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LEDARE
Anna tar över ordförandeklubban
Anna Bärtås heter jag, och i skrivande stund är jag vice
ordförande i Svenska Barnläkarföreningen. När detta
nummer av Barnläkaren kommer i din brevlåda är jag
nyvald ordförande om valberedningens förslag går igenom.
I denna min första ledare är en presentation på sin plats.
Jag har i 20 år arbetat på barn- och ungdomskliniken i
Region Kronoberg, en lite lagom stor länsklinik med ett
upptagningsområde på cirka 39 000 barn 0-18 år och
drygt 2000 förlossningar per år. Jag bor i Växjö med make
och tre tonårssöner. Mest jobbar jag på centrallasarettet i
Växjö, men kliniken omfattar också en öppenvårdsmottagning i Ljungby där jag är vissa dagar. Sedan drygt sju år
är jag verksamhetschef med stark ambition att behålla
kunskap och själ i den kliniska barnläkarvardagen. För mig
är det en absolut förutsättning för att kunna vara en trovärdig och verklighetsförankrad chef, men det kräver sin
balansakt. Det är ständigt ökande krav på total koll på allt
ifrån processtyrning, patientupplevelse, avvikelser,
patientsäkerhet, dokumentationssystem, kompetensförsörjning, ekonomi… Ja, ni känner säkert igen er i hälsooch sjukvårdens vardag 2016.
Sedan 2013 har jag varit med i BLF-styrelsen, för mig ett
andningshål där det funnits utrymme att diskutera och
kreativt bidra till utveckling av barnsjukvården på ett friare
sätt. BLF-arbetet har från start varit fantastiskt givande
både på ett personligt och professionellt plan. Styrelsen är
en grupp barnläkare med bred samlad kompetens, stort
engagemang i barnhälsofrågor och god stämning. Av
någon anledning blir det alltid trevligt när barnläkare är i
farten! De senaste två åren har Jonas Ludvigsson hållit i
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ordförandeklubban och jag vill passa på att tacka Jonas för
mycket väl utfört arbete. Jonas verkar närmast outtröttlig
och har lett styrelsearbetet med tempo, fokus och inte
minst hjärta.
Barnläkarföreningens uppdrag är att främja pediatrikens
utveckling i Sverige och värna om hög kvalitet i barn och
ungdomars hälso- och sjukvård. Föreningen är pediatriksektion inom Svenska läkarsällskapet och barnläkarnas
specialitetsförening inom Läkarförbundet. Det ger oss en
unik möjlighet att bidra brett till både facklig och barnmedicinsk utveckling. Styrelsen genomförde i mars en
enkät där 344 medlemmar tyckte till om vilka frågor BLF
ska lägga fokus på. I topp hamnade barnläkares fortbildning, arbetsmiljö och löneutveckling. Håller du med?
Jag och övriga ledamöter i nya styrelsen tackar för förtroendet att driva dessa och andra frågor för BLF:s räkning,
och ser fram emot att jobba vidare för barnets bästa. Om
du har tankar du vill framföra till styrelsen är du välkommen att höra av dig. Kontaktuppgifter och annan information hittar du på hemsidan.

Anna Bärtås

Redaktörens ruta
Vi tackar Jonas Ludvigsson som nu
lämnar över rollen som ansvarig utgivare för tidningen till Anna Bärtås från
Växjö. Välkommen Anna, ny ordförande i BLF. Vi i redaktionen ser fram
emot samarbetet med dig!
Arbetet med Barnläkaren är mångsidigt, roligt och stannar aldrig upp, ett
avslutat projekt är alltid början på ett nytt. Varje påbörjad
diskussion med en av våra temaredaktörer innebär delaktighet i en annans persons driv och engagemang för ett
speciellt ämne inom barnhälsovård. Det skapas inspirerande
aha-upplevelser som faller i god jord för nya frågeställningar.
Temadelarna ger dig som medlem i BLF möjlighet att
fördjupa dig i frågor och ämnen som rör både din egen
specialitet och bredda kunskapen inom andra ämnen. Att
vidga vyerna utanför det egna specialintresset är utvecklande, förenar och öppnar för konstruktivt samarbete.
Det var just detta Tobias Alfvén berättade om för
Barnläkaren när han med stöd av Barnläkarföreningens
delförening för Global barn- och ungdomshälsa, tog sig an
uppdraget som temaredaktör. “Global hälsa” syftar till att
förbättra människors hälsa och uppnå jämlik hälsa för alla
världens människor. Det gäller främst genom utbildning,
forskning och handling. Inom detta område är det oerhört
viktigt att just lyfta blicken i ett helhetstänk och arbeta över
gränserna, inte minst i hanteringen av gränsöverskridande
hälsofrågor, risk- och friskfaktorer och lösningar. Ämnet är
tvärvetenskapligt, sträcker sig utanför den traditionella

hälsosektorn och främjar samarbete över gränserna. Global
hälsa knyter ihop folkhälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete på samhällsnivå med klinisk vård på
individnivå.
Många tänker på arbete i låginkomstländer när de hör
“global hälsa”, och det är en viktig aspekt. Flertalet av de
som arbetar med global hälsa, arbetar med forskning,
undervisning eller klinik i låg-inkomst-länder. Det är dock
väsentligt att förstå att ämnet är så mycket bredare än så.
Arbetet innebär lika mycket att ta sig an arbetet med globala utmaningar inom folkhälsoområdet, de som påverkar
såväl nuvarande som framtida generationer. Exemplen
sträcker sig från malnutrition och infektionssjukdomar till
ämnen som antibiotikaresistens, migration och klimatförändringar.
Vi önskar er trevlig försommarläsning. Missa inte vad
landets barnläkare och Agnes Wold har att säga om spädbarn och vuxnas samsovning. Vad ska man tänka på här?
Göran Wennergren avrundar med en nyutkommen biografi om ett synnerligen händelserikt liv och även en glimt
av pediatrisk historia.
Trevlig sommar!

Margareta Munkert Karnros

Gästredaktör i detta nummer: Tobias Alfvén
Tobias Alfvén är barnläkare vid Sachsska barn och ungdomssjukhuset och medicine
doktor och forskare i global hälsa och epidemiologi vid Karolinska Institutet. Han har
under de femton senaste åren kombinerat kliniskt arbete, forskning och undervisning i
epidemiologi och global hälsa med arbete för FN i både Vietnam och Genève. Han har
arbetat och bedriver forskning i Afrika, Asien och Europa. Tobias är ordförande för
Svenska Läkaresällskapets Kommitté för global hälsa, styrelsemedlem i Barnläkarföreningens
Delförening för global barn- och ungdomshälsa, och leder FoU-gruppen Global Hälsa,
Infektion och Inflammation vid Sachsska barn och ungdomssjukhuset och gruppen för
global mödra-barn-hälsa vid Institutionen för Folkhälsovetenskap vid KI.
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Vägning av nyfödd på en av Unicefs fria kliniker i Burkina Faso.
Foto: InaