska Institutet (KI) och tre dagar i veckan 

på Örebro barnklinik. Aldrig har jag fått så många frågor 

om KI som denna januari. Intresset för Macchiarini har 

varit ofantligt, och ett intresse som påeldats av en tv-doku-

mentär som visat bilder av operationsresultat. Efter att ha 

läst den första Macchiarini-rapporten av professor Bengt 

Gerdin, vilket förövrigt var en rapport som KI indirekt 

underkände, gör jag ett par reflektioner. 

1) En extern utredare har oftare möjlighet att påtala brister 

än en intern utredare (det är inte heller säkert att en intern 

utredare känner behov av att påtala brister). Bra av KI att 

hyra in en extern granskare.

2) Men det är jobbigt (för alla) när en extern utredare kom-

mer fram till ett oönskat resultat.

Jag är övertygad om att det är bra med externa granskare 

inom forskningen och inom vården. Och jag tror att vi 

skulle ha nytta av fler externa granskare även inom vården 

- men i vårt fall inte för att hitta fel, utan för att öka 

kvaliteten. Kvalitet kan värderas på många sätt. Vi mäter 

kö-tid. Vi matar in data i kvalitetsregister, t ex vem har flest 

överviktiga barn, vem har lägst HbA1C och vem har flest 

barn med IBD och TNF-hämmare? Men kanske skulle vi 

göra fler händelseanalyser när det går snett - låta en extern 

granskare titta in i vad som hänt. Gjorde vi rätt när vi tog 

emot den sjuka 6-månaders-pojken med RS-virus, pH 

7.01 och andningssvikt? Skulle vi ha varit snabbare med 

antibiotika, eller givit steroider, till flickan med sepsis, som 

inte överlevde? Var vi tillräckligt snabba med att ge pro-

epanutin till barnet som inte svarade på upprepade doser 

dormicum, hade vi kunnat bryta hennes status epilepticus 

fortare då?

Jag tror på fler externa genomgångar, vilket inte behöver 

inte kallas “granskningar”. Anledningen är att vi då kan se 

vad vi kan göra bättre. Men jag tror även att vi bör jobba 

med kvalitet på fler sätt. Ett sådant sätt är att ta fram natio-

nella PM. När du läser detta har Barnläkarföreningen 

intervjuat kandidater till posten som koordinator för att ta 

fram nationella PM. Det har varit en lång resa - det är nu 

exakt 20 månader sedan jag första gången skrev till SKL 

och förde fram idén om nationella PM. Efter otaliga kon-

takter med SKL, norska och svenska barnläkare verkar det 

som att vi är klara med första etappen. Stort grattis till Mia 

Wede som fick jobbet! Det känns litet som att våren är på 

väg.

Jonas Ludvigsson, ordförande
E-mail: jonasludvigsson@yahoo.com
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Redaktörens ruta

 Så här på vårkanten ligger förväntan i 

luften. Dagsljuset dröjer kvar utanför 

fönstret lite längre än vi vant oss vid, 

flyktigt fågelkvitter på fönsterbläcket för 

osökt tanken till solvarma stenar och 

tussilago. Vårtecknen påminner också 

om att årets viktigaste evenemang inom 

allmänpediatrik ligger framför oss. Vi 

pratar givetvis om Barnveckan. 

I år reser vi med våren lite i backspegeln mot Jämtlands 

glittrande snövidder. Östersund brukar geografiskt sett ta 

åt sig äran som Sveriges mittpunkt, ett läge som passar 

alldeles utmärkt när Sveriges barnläkare, barnsjuksköter-

skor och andra med barnhälsovårdsintresse ska mötas 

upp. För oss innebär det att vi återigen får vi en fantastisk 

möjlighet att träffa er läsare, skribenter och därmed också 

att inspireras av synpunkter och idéer. 

“Hållbar utveckling”, är det konstruktivt klingande temat 

för i år. Orden står sig i många lägen, vilket också påpekas 

indirekt i ledaren. Men hur når vi målet och vilka fallgropar 

bör vi undvika? Allt detta får vi veta mer om på Barnveckan. 

Bakom arrangemanget står Barnkliniken i Östersund, 

Svenska barnläkarföreningen och Riksföreningen för barn-

sjuksköterskor. 

Å arrangörernas vägnar, rekommendera vi varmt invign-

ingen den 25 april. Här finns möjlighet att höra Otto Cars, 

professor i infektionssjukdomar, berätta om antibiotikare-

sistens i världen, Professor Olle Lundberg föreläser om 

vad som krävs för att uppnå jämlik vård. Förutom intressan-

ta föreläsningar, debatter och prisutdelningar, kommer det 

givetvis förutom att bjudas på musik och underhållning. 

Middag med jämtländska inslag, ser vi med nyfikenhet 

fram emot.

Vårt eget tema denna gång är ”Läkemedel”. I samarbete 

med Synnöve Lindemalm, klinisk farmakolog och barnläk-

are vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, belyser vi högaktu-

ella ämnen som t ex hur läkemedel till barn kan ordineras 

på ett säkert sätt, huruvida off-label är bra eller dåligt och 

orsakerna till dagens vaccinbrist. Läs mer på sidorna 4-20.

Kulturredaktör Göran Wennergren tar oss med in i 

impressionisternas färgskimrande värld, där förföriska 

kulörkaskader i skissartade penseldrag dominerade dukar-

na. Här, i kretsen bland de stora namnen som Monet, 

Degas och Renoir, verkade konstnärinnan Berthe Morisot. 

Fortsättningsvis, då vi ändå berör ämnet framstående 

 kvinnor, passar vi på att nämna intervjun med professor 

Ulla Berg, som berättar om sina insatser i utvecklingen 

inom svensk nefrologi. 

Trevlig läsning!

Ha en skön vår!

Margareta Munkert Karnros

Gästredaktör i detta nummer: Synnöve Lindemalm
Synnöve Lindemalm är klinisk farmakolog och barnläkare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus. 

Hon arbetar klinisk på barnakuten i Huddinge och övergripande på Karolinska 

Universitetssjukhuset med frågor som rör patientsäkerhet och läkemedel. I sin forskning 

vid Karolinska Institutet, har hon intresserat sig för pediatrisk farmakologi, samt engagerat 

sig i frågor som rör läkemedels-säkerhet och erfarenhetsbaserad kunskap om läkemedelsbe-

handling. En stor del av hennes arbete har inneburit att samla kunskap från experter inom 

barnområdet och göra informationen tillgänglig för alla. Tillsammans med medarbetare i 

Läkemedelsgruppen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, har hon varit med att utveckla 

en kunskapsdatabas med erfarenhetsbaserad information om barnläkemedel, d v s ePed. 

Synnöve är idag medicinskt ansvarig för denna kunskapsdatabas, som nu håller på att 

implementeras i de olika journalsystemen vid Sveriges alla barnsjukhus.
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Läkemedel till barn – vad har hänt genom 
åren?

Nästan varje natt i början av 1980-talet vårdades ett ast-

mabarn med svåra andningsbesvär på Östersunds 

sjukhus. Vi räknade ut intravenös teofyllindos och ordi-

narie inhalation av Bricanyl och korsade fingrarna. När 

personsökaren pep med prio 1 från vårdavdelningen 

gällde det ofta att ett astmabarn blivit cyanotiskt (det var 

före pulsoximetrarnas tid) och ångestladdat. Det blev mer 

mediciner, kanske ventilation med mask och blåsa och 

snabb förflyttning till intensivvårdsavdelningen för even-

tuell respiratorvård. 

När vi i slutet av 1980-talet började behandla astmabarn 

med inhalation av kortikosteroider så förbättrades deras häl-

soläge dramatiskt. Data från Göteborg visar att vårddagarna 

för astma minskades radikalt framför allt för de äldre barnen 

allteftersom förskrivningen av kortikoider ökade (figur 1). 

Intensivvård av ångestfyllda astmabarn blev sällsynt. 

Foto: InaAgency

Åren 1972-1979 gick barnläkaren Inge Axelsson sporadiskt jour på barnklinikerna i Gällivare och Östersund. År 
1980 började han arbeta på heltid i Östersund - på samma klinik där han idag arbetar deltid. Under årens lopp har 
han sett revolutionerande steg i utvecklingen av läkemedel. Cytostatika har dramatiskt förbättrat prognosen vid 
maligna sjukdomar. Vacciner har utrotat sjukdomar som mässling, påssjuka, kongenitalt rubellasyndrom, samt många 
fall av meningit i Sverige. Även inom astma och spädbarnsdödlighet har betydande upptäckter gjorts.
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“GBS-fritt Jämtland” berodde på 
miss i statistiken
Under början av 1990-talet minskade 

spädbarnsdödligheten i så gott som alla 

svenska län (figur 2). Det hade tre huvu-

dorsaker: 1) betametason i m till mam-

man vid hotande förtidsbörd (stimulerar 

bildningen av surfaktant); 2) instillation 

i bronkträdet av surfaktant vid RDS och 

3) anencefali och andra letala missbild-

ningar upptäcktes med ultraljud så att 

fostren aborterades istället för att dö 

som spädbarn. 

Att Jämtland hade Sveriges högsta 

spädbarnsdödlighet omkring år 1985 

(fig. 2) berodde nog mest på en under-

målig diagnostik av svåra infektioner som 

därför inte fick antibiotika. När Stellan 

Håkansson i Umeå gjorde en landsom-

fattande enkätundersökning av allvarliga, 

neonatala infektioner med GBS (grupp 

B-streptokocker) upptäckte jag att vi i 

Jämtland inte hade några dokumente-

rade GBS-infektioner, d v s vi hade mis-

sat dem. Enkäten blev en väckarklocka.

Fig 1. Antal vårddagar för astma och expedition av inhalerade 
kortikosteroider (definierade dygnsdoser) per 1000 barn i åldern 
5-18 år vid Drottning Silvias Barnsjukhus i Göteborg 1985-2000. 
Skillnaden i medicinuttag mellan 1996 och 1997 kan delvis 
förklaras med hamstring innan man 1997 tog bort 100 procent 
subvention av astmamedicin. (Wennergren och Strannegård 2002)

Fig 3. Loggan för Cochrane Library innehåller en forest plot från 
Patricia Crowley’s klassiska metaanalys från 1990 av effekten av 
prenatala steroider på preterma barns överlevnad.

Fig 2. Spädbarnsdödlighet i samtliga landsting 1984-1996. Glidande 5-årsmedelvärden. 
Barnen räknades höra till det län där modern bodde även om barnet dog utomläns (oftast efter 
remiss till regionsjukhus). Kurvan för Jämtlands län är markerad. Källa: Socialstyrelsens 
statistikdatabaser 2009.
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Arbetet har pågått på myndigheten sedan 

vintern 2014/15 och redan på ett tidigt 

stadium framgick det med all önskvärd 

tydlighet att en av de största utmaningarna 

med arbetet, är att föreskrifterna ska kunna 

användas och passa för all hälso- och 

sjukvård och tandvård. De bestämmelser 

som tas fram ska vara lika ändamålsenliga 

och patientsäkra för såväl den högspeciali-

serade vården som för skolhälsovården. Ett 

inte helt enkelt uppdrag med andra ord. 

Förståelse för behoven för förändringar 
- ett första steg
“Inte ensam”, betyder att arbetsgruppen 

på Socialstyrelen bl a består av två sjuk-

sköterskor, tre läkare och en tandläkare. 

Hur gör jag för att ordinera läkemedel på 
ett säkert sätt? 
Kan en jurist skriva föreskrifter om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården? Svaret är både ja 
och nej. Framförallt dock inte på egen hand. På Socialstyrelsen pågår för närvarande ett arbete med att ta fram nya 
föreskrifter om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. De 15 år gamla bestämmelser som nu 
gäller (1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården, är i behov av en uppdatering.

Inge Axelsson, barnläkare och 
 professor, Östersunds sjukhus. 
E-mail: Inge.Axelsson@miun.se

Surfaktant - nytt, dyrbart läkemedel som accepterades 
snabbt
Att spädbarnsdödligheten i Jämtland på några år sjönk 

med 70 procent, från Sveriges sämsta till dess bästa, kan 

delvis förklaras av läkemedelsbehandling: bättre behan-

dling av infektioner (fig. 2), att Oxford Database of 

Perinatal Trials (föregångaren till Cochrane Library) fick 

oss att tidigt införa prenatalt betametason och en klinisk 

prövning av Curosurf gav oss tillgång till surfaktant. 

Surfaktant var ett nytt, dyrt, spännande läkemedel som 

snabbt accepterades och infördes. Betametason var ett 

gammalt, billigt läkemedel som inget läkemedelsbolag var 

särskilt intresserad av. Att införa prenatalt betametason 

gick därför långsammare än surfaktant i Sverige och i 

världen. Att det är en viktig behandling visas av loggan för 

Cochrane Library som är en forest plot över effekten av 

prenatala steroider (fig 3). Historien visar alltså att vi bör 

studera systematiska översikter, delta i seriösa kliniska 

enkäter och läkemedelsprövningar och tillämpa resultaten. 

Referenser
1. Crowley P, Chalmers I, Keirse MJ. The effects of corticosteroid 

administration before preterm delivery: an overview of the evi-
dence from controlled trials. Br J Obstet Gynaecol. 1990;97(1):
11-25.

2. Wennergren G, Strannegård IL. Asthma hospitalizations contin-
ue to decrease in schoolchildren but hospitalization rates for 
wheezing illnesses remain high in young children. Acta Paediatrica 
2002;91:1239–1245.

Foto: Medicinsk Bild
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Lisa van Duin, jurist på enheten 
för hälso- och sjukvårdsjuridik
Avdelningen för regler och 
behörighet, Socialstyrelsen. 
E-mail: lisa.vanduin@
socialstyrelsen.se

Att ta fram föreskrifter är ett arbete som till stor del består 

av att försöka förstå vilka problem och vilka behov av 

förändringar som finns. Sedan återstår att försöka omvand-

la dess lösningar och förbättringar till bestämmelser som 

gör sig i författningsform. 

Det första som arbetsgruppen gjorde var att försöka få 

en klar bild av läkemedelshanteringen i dagens hälso- och 

sjukvård och analysera den förstudie som tagits fram. 

Förstudien innehåller resultatet av en enkät som 

Socialstyrelsen skickade ut till 65 berörda aktörer för att 

ge dem möjlighet att dels delge sina erfarenheter av hur 

tillämpningen av SOSFS 2000:1 fungerar, dels lämna syn-

punkter och förslag på hur regleringen av läkemedelshan-

teringen kan bli ännu bättre.

Efter att arbetsgruppen analyserat de problem och 

förslag till förändringar som framgår av förstudien bjöd 

Socialstyrelsen in representanter från hälso- och 

sjukvården och tandvården, olika fackförbund och yrkes-

föreningar till sju olika referensgrupper (primärvård, 

psykiatri, tandvård, sjukhusvård, elevhälsa, barnsjukhus-

vård och kommunal sjukvård). Varje referensgrupp träf-

fades vid två tillfällen under vårvintern 2015. Vid dessa 

möten fick de olika representanterna berätta om sin syn 

på och sina åsikter om läkemedelshantering i dagens 

sjukvård och tandvård. Varje möte 

var tre timmar långt och flera av 

mötena kunde ha pågått mycket län-

gre än så. Åsikter och förslag om 

ordination och hantering av läkeme-

del finns det gott om. 

Målet är att många ska få tycka till
Förutom dessa referensgruppsmöten 

har arbetsgruppen på Socialstyrelsen 

träffat berörda myndigheter och organi-

sationer såsom Läkemedelsverket, 

e-hälsomyndigheten och SKL. Ett 

uttalat mål har varit att försöka lyssna 

på så många som möjligt, just för att 

kunna ta fram nya föreskrifter som ska 

fungera i och förhoppningsvis förbät-

tra för både patienter och personal i 

hälso- och sjukvården och tandvården. 

Nu i januari 2016 pågår arbetet internt 

på Socialstyrelsen för att kvalitetssäkra 

det utkast av föreskrifter som tagits 

fram. 

Den stora utmaningen finns kvar. Det är svårt att skriva 

bestämmelser som ska fungera inom all hälso- och 

sjukvård. Vår förhoppning är att föreskrifterna kommer ut 

på remiss under vårvintern 2016. Det kommer att bli 

många remissinstanser. Återkom gärna och berätta vad ni 

tycker.

Referenser
1. Förstudie om översyn av Socialstyrelsens föreskrifter och allmän-

na råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och 
sjukvården, Socialstyrelsen, september 2013.

Foto: Margareta M Karnros

Bestämmelserna gällande läkemedelshantering i hälso- och sjukvården är femton år gamla och i 
behov av en uppdatering. Den sker i ett samarbete mellan bl a läkare, tandläkare, sjuksköterskor 
och jurister på Socialstyrelsen.
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On-/off-label bestäms av läkemedelsföretag och 
läkemedelsmyndigheten
Att användningen innebär ett avsteg från godkänd produkt-

information kan vara medvetet eller omedvetet för den 

person som initierar och tar ansvar för off label-använd-

ningen. Observera att off label-användning inte bara 

innefattar avsteg från produktinformationens uppgifter 

om indikation och dosering, utan även avsteg från övrigt 

innehåll, som exempelvis kontraindikationer eller admini-

streringsrätt. Men det är läkemedelsföretaget som ansvarar 

för SPC-texten. 

FASS är en unik informationskälla, men är en produkt-

katalog som Läkemedelsindustri föreningen ansvarar för. 

Vad som är on-label och off-label bestäms alltså av läkeme-

delsföretag och Läkemedelsmyndigheten, inte professionen. 

Men är använding enligt den godkända produktinfor-

mationen alltid rätt? Vem vet bäst? Om du förskriver 

läkemedel så har du det medicinska ansvaret. Som läkare 

ska du följa vetenskap och beprövad erfarenhet. Det finns 

flera exempel på när off-label behandling är väl förenligt 

med “beprövad erfarenhet” men också när on-label är 

klart olämpligt. Hostmediciner till barn under sex år är 

förenat med mycket biverkningar men också mycket tve-

ksam effekt. Förskrivningen av hostmediciner har under 

många år legat på topp trots att flera företrädare för profes-

sionen avråder från användning. Cocillana-etyfin är god-

känt för användning från två års ålder.

Gäller försäkringar vid läkemedelsbehandling med 
“off-label”?
Det finns tillfällen när barn kan behöva läkemedel för att sova. 

Efter ett expertgruppsmöte som Läkemedelsverkat anord-

nade 2014 stod det helt klart att “beprövad erfarenhet” visar 

att melatonin är en substans som inte är välstuderad men som 

rekommenderas om det finns indikation för läkemedelsbe-

handling. Melatoninbehandling av barn är off-label. 

Om något skulle gå fel, gäller då läkemedelsförsäkringen 

om en läkemedelsbehandling är off-label? Om det är en 

off-label förskrivning som väl överensstämmer med 

“beprövad erfarenhet” så gäller försäkringen men är det en 

Enligt Socialstyrelsens termbank innebär off label-använ-

dning en avsiktlig användning av läkemedel för medicins-

ka ändamål som innebär ett avsteg från användning enligt 

den godkända produktinformationen. Med godkänd 

produktinformation avses produktresumé (SPC) och 

bipacksedel som godkänts av läkemedelsmyndighet 

(Läkemedelsverket och EMA). Begreppet inkluderar även 

patientens användning.

Vad är rätt och fel? - Är “off-label” bra 
eller dåligt?
Arbetar du med att förskriva läkemedel till barn så har du garanterat förskrivit läkemedel off-label, oavsett om du 
arbetar på eller utanför sjukhus. Men vad innebär off-label? Synnöve Lindemalm, klinisk farmakolog och barnläkare, 
reder ut begreppet.

Foto: Ina Agency
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Referenser
1. 2006 Läkartidningen Rane http://www.lakartidningen.se/

OldWebArticlePdf/3/3770/LKT0615s1219_1219.pdf
2. 2015 Obs på recept Läkartidningen http://www.lakartidningen.

se/Opinion/Debatt/2015/04/Omprova-foreskriften-om-obs-pa-
alla-recept-vid-off-label-forskrivning/

3. Socialstyrelsens termbank 20160101 http://socialstyrelsen.iterm.
se/showterm.php?fTid=793

mer experimentell förskrivning så gäller inte försäkringen 

enligt Anders Öhlén VD för Läkemedelsförsäkringen. 

EPed är en informationskälla som just sammanställer 

och gör information om läkemedelsbehandling, både off-

label och on-label, tillgänglig för alla inom vården. 

Förhoppningsvis kan det bli en förbättrad dialog mellan 

profession och myndighet/ läkemedelsindustri så att SPC-

texter snabbare uppdateras så att det blir en samstäm-

mighet över vad som professionen uppfattar som “best 

practice” och vad som är “on-label”. 

Men det bästa och viktigaste är att du som förskrivare är 

medveten om när du förskriver läkemedel off-label och 

informerar patient och föräldrar. 

Synnöve Lindemalm (gästredaktör i detta nummer, se bild på sid 3)
E-mail: synnove.lindemalm@gmail.com

Vad vet vi om “off-label”?

•  Att användningen innebär ett avsteg från godkänd produktinformation. Omdevetet eller medvetet för den person 

som initierar och tar ansvar för off-label användningen

•  Begreppet inkluderar även patientens användning

•  Med godkänd produktinformation avses produktresumé och bipackssedel som godkänts av läkemedelsmyndighet 

(Läkemedelsverket och EMA)

•  Uttrycket “off-label” kan också förekomma i andra sammansättningar, t ex “off-label-ordination”, “off-label-

föreskrivning”, “off- label dosering”

•  Observera att off-label-användning inte bara innefattar avsteg från produktinformationens uppgifter om indikation 

och dosering, utan även om avsteg från övrigt innehåll. Det kan gälla t ex kontradiktioner eller administreringsrätt. 

•  På engelska förekommer också uttrycket “on-label” för användning av ett läkemedel enligt den godkända 

 produktinformationen 

Källa: 
20160109FASS http://WWW.FASS.SE/lif/product?userType=0&npiId=19641222000010
20160109Läkartidningenhttp://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetensap/Rapport/2016/01/Noggrann-anamnes-
lonar-sig-vid-somnstorningar-hos-barn
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Behandlingen av barn med cancer i norden är världsledande. I början av 1970-talet överlevde praktiskt taget inga barn 
med cancerdiagnos. I dag är överlevnaden bättre än 80 procent. Det ligger förstås många byggstenar bakom denna 
framgång. En är det nordiska samarbetet inom barnonkologin genom NOPHO, Nordic society of paediatric haematology 
and oncology. Professor Staffan Eksborg, enheten för barnonkologi, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm, berättar.

Drastisk förbättring av behandlingsresultat 
av barn med cancer

registreras i NOPHOs databas. Denna databas ger möj-

lighet uppföljning av behandlingsresultat av olika läkeme-

delsregimer. På NOPHOs hemsida finns mer är 170 

vetenskapliga rapporter från vetenskapliga studier som 

bedrivit i NOPHOs regi listade. Sålunda har Schmiegelow 

och medarbetare visat en mycket förbättrad överlevnad 

efter underhållsbehandling med methotrexate och 6-mer-

captopurine givet på kvällen i jämförelse med behandling 

på morgonen. 

Dosreduktion viktig frågeställning vid behandling av 
spädbarn
Det har också varit möjligt att fastlägga att incidensen av 

kronisk hjärttoxicitet hos barnen efter anthracyklin-

behandling, var så hög att det var motiverat att minska 

 användning av denna typ av läkemedel. Infertilitet efter 

cytostatikabehandling har också föremål för studier med 

hjälp av NOPHO registret och kunnat minskas tack vare 

resultat från studier i  djurmodeller.

Alla barncancerpatienter i de nordiska länderna behandlas 

med gemensamma protokoll. Inom ramen för NOPHO 

sker också omfattande utbildningsaktiviteter för unga 

 barnonkologer. På den årliga kongressen, som alternerar 

mellan medlemsländerna, presenteras de senaste forsknings-

rönen i föreläsningar/postrar. NOPHO Annual Report 

innehåller den senaste uppdatering av behandlingsresultat. 

Intensivt forskningsarbete har lett till 
behandlingsresultat
I Sverige sker barncancerbehandlingen vid sex specialise-

rade centra (Lund, Göteborg, Linköping, Göteborg, 

Stockholm, Uppsala, Umeå). Genom denna centralisering 

har man fått stor erfarenhet och därmed möjlighet att 

optimera den mycket tuffa läkemedelsbehandling som 

dessa barn utsätts för. 

Förbättringen av behandlingsresultaten av barn med 

cancersjukdomar är också resultatet av mycket intensivt 

forskningsarbete. Alla nordiska barn med cancerdiagnos 

Foto: Charlotte Gawell, Barncancerfonden 
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Staffan Eksborg, professor, 
Institutionen för kvinnors och 
barns hälsa, Enheten för 
 barnonkologi, Astrid Lindgrens 
Barnsjukhus, Stockholm 
E-mail Staffan.Eksborg@ki.se

Med farmakokinetiska studier kan man få information 

om hur man bör dosera läkemedel för bästa effekt (mg/kg; 

mg/m2). Det är också möjligt med jämförande farmakoki-

netiska studier på läkemedel med mycket likartad kemisk 

struktur. En viktig frågeställning vid dosering av läkemedel 

till spädbarn är behovet av dosreduktion. Även problema-

tiken med dosering av kraftigt överviktiga/underviktiga 

barn kan belysas med farmakokinetiska studier. För att 

fortsätta strävan till förbättrad överlevnad hos barn med 

cancer är det en förutsättning att nya och befintliga behan-

dlingsregimer utvärderas kontinuerligt och där farmakoki-

netiska studier är en viktig del i detta utvecklingsarbete.

Referenser
1. Jarfelt M, Andersen NH, Glosli H, Jahnukainen K, Jónmundsson 

GK, Malmros J, Nysom K, Hasle H; Nordic Society of Pediatric 
Hematology and Oncology (NOPHO). Cardiac function in survi-
vors of childhood acute myeloid leukemia treated with chemother-
apy only: a NOPHO-AML study. Eur J Haematol. In Press.

2. Schmiegelow K, Glomstein A, Kristinsson J, Salmi T, Schrøder 
H, Björk O. Impact of morning versus evening schedule for oral 
methotrexate and 6-mercaptopurine on relapse risk for children 
with acute lymphoblastic leukemia. Nordic Society for Pediatric 
Hematology and Oncology (NOPHO). J Pediatr Hematol Oncol. 
1997;19:102-9.

 Impact of morning versus evening schedule for oral methotrexate 
and 6-mercaptopurine on relapse risk for children with acute 
lymphoblastic leukemia. Nordic Society for Pediatric Hematology 
and Oncology (NOPHO).

3. Eksborg S, Söderhäll S, Frostvik-Stolt M, Lindberg A, Liliemark 
E. Plasma pharmacokinetics of etoposide (VP-16) after i.v. admin-
istration to children. Anticancer Drugs. 2000;11(4):237-41.

4. Eksborg S, Palm C, Björk O. A comparative pharmacokinetic 
study of doxorubicin and 4'-epi-doxorubicin in children with 
acute lymphocytic leukemia using a limited sampling procedure. 
Anticancer Drugs. 2000;11(2):129-36.

5. Frost BM, Lönnerholm G, Koopmans P, Abrahamsson J, 
Behrendtz M, Castor A, Forestier E, Uges DR, de Graaf SS.
Vincristine in childhood leukaemia: no pharmacokinetic rationale 
for dose reduction in adolescents. Acta Paediatr. 2003;92:551-7.

Mer info: 
NOPHO Nordic society of paediatric haematology and 
oncology, http://www.nopho.org

Cochrane Collaboration är ett globalt nätverk för forskare, patienter och andra intresserade av hälsa. Förra året pub-
licerade The Cochrane Collaboration, en review om interventioner för att reducera felaktig läkemedelshantering som 
kan förhindras (Medication Errors, ME) till barn på sjukhus (1). Per Nydert, apotekare, neonatalverksamheten, Astrid 
Lindgrens barnsjukhus, har skrivit en sammanfattning.

Interventioner för att reducera felaktig 
läkemedelshantering till barn på sjukhus

ordination, 5) implementering av check- och kontrollista. 
Ingen metaanalys gjordes p g a olikheten i studierna. En del 

av interventionerna visade på en minskning i antalet ME.

Införande av elektronisk läkemedelsjournal påverkade 
resultaten
Användandet av utbildad klinisk farmaceut på fulltid 

gav signifikant påverkan på allvarliga ME på inom 

Maaskant et al studerade 5 185 publikationer innan novem-

ber 2014, varav 28 studerades mer genomgående och 

endast 7 inkluderades för att kunna bedöma effektiviteten av 

olika interventioner med målsättning att reducera ME och 

negativ läkemedelshändelse (Adverse Drug Event, ADE). 

Fem olika interventioner fanns i dessa studier. 1) Delaktighet 
av klinisk farmaceut, 2) användning av elektronisk läkeme-
delsjournal, 3) användning av streckkoder, 4) strukturerad 
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patientsäkerhetsforskning inte alltid kan  nyttja 

en full RCT. 

Detta bör vara högt upp på forsknings-

agendan då barn är mer känsliga för ME 

och vi vet att de är mer utsatta för dessa 

fel, exempelvis läkemedelsberäkningar.

Referenser
1. Maaskant JM1, Vermeulen H, Apampa B, 

Fernando B, Ghaleb MA, Neubert A, Thayyil S, Soe 
A. Interventions for reducing medication errors in 
children in hospital. Cochrane Database Syst 
Rev. 2015 Mar 10;3:CD006208.

Per Nydert, apotekare, neonatal-
verksamheten, Astrid Lindgrens 
barnsjukhus, Karolinska univer-
sitetssjukhuset, Stockholm 
E-mail per.nydert@ki.se

 barnintensivvård. Införandet av elektronisk 

läkemedelsjournal gav i de två inkluderade 

studierna varierande resultat, båda visade 

på minskad förekomst av ME men den 

ena studien (King, 2003) visade även 

ökad förekomst av potentiella ADE, 

dock ses det inte som förvånande då 

Kings studie saknade förekomst av 

 möjlighet till dosering utifrån vikt samt 

varningssystem för orimliga doser. 

Användning av streckkoder för 

läkemedel- och patientkontroll på en 

neonatalavdelning gav signifikanta 

resultat gällande ME, liksom det struk-

turerade ordinationsblad som hjälpte 

till med läkemedelsordinationer på en 

barnakut. Användandet av checklistor 

för ordinationer på barnmedicinronder 

gav en viss påverkan på tekniska fel.

Kritiska till brist på studier av hög kvalitet
Flera andra sammanställningar, som varit mer inklu-

derande, finns som utvärderar effekten av olika interven-

tioner. Dessa visar på ytterligare metoder och studier 

men är också kritiska till brist på goda studier. Mer 

robusta studieformer behövs för att bättre kunna 

utvärdera effekten av olika interventioner med vetskap att 

Tabell 1 Inkluderade studier.

Namn Publ Land Studie av Typ Avdelning

King 2003 Kanada Elektr. LM-modul CBA1 Barnmed

Kozer 2005 Kanada Struktur ordination RCT2 Barnakut

Kaushal 2008 USA Klinisk Farmaceut CBA1 Barnmed + BIVA

Morriss 2009 USA Streckkoder CBA1 Neo

Lepee 2012 UK Checklista ITS3 Barnmed

Zhang 2012 Kina Klinisk Farmaceut RCT2 Barnmed

Walsh 2008 USA Elektr. LM-modul ITS3 Barnmed+BIVA+Neo

1Controlled Before After Study, 2Randomized Controlled Trial, 3Interrupted time series study

Foto: Wikipedia 
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Risken för felaktig läkemedelsanvändning anges vara tre gånger större i barnsjukvård, jämfört med vuxensjukvård. 
Dessutom sker nästan hälften av ordinationerna till barn i slutenvård “off-label” . Barn är således en patientgrupp där 
ökad kunskap om läkemedelsanvändning behövs mer än någonsin. Särskilt angeläget är förbättrat ordinationsstöd 
inom barnsjukvården.

Vad förväntar vi oss av ePed som beslutsstöd?

journalsystemet Melior utan får i stor utsträckning förlita 

sig på egna erfarenheter samt respektive enhets utarbetade 

rutiner. 

I och med att mycket av informationen i ePed är erfaren-

hetsbaserad är det nödvändigt att lokalt förankra databas-

ens information. Därför har arbetsgruppen BLIS, 

BarnLäkemedel I Skåne, bildats. 

EPed utvecklas inom flera områden 2016
Tillsammans med befintliga sakkunniggrupper samt 

enskilda experter inom området har arbetet påbörjats med 

att gå igenom befintliga läkemedelsinstruktioner och föra 

en dialog med ePeds centralredaktion. 

Under 2016 behöver arbetet kring ePed intensifieras 

ytterligare. En regionalredaktion ska inrättas. Regionalredak-

tionen behövs för att sköta den regionala förvaltningen av 

ePed; exempelvis samordna vilka barnläkemedelsinstruk-

tioner som ska finnas i regionen, bygga mallar i journalsys-

temet Melior samt anpassa delar av informationen till 

regionala förhållanden exempelvis avseende upphandlade 

läkemedel och regionala PM. 

Inom barnsjukvården vårdas patienter som väger allt mel-

lan 400 g och 100 kg, dessutom behöver man ofta späda 

befintliga läkemedel. Allt detta innebär risker för att något 

ska bli fel. Att de aktuella läkemedlen inte är godkända för 

barn innebär inte att de behöver vara farliga eller att det 

helt saknas information om dem. 

Gemensamma erfarenheter samlas i ePed
Erfarenhetsbaserad kunskap om läkemedelsbehandling av 

barn finns bland annat inom sjukvårdsprofessionen, i 

internationell litteratur, databaser och informations-

portaler. Eftersom informationen inte finns samlad, 

innebär det i praktiken att ordination av läkemedel till 

barn ofta baseras på den enskilde läkarens erfarenhet. I 

ePed finns läkare, sjuksköterskor, och apotekares 

gemensamma erfarenheter samlade och kvalitetssäkrade. 

Barnsjukvården bedrivs i Region Skåne på ett flertal 

orter, med koncentration framför allt till Lund, Malmö, 

Helsingborg och Kristianstad. Inom slutenvården är det 

vanligt att patienter skickas mellan sjukhusen. I dagsläget 

har barnläkare i Skåne inte direkt åtkomst till ePed via 

Foto: Wikipedia 

1Med “off-label” avses avsiktlig användning av läkemedel för medicinska ändamål som innebär avsteg från användning 

enligt den godkända produktinformationen, exempelvis avsteg från produktinformationens uppgifter om indikation, 

dosering, kontraindikationer eller administreringssätt.
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Åsa Bondesson, Dr med vet, leg Apotekare, Enheten för 
Läkemedelsstyrning, Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning, 
Region Skåne 
E-mail: Asa.C.Bondesson@skane.se

Bo Selander, Överläkare, Barn- och ungdomskliniken, 
Centralsjukhuset, Kristianstad, Region Skåne 
E-mail: Bo.Selander@skane.se

Johan Svahn, Överläkare, Pediatrik, Lund
E-mail: johan.e.svahn@skane.se

En annan viktig del är utvecklingsarbetet av läkeme-

delsmodulen i journalsystemet Melior med syftet att få en 

funktionell koppling till ePed. Målsättningen är att integre-

rat i journalsystemet få tillgång till en kalkylator och vikt-

baserad rimlighetskontroll samt samlad och kvalitetssäkrad 

information om läkemedel till barn. Förhoppningen är att 

det ska vara klart senare delen av 2016. 

“Förhoppningen är att minska risken för fel i 
läkemedelshanteringen”
Dagens ePed grundar sig på evidens och befintliga  samlade 

erfarenheter. Genom att introducera och implementera 

ePed i Region Skåne är vår förhoppning att felaktig läke-

medelsbehandling och relaterade skador på sikt ska min-

imeras; läkaren kommer att få stöd vid ordinationen 

av läkemedel och sjuksköterskan kommer att få stöd i 

 läkemedelshanteringen. 

Vår förhoppning är vidare att risken för fel i läkeme-

delshanteringen kommer att minska när patienter flyttar 

mellan sjukhusen då informationen i större utsträckning 

än idag kommer att vara regiongemensam. Genom att 

implementera ePed i regionen hoppas vi även kunna bidra 

med Skånes erfarenheter i den ständiga utvecklingen av 

ePed. Vi ser fram emot det framtida arbetet.

Redan det första Nobelpriset i fysiologi eller medicin gick till en upptäckt av behandling av en barnsjukdom. Tysken 
Emil Behring fick priset år 1901 för sin upptäckt av serumbehandling av difteri, som var en av de vanligaste dödsor-
sakerna bland barn. Serumet fick han fram genom att injicera hästar med difteribakterier. Det kunde dock naturligtvis 
bara bli fråga om engångsbehandling, då en upprepad seruminjektion resulterade i svår anafylaktisk chock.

Nobelpris för upptäckt av läkemedel

Det första insulinet prövades på en pojke med dia-

betes, som klarade sig tills den första preparationen 

tog slut. Insulinet blev dock snabbt en succé och 

resulterade i ett Nobelpris till Banting och McLeod 

år 1920. Banting klagade då han ansåg att hans 

student Best egentligen borde ha fått dela priset 

med honom. Prisets förslagsställare lär ha varit den 

danske Nobelpristagaren August Krogh, som för-

stod upptäcktens betydelse och var med om att 

starta föregångaren till Novo Nordic.

Nobelprisupptäcktena av penicillinet och strep-

tomycinet var naturligtvis viktigt för pediatriken 

och har kommenterats tidigare i Barnläkaren (se nr 

3/2015 sid 21-22.).

Foto: Wikipedia

Nobelprisutdelning, Konserthuset, Stockholm
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Amerikanska belönades för upptäckter inom 
läkemedelsbehandling
Finns det några Nobelprisupptäkter som 

från början syftade till att få fram läkemedel 

särskilt för barn? Ett exempel, som kanske 

inte är så känt är 1988 års pris till James 

Black, Gertrude Elion och George 

Hitching “för deras upptäckter av viktiga 

priniciper för läkemedelsbehandling”.

Gertrude Elions livshistoria är värd att 

beskriva lite närmare. En film om henne visades 

nyligen på kunskapskanalen. Hon var dotter till 

judiska invandrare i New York. Hennes morfar dog 

plågsamt i cancer, vilket  motiverade henne särskilt att ägna 

sig åt denna  sjukdomsgrupp. 

Hon var så duktig i skolan att hon hoppade över flera 

klasser och började sedan studera kemi. Det var dock 

svårt att få ett jobb under depressionen i USA. I början av 

andra världskriget blev det lättare och hon kunde börja 

som laboratorieassistent hos Georg Hitchings på 

Burroughs Welcome, som senare blev GalxoSmithKline. 

Lade grunden till dagens cytostatikabehandling mot 
barncancer
Hitchings förde fram teorin att alla celler behövde nukleo-

tider för att dela sig. Genom att hämma dessa skulle man 

kunna behandla cancer. Gertrude Elion prövade ett 

hudratal puriners effekter på laktobaciller. Genom att byta 

ut syre mot svavel i guanin så fick hon fram merkaptopurin, 

som visade sig hämma bakterietillväxten effek-

tivt. I början av 1950-talet dog barn i leukemi 

efter bara 3-4 månader. Men med den nya 

medicinen kunde de leva genomsnittligt 

12 månader. Det var början på den 

framgångsrika cytostatikabehandlingen av 

barncancer. 

Men Hitchings och Elion upptäckte också 

flera andra viktiga mediciner för barn såsom 

trimetoprim och aciclovir. Intressant är att Elion 

aldrig fick tillfälle att ta någon doktorsgrad vid ett 

universitet. Hon var förlovad, men fästmannen dog 

innan det planerade giftermålet varför Gertrude Elion 

förblev ogift, vilket som hon själv konstaterade gjorde att 

hon helhjärtat kunde ägna sig åt forskning. Hon lär ha 

varit en generös och vänlig person.

Foto: Wikipedia

Hugo Lagercrantz, professor 
 emeritus, Karolinska Institutet
E-mail: hugo.lagercrantz@
actapaediatrica.se
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Hosta och problem med sömnen är två mycket vanliga och överbehandlade symptom i pediatrisk öppenvård. Trots 
detta saknas väl dokumenterad behandling. Till följd av detta lever både ineffektiva och potentiellt farliga äldre 
 läkemedel (receptbelagda och fria), kvar i den terapeutiska arsenalen.

Farmakologiska synpunkter på 
sömnstörningar hos friska barn

 sömnreglerande hormon, men 

påverkar även ett stort antal andra 

fysiologiska mekanismer (3), vilket 

gör att längre tids behandling bör 

undvikas. 

I rapporterna från Läkemedels-

verket anser man att melatonin kan 

användas i speciella fall och då som 

korttidsbehandling. Det har dock 

visats att vid behandling upp till sex 

veckor är recidiv vanliga (4). 

Förmodligen kommer det att i prak-

tiken att leda till att behandlingen 

förlängs, men då kan man förmodli-

gen titrera ut en lägre dos (4). Det 

framgår av fysiologin (3) att melato-

nin är ett insomningsmedel och att 

man normalt bara kan få effekt vid 

störningar av dygnsrytmen och förse-

nad insomning. 

I samband med skymningen sker 

en ökning av melatoninfrisättningen 

normalt (dim light melatonin onset, DLMO) som dock 

tidsmässigt varierar mellan individer. Man har i några 

studier kunnat visa att om melatonin ges 3-6 timmar innan 

individuellt DLMO erhålls en signifikant bättre effekt på 

tidigare insomnade (5). Depottabletter som Circadin är 

alltså tveksamma vid behandling av barn. Initialdos: 2–4 

års ålder: 0,5–1 mg och över 4 års ålder: 1–5 mg. 

Råd mellan olika instanser bör överensstämma
Eftersom biotillgängligheten skiljer sig mellan individer 

ska doseringen individualiseras och lägsta effektiva dos 

eftersträvas. Högsta dos i studier har legat på 10–12 mg. 

Melatonin finns även som oral lösning som går att beställas 

extempore och går även att förskriva på individuell licens. 

Det är naturligtvis bra om de råd som ges på BVC, 

allmänläkarmottagningar, barnläkarmottagningar och 

 barnakuter överensstämmer även när det gäller icke farma-

kologisk behandling. 

Beträffande sömnmedel tillsatte Läkemedelsverket en 

arbetsgrupp som gick igenom befintlig dokumentation, 

vilket resulterade i två fylliga rapporter (1). Samman-

fattningsvis ansåg man att farmakologisk behandling 

endast i undantagsfall var indicerad och att de mest 

använda* med ett undantag (melatonin) var olämpliga 

p g a otillfredsställande dokumentation av effekten, poten-

tiellt farliga biverkningar och i vissa fall tillvänjningsrisk. 

Förskrivningen till barn av de förstnämnda var trots detta 

omfattande enligt Receptregistret. En svaghet med regist-

ret är dock att indikation saknas, vilket gör att en del av 

förskrivningen kan ha skett på annan indikation än 

 sömnstörning. 

Melatonin endast som korttidsbehandling i specifika fall
Melatonin har ingen godkänd indikation för sömnstörning-

ar hos barn, men en del relevant och växande dokumenta-

tion för barn och ungdomar finns. Melatonin är vårt 

Foto: Margareta M Karnros

Melatonin är vårt sömnreglerande hormon, men påverkar även ett stort antal andra fysiologiska 
mekanismer. Längre tids behandling med hormonet bör undvikas.
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För de minsta barnen finns ett utmärkt PM i 

Rikshandboken för BVC och för de äldre barnen och ung-

domarna i Läkemedelsverkets rapport och i kortversion i 

Läkartidningen. 2016;113:DSU3
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1. Sömnstörningar hos barn. Tryckt version: Information från 

Läkemedelsverket 2015:(26)2. Innehåller både bakgrunds- och 
kunskapsdokumentet. Nätversion: https://lakemedelsverket.se/
malgrupp/Halso---sjukvard/Behandlingsrekommendationer/
Behandlingsrekommendation---listan/Somnstorningar-hos-barn/

2. Rikshandboken-BHV.se 
3. Bruni O, Alonso-Alconada D, Besag F, Biran V, Braam W, Cortese 

S, Moavero R,Parisi P, Smits M, Van der Heijden K, Curatolo P. 
Current role of melatonin inpediatric neurology: clinical recom-
mendations. Eur J Paediatr Neurol. 2015 Mar;19(2):122-33. doi: 
10.1016/j.ejpn.2014.12.007. Epub 2014 Dec 17. 

4. van Maanen A, Meijer AM, Smits MG, Oort FJ. Termination of 
short term melatonin treatment in children with delayed Dim 
Light Melatonin Onset: effects on sleep, health, behavior  problems, 
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Birger Winbladh, professor 
 emeritus 
E-mail: birger.winbladh@
gmail.com

Svensk Barnkardiologisk Förening inbjuder  till kurs i

Barnkardiologi
den 5-8 september 2016

Kursen som i många år hållits på Svartå Herrgård har nu flyttats till

Båsenberga Hotell & Konferens, Vingåker

Kursen riktar sig i första hand till barnläkare, GUCH-läkare och kliniska fysiologer men också till biomedicinska 

 analytiker och sjuksköterskor med barnkardiologisk inriktning.

Ur planerat kursinnehåll: Hjärtmissbildningar: terminologi, struktur, fysiologi, symtom, utredning och behandling. 

Hjärtarytmier och pacemakerbehandling. Hjärtmuskelsjukdomar och pulmonell hypertension.

Antalet deltagare är begränsat till 35 st.

Kursansvariga:

Göran Wesström, Barn o Ungdomskliniken Örebro och Norrköping

Per Winberg, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm

Kursavgift 6900 kr, exkl. moms, inkluderande helpension i 3 dygn.

Anmälan senast den 13 maj 2016 till: http//www.orebroll.se/Basenbergakurs

Bekräftelse på att du har blivit antagen till kursen meddelas i vecka 22.
Upplysningar: Camilla Frisö Telefon:  019-6022445 eller E-mail: camilla.friso-asell@regionorebrolan.se
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Aktiv rapportering av allvarliga läkemedelsbiverkningar och andra negativa händelser från Hälso- och sjukvården är 
nödvändigt. Lika viktigt är ökad systematisk uppföljning av barns läkemedelsanvändning.

−Säkrare läkemedelsanvändning hos barn är en angelägen jämlikhets- och patientsäkerhetsfråga. Dialogen mellan 
Hälso- och sjukvården och Läkemedelsverket om läkemedels effekter och säkerhet behöver stärkas, säger Elin 
Kimland, projektledare, Läkemedelsverket.

Öka dialogen om negativa läkemedelseffekter 
hos barn

spädbarn och vuxna. Hos mindre barn kan det vara svårt 

att identifiera biverkningar av läkemedel. Ungdomar kan 

storleksmässigt jämföras med vuxna men pubertetsperio-

den kan innebära en ökad känslighet för läkemedel. 

Biverkningsmönstret och -frekvensen hos barn kan där-

för skilja sig från vuxna, men även mellan barn i olika åldrar. 

Kända biverkningar kan påverka barn mer än vuxna. 

Exempelvis kan lugnande antihistaminer leda till att barnet 

blir överaktivt och impulsivt, tetracykliner kan påverka 

benmassan vid tillväxt, cytostatika kan påverka framtida 

fertilitet och neuroleptika kan ge större metabol påverkan. 

Risker för läkemedelsfel större bland barn än vuxna
Bristen på barnanpassade läkemedelsformer medför att 

läkemedel måste sönderdelas eller spädas i flera omgångar 

för att motsvara önskad dos, framför allt till yngre barn. 

Riskerna för felanvändning och läkemedelsbiverkningar 

på grund av överdosering, underdosering och administre-

ringsfel är därför större hos barn än hos vuxna. 

Läs mer på Läkemedelsverket barnsidor: 
www.lakemedelsverket.se/barn

Läkemedel har inte utvecklats utifrån barns specifika behov 

i samma omfattning som hos vuxna, vilket lett till brist på 

godkända läkemedel till barn. Det är vanligt att barn 

behand las med läkemedel som inte är utprovade för barn. 

Barnanpassade läkemedelsformer och styrkor saknas ofta. 

Biverkningsmönster varierar beroende på ålder
Barn är växande individer med en fysiologi och läkeme-

delsomsättning som skiljer sig från vuxnas och som ändras 

med tilltagande ålder och mognad. Hos nyfödda och 

spädbarn är känsligheten i allmänhet störst, framför allt 

beroende på långsam metabolism och utsöndring av läke-

medel. Barn i förskoleåldern har en snabbare metabolism 

och utsöndring av många läkemedel jämfört både med 

Foto: Wikipedia

Biverkningsmönstret / -frekvensen hos barn och vuxna kan se olika 
ut. Dessutom kan kända biverkningar påverka barn mer än vuxna. 
Även åldern bland barn har betydelse.

Elin Kimland, utredare, Med Dr, 
sjuksköterska, farmaceut, 
Läkemedelsverket E-mail:elin.
kimland@mpa.se



Barnläkaren Nr. 2/16 19 

TEMA: LÄKEMEDELTEMA: LÄKEMEDEL

Underrapportering av biverkningar vanligt

De senaste 30 åren har biverkningsrapporteringen i Sverige legat relativt stabilt på bara drygt 220 rapporter 
om barn (exklusive vacciner) årligen, trots att fler idag behandlas med potenta läkemedel. Detta tyder på stor 
underrapportering. Elin Kimland lyfter fram några viktiga punkter att lägga på minnet: 

• Barn har fler psykiska biverkningar än vuxna 
  Utifrån rapporterade biverkningar kunde bland annat identifieras att barn hade högre andel psykiska biverkningar 

 jämfört med vuxna. Biverkningarna gällde behandling med hostmediciner, ökad risk för narkolepsi efter vaccinering 

mot svininfluensa och andningssvårigheter vid behandling med kodein efter operation av tonsiller och polyper. 

• Systematisk uppföljning av biverkningar saknas ofta
  Biverkningsrapportering är viktig även för att bekräfta att nyttan fortfarande är större än risken som exempelvis för 

de vacciner som ingår i barnvaccinationsprogrammet. Systematisk uppföljning av långtidseffekter vid läkemedelsbe-

handling av barn saknas ofta. 

• Rapportering till läkemedelsmyndigheten viktig
  Läkemedelsmyndigheterna behöver även i mycket större omfattning få kännedom om negativa händelser relaterade 

till läkemedelshantering och/eller off-label användning av läkemedel hos barn. Läkemedelsverket följer kontinuerligt 

upp rapporteringen för att kunna ompröva nytta/risk balansen för alla godkända läkemedel och genomföra proaktiva 

insatser, exempelvis ta fram kunskapsunderlag, för ökad läkemedelssäkerhet hos barn. 

• Även biverkningar av läkemedel som funnits länge ska rapporteras
  Misstänkta läkemedelsbiverkningar som inträffar hos barn behöver rapporteras. Även för läkemedel som funnits 

länge på marknaden, oavsett om medicinen är avsedd för behandling av barn eller inte. Detta är viktigt eftersom 

biverkningsmönstret kan skilja sig mellan barn och vuxna. Det är särskilt viktigt att rapportera allvarliga och/eller 

okända biverkningar. 

 Läs mer och rapportera via www.lakemedelsverket.se/rapportera 

Brist på ett flertal vacciner har orsakat mycket oro och merarbete inom barnhälsovården. Grundproblemet är att det 
finns alltför få tillverkare - endast två stora och en mindre - av de sofistikerade vacciner som innehåller acellulär 
 pertussis (aP) vaccin.

Orsaker till dagens vaccinbrist

Den akuta 

bristen beror på 

att alla tre aktu-

ella tillverkare 

fick olika slags 

problem med aP 

ko m p o n e n t e n 

samtidigt. Dessa 

problem håller 

nu på att lösas. 

Tyvärr innebär 

det inte att vi 

kan bortse från framtida problem. Vi måste istället se över 

våra strategier vid vaccinupphandlingar. Grundproblemet 

med BCG är likartat, d v s att det finns endast ett fåtal vac-

cintillverkare. När då den största av dem fick ett problem 

blev det omedelbart ett världsomfattande brist. Även detta 

problem håller på att lösas. 

Liknande situationer kan dock inte heller här uteslu-

tas för framtiden. En ytterligare faktor är att man 

upphand lar det förutsatta vaccinbehovet för flera år 

framöver. Följden har blivit att man i EU inte kunnat 

kalkylera med ett kraftigt ökat behov med en stor 

 tillströmning av  flyktingar.
Foto: Wikipedia

Flicka ges oralt poliovaccin
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Marta Granström, professor i 
klinisk mikrobiologi, MTC, 
Karolinska Institutet, Solna, 
Stockholm 
E-mail: Marta.Granstrom@ki.se

Arbetsgruppen Barnvaccinationer – vilka är vi?

Arbetsgruppen Barnvaccinationer är en relativt ung, men entusiastisk grupp inom Barnläkarföreningen. 

Gruppen består av barnläkare med stort intresse för vaccinationsfrågor, där medlemmarna är utsedda från 

BLFs två delföreningar: Allmänpediatrik och Hälsovård samt Barninfektioner. Adjungerade till gruppen 

finns kollegor från Skolläkarföreningen och Folkhälsomyndigheten. 

Arbetsgruppen är en primär remissinstans för myndigheter samt utgör rekryteringsbas för deltagande i 

utredningar av vaccinationsfrågor rörande barn 0-18 år. Senast besvarades remiss angående 

Folkhälsomyndighetens nya föreskrift om vaccination av barn.

Vi bevakar omvärlden avseende aktuella vaccinationsfrågor, som t ex mässlingsutbrott, vaccinationsbehov av 

nyanlända barn etc. Vaccin-relaterade nyheter och aktuella konferenser finns också på hemsidan. 

Vi tar emot vaccinationsfrågor från hälso- och sjukvården och sedan 2015 medverkar vi med föreläsningar i 

Barnveckans program, för att i samverkan med andra delföreningar för att öka kompetensen kring vaccina-

tion av barn samt verka för en jämlik hälsa.

Gruppen är öppen för alla med intresse för barnvaccinationer. Du är varmt välkommen att höra av dig via 

vår hemsida (http://hov.barnlakarforeningen.se/arbetsgruppen-for-vaccinationsfragor/). 

Kathy Falkenstein-Hagander (Ordförande); Delförening för Allmänpediatrik och Hälsovård
Ann-Sofie Cavefors; Delförening för Allmänpediatrik och Hälsovård
Anna Nilsson (Sekreterare); Delförening för Barninfektioner
Percy Wimar Nilsson; Delförening för Barninfektioner
Leif Ekholm; Delförening för Allmänpediatrik och Hälsovård
Christian Penno; Delförening för Barninfektioner
Bernice Aronsson (Adjungerad); Folkhälsomyndigheten
Mats Swensson (Adjungerad); Skolläkarföreningen

Vi har också varit vana vid att de svårtillverkade vac-

ciner som innehåller aP och inaktiverat polio vaccin 

(IPV) enbart säljs i västvärlden medan utvecklingslän-

dernas vacciner produceras lokalt med helcellskikhosta 

och oralt poliovaccin. Vad vi kanske inte insett, är att den 

mer bemedlade delen av befolkningen i utvecklingslän-

der kommer att vilja ha samma vacciner som vi ger våra 

barn. 

Efterfrågan i dessa länder har ökat så snabbt att våra 

tillverkare inte på långa vägar lyckats öka sin tillverknings-

kapacitet i samma utsträckning. Lägger man till att WHO 

nyligen beslutat att alla barn i världen skall ha åtminstone 

en dos IPV i det sista steget av polioutrotningen, vilket 

nuvarande tillverkningskapacitet helt klart inte kan möta, 

får man nog inse att de goda tiderna med ostörd vaccin-

försörjning kan vara över för många år framöver.
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Replik 

 psykologförbundets (APA) policydoku-

ment om medievåld nämns också som 

motsägande Statens medieråds forskning-

söversikt. I den har studier som inte stöd-

jer hypotesen att spel orsakar aggression 

helt ignorerats. Detta ledde 2013 till att 

228 forskare undertecknade ett upprop 

där man krävde att APA omformulerade 

sitt policydokument. 2015 gjorde APA 

detta, men hävdar fortfarande, något 

modi fierat, att medievåld föder våld. Även 

detta policydokument har anklagats för 

stark bias. I motsats till dessa omdis-

kuterade dokument har NOVA, Australiska 

justitiedepartementet, Statens folkhälso-

institut, Brittiska  kulturdepartementet 

samt Danska kulturdepartementet alla 

publicerat forskningsöversikter som stöd-

jer Statens medieråds slutsatser, d v s att 

entydiga bevis för att våldsamma datorspel 

orsakar verkligt våld saknas.

Kanske kan oenigheten spåras till ett 

missförstånd om vad myndigheten egentli-

gen hävdar i Våldsamma datorspel och aggression. Att 

spelande kan leda till aggression är fastlagt, men det saknas 

belägg för att det leder till våldsamt beteende. Med aggres-

sion avses en mängd olika fenomen (aggressiva associa-

tioner, aggressiva kognitioner, aggressiva affekter etc) som 

mäts på en mängd olika sätt (t ex genom enkätfrågor, 

experimentella testmetoder, associationsmått eller olika 

fysiologiska mätmetoder). 

Dessa olika fenomen och mätmetoder korrelerar i några 

fall med varandra, men saknar empirisk koppling till 

fenomenet våldsamt beteende, alltså utövande av fysiskt 

våld. Häri ligger det stora metodologiska problemet inom 

forskningsfältet: när det visat sig svårt att bevisa ett kausalt 

förhållande mellan våldsamma datorspel och ett socialt 

beteende (våld), försöker man istället bevisa ett kausalt 

förhållande mellan våldsamma datorspel och fenomen 

(associationer, kognitioner, affekter) som man antar har 

samband med detta sociala beteende. Så länge dessa 

fenomen inte bevisats ha något samband med våldsamt 

beteende går det inte att påstå att spel orsakar våld.

Predrag Petrovic kritiserar i Barnläkaren nr 1/2016 
Statens medieråd, främst myndighetens forskningsöver-

sikt Våldsamma datorspel och aggression. I rapporten slog 

myndigheten fast att det saknas vetenskapliga belägg för 

att våldsamma datorspel leder till våldsamt beteende hos 

spelarna. 

Petrovic hävdar att Statens medieråd “inte var objektivt 

och att rapporten stod i bjärt kontrast mot samlad vetens-

kaplig expertis.” Vad som avses med att myndigheten inte 

var objektiv är svårbegripligt eftersom påståendet inte 

förklaras eller utvecklas. Vad den samlade internationella 

expertisen säger är däremot enklare att bemöta. Petrovic 

har framfört detta påstående tidigare, med hänvisning till 

rekommendationer från de amerikanska, australiska och 

kanadensiska barnläkarförbunden samt från det ameri-

kanska hälsodepartementet. Tillförlitligheten i just dessa 

rekommendationer är låg, då ingen av dem anger mer 

än en handfull studier som stöd, och helt bortser från 

den forskning som inte funnit någon koppling mellan 

spelvåld och våldsamt beteende. Det amerikanska 

Foto: Anna-Lena Ahlström

Ulf Dalquist, forskningsansvarig och Ewa Thorslund, direktör på Statens medieråd.

Ulf Dalquist, forskningsansvarig och Ewa Thorslund, direktör Statens medieråd svarar på hjärnforskaren och psyki-
atrikern Predrag Petrovics kritik angående våldsamma dataspel “Vi är den som slår och mördar” (Barnläkaren nr 
1/2016):
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Petrovic nämner vidare ett inslag i Kalla fakta, där 

Statens medieråds samarbete med dataspelsbranschen 

ifrågasattes. Granskningsnämnden för radio och tv slog 

fast att inslaget brast i saklighet. Statens medieråd ska 

enligt myndighetsinstruktionen “verka för media-

branschernas självreglering”. Självfallet förutsätter detta 

uppdrag att myndigheten samverkar med branschaktör-

erna.

Petrovic menar också att Statens medieråd borde “ta till 

sig mer av experimentell hjärnforskning”. Våldsamma 
datorspel och aggression är ett totalurval där samtliga peer-

reviewgranskade studier av relationen mellan våldsamma 

datorspel och aggression/våldsamt beteende som publicerats 

2001–2011 ingår, totalt 106 stycken. Om någon experimen-

tell hjärnforskning saknas i översikten beror det antingen 

på att den inte publicerats under denna tidsperiod, eller 

handlar om något annat än våldsamma spel och aggression.

Självfallet ska inte barn spela alla spel. Lika lite som att 

alla filmer, böcker eller konstutställningar är för barn, är 

alla spel det. Det finns gott om anledningar att begränsa 

barns tillgång till vissa spel – t ex för att de ger uttryck för 

sexism, rasism eller en nedsättande människosyn. Möjligen 

ligger beredvilligheten att omfamna medievåldsstudier av 

bristande kvalitet i att de ger oss föräldrar ett argument för 

begränsningen av barns medieanvändning – “det är 

skadligt” – som är betydligt bekvämare än att själv behöva 

motivera begränsningen på etiska grunder.

Ewa Thorslund, direktör Statens medieråd
Ulf Dalquist, forskningsansvarig Statens medieråd

Redaktionens anmärkning: Referenser har uteslutits av 
utrymmesskäl. En fullständig referenslista finns tillgänglig 
på http://statensmedierad.se/referenser

Sydsvenska pediatriska föreningen, i samarbete med VO 
barnmedicin vid Skånes universitetssjukhus, inbjuder härmed till:

PEDIATRISK UTBILDNINGSDAG

Fredagen den 20 maj, 2016, kl 09.00-cirka 16.00

Vid Ängavallen, utanför Vellinge

Programmet består av intressanta allmänpediatriska föreläsningar, föreningsangelägenheter och 

socialt umgänge. Mötet är öppet för alla läkare med intresse för pediatrik och är avgiftsfritt. 

Alla medlemmar har möjlighet att söka stipendier att använda till studiebesök, studieresor, 

kongressresor, mm. Total stipendiesumma är 30.000 kronor, som kan delas ut till en eller flera 

sökande. Ansökan skall skickas till martin.jagervall@kronoberg.se senast 2016-03-31. 

Stipendiaterna utses av styrelsen och presenteras i samband med årsmötet. 

Anmälning till mötet görs till Johan Berg på johan.berg.449@hotmail.com senast 2016-05-13, 

så att vi kan beställa fika och mat till alla deltagare.

Martin Jägervall, ordförande
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När bör man ge paracetamol till barn med 
feber?
Lisa Törnudd, barnläkare, universitetssjukhuset, 
Linköping

−Feber är både ett viktigt och ett 

vanligt kliniskt symptom. 

Paracetamol bör oftast vara 

förstahandsvalet vid behandling 

av feber eftersom det har visat sig 

ha få biverkningar i terapeutiska 

doser. Feber är dock oftast självbe-

gränsande och behöver långt ifrån 

alltid behandlas. 

Hos i övrigt friska barn är feber 

i sig inte farligt och förvärrar inte 

sjukdomen, förutsatt att vätska ersätts. En indikation för 

att behandla med febernedsättande är att förbättra barnets 

välmående och därigenom kunna underlätta per os försörj-

ning och förbättra sömn.

Per Brolin, ST-läkare, barnkliniken Karlstad
−I första hand tycker jag att bar-

nets allmäntillstånd skall avgöra. 

För barn med feber som är hyfsat 

pigga finns ingen anledning att ge 

febernedsättande mediciner. 

Febern i sig är ju inte farlig, vilket 

man kan behöva påminna föräl-

drar om. Ingen medicinering är 

helt riskfri och paracetamol bör 

inte ges i onödan. 

Om barnet däremot är påtagligt 

påverkat av febern kan man ge paracetamol, då det erfaren-

hetsmässigt verkar kunna öka välbefinnandet. Har barnet 

ont,  t ex vid otit, är det också bra att ge paracetamol i 

smärtlindrande syfte. Riktigt små barn (under 2-3 månader) 

med signifikant feber bör alltid bedömmas av läkare.”

Deborah Frithiof, överläkare i barn- och 
ungdomsmedicin Norrlands universitetssjukhus, Umeå

−Barn med vissa underliggande 

sjukdomar som kan försämras av 

feber bör få paracetamol. T ex 

barn med hjärtfel av hemodyna-

misk betydelse eller de med 

metabola sjukdomar.

Till grundfriska barn kan 

paracetamol ges vid smärta, såsom 

vid otit, halsont, skador etc. 

Infekterade barn med allmän-

påverkan som får problem med 

intag av mat och dryck kan behöva behandlas. Trötthet 

anser jag var normalt och behöver inte behandlas. Likaså 

brukar jag inte rekommendera behandling till högfebrila 

barn utan allmänpåverkan.

SVAR DIREKTSVAR DIREKT
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En god neonatalvård på denna nivå bygger på tre viktiga 

delar: omvårdnads-, medicinsk-, och teknisk kvalité. Vår 

avdelning har jämförbara medicinska resultat (mortalitet 

och morbiditet) med de övriga sex enheterna i landet. 

Syftet med certifieringsarbetet var att kvalitetssäkra 

omvårdnaden för neonatalbarnen genom att höja omvård-

nadskompetensen på alla yrkeskategorier (sjuksköterskor, 

läkare, barnsköterskor, psykolog, kurator, dietist och sjuk-

gymnaster) som arbetar på neonatal IVA, samt att öka 

föräldradelaktigheten och familjecentreringen genom att 

aktivt reflektera över medarbetarnas roll i förhållande till 

familjen.

NIDCAP står för New Born Individualized Develop-

mental Care (and Assessment Program): en omvård-

nadsmodell där man arbetar med en Familjecentrerad 

utvecklingsstödjande neonatalvård.

Barn vårdade enligt NIDCAP presterar bättre
Neonatal IVA, US, har sedan i mitten på 90-talet arbetat 

med att bygga upp en NIDCAP kompetens. Det startade 

Nyheter
NIDCAP certifiering i Linköping
De är väldigt stolta över att arbeta på den 7:e neonatalavdelningen i världen - personalen på Neonatal IVA, 
Universitetssjukhuset i Linköping. Avdelningen är den första i Sverige som nu är NIDCAP certifierad - förövrigt en 
av de sex regionenheter i Sverige som tar emot barn födda före graviditetsvecka 27.

Fr v. Catrin Löwemo, Kinna Normelli, Barbara Graffman, Annelie Gredeskog Anne Sandehed, Lisbeth de Jounge (håller i statyetten), Charlotte 
Helmer, Kajsa Kling, Kerstin Ström och Fredrik Lundberg

Foto: Evelina Tonhammar

NYHETERNYHETER
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med en studieresa till Boston, där grundaren till denna 

modell har sin huvudort: Dr. Heidelise Als. Efter denna 

resa påbörjades utbildning av NIDCAP observatörer, via 

särskild NIDCAP tränare (utbildad i USA), som erhåller 

en specifik kompetens i att förstå det neurofysiologiska 

beteendet hos det nyfödda och särskilt det för tidigt födda 

barnet. Vården fokuseras inte enbart på barnet utan också 

på hur viktig barnets familj och deras delaktighet är i 

vården för barnet. Den är individuell och baseras på varje 

enskilt barns utvecklingsnivå. 

Vetenskapliga resultat visar att barn som är vårdade 

enligt NIDCAP modellen presterar bättre i tester långt 

efter vårdtiden. 

Under årens lopp har NIDCAP observatörer kontinuer-

ligt utbildats på Neonatal IVA i Linköping och vi har sat-

sat, parallellt med den medicinska utvecklingen, på 

omvårdnaden. Just nu har vi sex utbildade NIDCAP 

observatörer, ytterligare två är snart klara, och två har nyli-

gen påbörjat sin utbildning. NIDCAP observatörer är en 

förutsättning för att sprida kunskapen om NIDCAP 

modellen bland medarbetarna, och på så sätt också höja 

omvårdnadskvalitén för barnet med familj. I december 

2011 skickades ansökan till NIDCAP Federation 

International (NFI), USA om att få påbörja processen mot 

en certifiering.

Följande områden ingår i certifieringsprocessen
• Den fysiska miljön, lokalerna

• Inställning till och omvårdnaden av barnet

• Inställningen till och omvårdnaden av familjen

• Inställning och attityd till varandra i arbetsteamet.

Certifieringsarbetet består av sex steg som förutsätter att 

enheten ska redan från starten ha en hög nivå på omvård-

naden och arbetar med NIDCAP som modell. Den avslutas 

med att en expertgrupp gör en bedömning på plats och 

jämför den sedan med den självvärdering som avdelningen 

har gjort. De skriver sin rapport och gör sedan en rekommen-

dation till NFI (NIDCAP Federation International) Board of 

Director i USA, som i sin tur fattar beslut om enheten når 

upp till kvalitetskraven för att bli NIDCAP certifierad.

Under hela processen har det pågått ett ständigt lärande 

på neonatal IVA. Kontinuerlig utbildning via bedside 

undervisning samt på utbildningsdagar har genomförts. 

Översättning av allt material till engelska har gjorts av en 

av avdelningens barnsköterskor (Lena Trossö). 

Specialistsjuksköterskan i omvårdnad (Lisbet de Jounge) 

har koordinerat projektet tillsammans med NIDCAP 

gruppen. Logistiken och insamlandet av det 4,2 kg tunga 

materialet (som en nyfödd fullgången baby;) har koordina-

torn tillsammans med en av NIDCAP observatörerna till 

största del gjort (Lisbet de Jounge och Catrin Löwemo). 

Alla medarbetare har engagerat sig i frågorna och aktivt 

bidragit till att vi har nått fram till NIDCAP certifieringen, 

där resultatet blev till och med bättre än självvärderingen!

Fredrik Lundberg MLA, Marie Hassel VEC, Ewa Nordqvist 
Bitr VEC

NYHETERNYHETER

som i Texas möttes upp av barnläkaren Dan Jacobson från 

barnkliniken på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, som forskar 

på CP på Karolinska Institutet.

−Det var en stark upplevelse att medverka i så många 

ungdomars glädje”, säger Dan Jacobson.

Min Stora Dags generalsekreterare Hélène Benno hade 

hört talas om Morgans Wonderland och parkens unika 

inriktning av en slump och efter ett besök beslutade hon 

att svenska ungdomar också skulle få komma hit. 

Unik resa lyfter fråga om 
handikappsanpassad miljö för barn

Lagom till Halloween satte sig nio förväntansfulla ungdo-

mar på flyget från Sverige med var sin förälder, för att 

besöka nöjesparken Morgans Wonderland i San Antonio, 

Texas.

Parken är världsunik då den vänder sig till barn med 

olika funktionsnedsättningar. Bakom resan stod organisa-

tionen Min Stora Dag som förverkligar önskedrömmar för 

barn och unga med svåra sjukdomar och diagnoser. Trots 

flygresan på 16 timmar var det en pigg grupp ungdomar 

Genom resan ville Min Stora Dag lyfta frågan om tillgänglighet och synlighet av funktionsnedsatta barn och unga i 
Sverige. Utlandsresor av detta slag i stiftelsens regi, hör till undantagen och nio svenska ungdomar fick vara med om 
en helt unik upplevelse.
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Motsvarande upplevelse finns inte i det annars så handi-

kappanpassade Sverige, inte heller i Europa. Sagt och 

gjort, en resa planerades in och ungdomar från norr till 

söder utsågs av sjukhus och barnkliniker som Min Stora 

Dag samarbetar med.

Morgans Wonderland är en nöjespark som leker med 

alla sinnen – känsel, hörsel, rörelse, syn och känsel. Här är 

inte rullstol eller neuropsykiatriska diagnoser ett hinder – 

alla attraktioner är byggda för att passa allas behov.

Under 2015 har omkring 3000 barn varit med om ett 

arrangemang genom Min Stora Dag. Läs mer på www.

minstoradag.org 

Jim Hofverberg, MinStoraDag

Här är inte rullstol eller neuropsykiatriska diagnoser ett hinder – samtliga karuseller är byggda för att passa alla barns behov.

Foto: MinStoraDag
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Vaggan, Le berceau, är en för många välkänd målning. Men 

vem var Berthe Morisot, konstnärinnan som skapade den 

vackra tavlan som utstrålar vila och harmoni och vilken 

bakgrund har målningen? 

Berthe Morisot föddes år 1841 i en välbeställd borgerlig 

familj. Hon studerade vid École des Beaux-Arts i Paris 

och för den kände landskaps- och porträttmålaren Camille 

Corot. Hon blev medlem av den krets konstnärer som vi 

känner som impressionisterna med namn som Claude 

Monet, Édouard Manet, Auguste Renoir och Alfred 

Sisley. Manet har målat ett par kända porträtt av sin kvinn-

liga impressionistkollega. I novellen Monolog för Édouard 
Manet låter Rose Lagercrantz Berthe Morisot hålla en 

tänkt monolog för Manet samtidigt som hon sitter modell 

för Le Repos, Vilan (Eros tårar, Norstedts, 1998).

Redaktör: Göran Wennergren

Konstpaus

Le repos, Vilan, cirka 1870–1871, porträtt av Berthe Morisot 
målat av Édouard Manet (1832–1883). Museum of Art, Rhode 
Island School of Design, Providence, RI, USA.

Konstnärens dotter, Julie, med sin barnflicka, cirka 1884, av 
Berthe Morisot (1841–1895). Minneapolis Institute of Arts, MN, 
USA / The John R. Van Derlip Fund.

Le berceau, Vaggan, 1872, av Berthe Morisot (1841–1895). 
Musée d’Orsay, Paris. Foto: RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / 
Hervé Lewandowski. 

Foto: Okänd, Wikimedia Commons

Foto: Bridgeman Images

KULTURKULTUR
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Göran Wennergren, professor, 
överläkare, Göteborg
E-mail: goran.wennergren@
pediat.gu.se

Le Repos finns idag i USA på Rhode Island School of 

Design – Museum of Art.

Morisots motiv hämtas ofta från hemmet eller trädgården, 

miljöer som var tillgängliga för den borgerliga kvinnan. 

Vaggan, Le berceau, är hennes mest kända verk. Målningen 

visades på impressionisternas utställning 1874. På mål-

ningen ses Berthes äldre syster Edma sittande vid sin 

sovande dotter Blanche. Tavlan blev inte såld utan kom att 

stanna i Edmas familjs ägo till år 1930 då den köptes av 

Louvren. Idag finns tavlan på Musée d’Orsay. 

Berthe Morisot gifte sig 1874 med Eugène Manet, bror 

till Édouard. Dottern Julie föddes år 1878. Julie kan ses på 

flera av mammans tavlor. Även andra impressionister, som 

Auguste Renoir och farbrodern Édouard, har målat av 

Julie. Berthe Morisot dog i lunginflammation enbart 54 år 

gammal. Hon är begravd på Cimetière de Passy i Paris.



Barnläkaren Nr. 2/16 29 

KULTURKULTUR

“Där barnen sover”, en utställning om barn på flykt
Fotografiska museet, Stockholm (30 sept-7 feb, 2016)

Kriget i Syrien har pågått i snart fem år 

och mer än två miljoner barn befinner 

sig på flykt inom eller utanför landets 

gränser. De har lämnat sina vänner, sina 

hem och sina sängar. 

Magnus Wennman, vinnare av två 

World Press Photo Awards och fyrfal-

digt utnämnd till Årets Fotograf i 

Sverige, har under 2015 träffat flyktin-

gar i otaliga flyktingläger och på deras 

väg genom Europa. Berättelsen om när 

natten kommer är en levande historia, 

utan ett givet slut. Fotografiska museet 

och Aftonbladet stod bakom arrangem-

anget till förmån för FNs flyktingorgan 

UNHCR.Foto: Magnus Wennman

Vad är det vi ser i din ateljé?
−Flickan kommer att ingå i verket “Vilande våg”. Bilderna 

visar skulpturen i lera när den nästan var klar för gjutning 

i gips. Gipsen håller just nu på att överföras till brons på 

ett gjuteri i Malmö. Hela skulpturgruppen består av fyra 

fristående skulpturer: ett barn, en havsvåg och två “kub”-

skulpturer. På var och en av kuberna sitter en groda. 

Barnmotiv i konsten på Nya Karolinska
Vi tittar in hos konstnären Bianca Maria Barmen, som just nu arbetar med konstutsmyckningen av Nya Karolinska, 
Solna. Sjukhusprojektet beräknas stå färdigt 2018:

Bianca Maria Barmen, är en 
av de konstnärer som arbetar 
med utsmyckningen av Nya 
Karolinska, Solna.

Var ska konstverket placeras när det är klart?
−På en innergård, i nuläget kallad “Gård 1”, på taket av ett 

luftintag. Sedan ska det läggas marmorgrus runtomkring, 

så att det blir som en liten scen. 

Margareta Munkert Karnros

Foto: Bianca Maria Barmen Foto: Atsuko Jimbo
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Ulla har hjälpt fram sju kvinnliga och två manliga dok-

torander genom åren. Kvinnor tänker och arbetar på ett 

annat sätt än män, säger hon. Trots omfattande forskning 

har hon aldrig släppt sitt starka kliniska engagemang för 

patienterna och deras familjer. Hon fick så småningom 

 möjlighet att välja mellan en traditionell professur och en 

adjungerad, men valde den senare för att kunna ha mer tid 

för sjukvård. Hon har inte känt sig diskriminerad som kvin-

na, men säger att det gäller att vara duktigare än männen.

Vad var det som fick dig att välja inriktning barnmedicin? 
−Jag ville efter studenten utbilda mig och yrkesarbeta, 

och visa min far att jag var lika duktig som mina bröder, 

KULTURKULTUR

Barnnefrologins utveckling under 50 år 
- en intervju med professor Ulla Berg 

 berättar Ulla Berg. Att det blev 

medicin hänger kanske ihop 

med mina otäcka upplevelser 

som femåring. Den tidens 

barnsjukvård på Norrtulls 

sjukhus med skrämmande 

undersökningar utan att få 

hålla mor i handen satte sina 

spår, berättar hon.

Ulla gick den barnmedicin-

ska kursen på Kronprinsessan 

Lovisas barnsjukhus med pro-

fessor Rolf Zetterström som 

kursledare. Hon upplevde de kristallklara föreläsningar 

som stimulerande samt att han gärna ville att studenterna 

skulle försöka förstå sammanhangen, som t ex “varför just 

detta barn fått just den sjukdomen”. Rolf erbjöd henne ett 

vikariat och Ulla började på avdelning 3, flickavdelningen 

och sen på barn 5 där syster Dagmar var översköterska, 

och docent Ove Broberger överläkare. Där låg flera barn 

med njursjukdomar.

−Vi underläkare sa nog så på den tiden, att vi arbetade 

hos syster Dagmar, syster Britta-Maja eller syster Ingegerd. 

De fostrade oss till att bli bra, engagerade barnläkare. 

Professor Zetterström kunde gå rond en sen kväll och 

fråga översköterskorna hur vi underläkare skötte oss. 

−Jag började mitt forskningsarbete på 60-talet tillsam-

mans med Anita Aperia för att studera njurarnas filtra-

tion och genomblödning med inulin- och PAH-clearance, 

säger Ulla och fortsätter: −För att klara det måste man 

samla blod och urin. Till en början samlades urinen med 

hjälp av urinkateter. Undersökningarna utfördes ofta på 

kvällar och ibland långt in på nätterna. Barnen sov med 

sina katetrar inlagda. Forskningen var jättespännande 

och jag fick med Anita Aperias hjälp snart ihop ett 

 publiceringsbart arbete som senare utvecklades till flera. 

På den tiden fanns inte forskningsledigheter och ingen 

jourkompensation så 60-70 timmars arbetsveckor var 

inte ovanligt. 

Barnnefrologin har de senaste femtio åren genomgått en anmärkningsvärd utveckling. På 60-talet ansågs njurinsuf-
ficiens hos spädbarn omöjligt att åtgärda, men de kan numera dialyseras fram till transplantation som kan utföras när 
barnet nått en vikt av cirka 10 kg. Sedan år 1981 har 252 barn transplanterats vid Karolinska Universitetssjukhuset i 
Huddinge där professor Ulla Berg haft det barnmedicinska huvudansvaret fram till sin pension.

Ulla Berg, barnnefrolog och professor som upplevt barnnefrologins 
imponerande utveckling under 50 år.

Barnläkaren, professor 
Rolf Zetterström
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remitterades till Huddinge för utredning. Dessutom fick 

hon vara kursamanuens på de av Jan Winberg anordnade 

NLV-kurserna i barnnefrologi. Kurser som Ulla och 

medarbetare, fortsatt att hålla genom åren- idag som s k 

SK-kurser. Det öppnades också möjlighet att resa på kon-

gresser tillsammans med Jan och knyta kontakter med 

kolleger från andra länder. Jan Winberg flyttade snart till 

Karolinska Sjukhuset i Solna och efterträddes som profes-

sor av Ullas tidigare handledare Ove Broberger. 

Barnnefrologin fick därmed möjligheter att fortsätta växa 

och utvecklas. 

Din tid med Jan Winberg gav luft under vingarna, vad 
hände sedan?
−När barnkliniken öppnades blev vi väl mottagna av che-

fen för det kemiska laboratoriet som lovade att utveckla 

kapillärprovtagning och som också satte upp ett special-

laboratorium för inulin- och PAH- analyser, så att jag 

kunde fortsätta med dessa undersökningar. Nu har jag 

data på över 15 000 undersökningar med samma metodik. 

Inulinclearance är fortfarande den mest tillförlitliga njur-

funktionsmetoden, men tidskrävande och kostsam, berät-

tar Ulla och fortsätter:

−Vi lärde oss också att göra njurbiopsier och njurpa-

tologin krävde specialkunskap då de barnnefrologiska 

sjukdomarna ofta var helt andra än de som drabbar vuxna. 

Barnens sjukdomar var ofta medfödda som olika missbild-

ningar i urinvägarna men även olika hereditära tillstånd 

som nefronoftis, polycystnjursjukdom med flera. Genom 

fint samarbete med njurpatologerna d v s professor Sven 

Olof Bohman och bland andra docent Magnus Söderberg, 

samt våra samtidigt utförda njurfunktionsundersökningar, 

kunde vi ofta koppla struktur och funktion vid olika sjuk-

domstillstånd. Detta har lett till ett flertal doktorsavhand-

lingar. 

Pionjär med transplantationer på barn under två år
I början på 70-talet blev Ulla tillfrågad om jag ville börja 

med dialys på små barn. Hon kände stor tveksamhet, för 

vad fanns mer att erbjuda. Den första njurtransplanta-

tionen i Sverige gjordes 1964 på Serafen och verksam-

heten var igång för vuxna på Huddinge när barnkliniken 

öppnades. Bara enstaka tonåringar hade transplanterats. 

−Vi hade inte lärt oss att barnen ofta var mer immu-

nologiskt aktiva och därför krävde högre doser av de 

immunhämmande medicinerna. Men så kom cyklospori-

net 1981och resultaten förbättrades påtagligt. En pappa 

önskade vara donator och var övertygad om att vi kunde 

klara hans lille son som just fyllt två år. Därmed började vi 

med transplantationer även på små barn. Mellan 15 och 

Du var nybliven mor och samtidigt hårt arbetande 
forskare - hur hanterade du det? 
−Bearbetningen av data fick ske på fritiden, kvällar och 

nätter. Jag har lärt mig att sova lite. När jag fick mitt första 

barn, som jag ammade, kunde jag lämna henne på späd-

barns-avdelningen medan jag gjorde undersökningar och 

samlade prover. 

Barnledigheten som då var sex månader var den bästa 

forskningstiden under de perioder under dagen när min 

dotter sov. När sedan min andre handledare Ove Broberger 

sa att det var dags att disputera, blev jag oerhört överras-

kad. Jag hade inte ens fattat att jag höll på med en doktors-

avhandling. Men jag blev tvungen att vänta några månader. 

Två manliga kolleger var på väg mot disputation och pro-

fessorn ville att de skulle disputera först.

Kronprinsessan Lovisas Barnsjukhus var trivsamt men 

slitet och efter flytten till S:t Göran trivdes hon inte lika 

bra. Men när Huddinges barnklinik öppnade 1974 och Jan 

Winberg fick professuren föjde en spännande tid för Ulla. 

Med Jan som förebild fick hon lära sig den kliniska 

barnnefrologin genom att många barn med njursjukdomar 

Ulla Berg undersöker ett nyfött barn.

KULTURKULTUR
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20 procent av våra barn har varit under två år vid 

 transplantationen. Jag etablerade ett samarbete som tog 

fart när en särskild transplantationskirurg, professor 

Gunnar Tydén, engagerade sig. Vi började med 

gemensamma ronder och mottagningar. Därefter har ett 

mycket givande samarbete utvecklats med våra transplan-

tationskirurger, menar Ulla.

−Vad gäller dialys, så hade en av våra vuxennjurmedici-

nare börjat med peritonealdialys på två barn utan vår vets-

kap, men insåg snart att det behövdes pediatrisk hjälp. 

Tillsammans med enheten för vuxna utvecklade vi perito-

nealdialysen. Den har nu föräldrarna lärt sig att sköta i 

hemmet även på nästan nyfödda barn men i nära samarbete 

med specialutbildade barnsjuksköterskor och barnnjurme-

dicinare. Nu är gränsen cirka 10 kilo på barnet för att 

kunna ta emot en vuxennjure. De flesta barn får njuren från 

levande givare, oftast föräldrar eller far- och morföräldrar, 

men även från andra donatorer. Ibland föredrar föräldrarna 

sin egen äldre generation som givare eftersom de själva kan 

bli aktuella om ytterligare en njure behövs. Numera utförs 

transplantationer på barn vid flera centra i Sverige.

Hur ser framtiden ut? Vad har du att säga till yngre 
förmågor som följer i dina spår?
−Jag har fortfarande kontakt med sjukhuset någon dag i 

veckan och fortsätter med min forskning som främst 

baseras på långtidsuppföljningar. Dessa försvåras dock av 

att alla pappersjournaler är borta. En del är mikrofilmat 

men mycket har försvunnit. På den avslutande frågan om 

tips till yngre kolleger svarar Ulla Berg att det är viktigt att 

samma läkare kan följa sina patienter. 

−Kontakten med föräldrar och barn är jätteviktig!

Bengt Lagerkvist, docent, Umeå 
E-mail: bengt@mariehem.net
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APRIL

13-14/4 Kurs i basal barnreumatologi

Info: www.barnlakarforeningen.se/kalenderium/

kurs-i-basal-barnreumatologi/

23-28/4 Barnveckan

Info: http://airpages.se/clients/barnveckan/Info

MAJ

26/5 A conference on the effect of diet on chronic disease 

in Reykjavik

Info: www.foodloose.is

AUGUSTI 

17-22/8 IPA 2016, 28th International Congress of 

Pediatrics, Vancouver

Info. www.IPA2016.COM

30/8-2/9 Children and adolescents with chronic illness

Info: http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/en/

children-adolescents-chronic-illness

SEPTEMBER

22-23/9 Barnallergisektionens höstmöte, Falun

Info: barnallergisektionen.se

OKTOBER

4-5/10 Barnsimulatormöte, Tylösand, Halmstad 

Info: www.barnsimulatormote.se

Nästa nummer…
Nästa nummer har temat Global hälsa och utkommer den 23 maj
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 (exempel: 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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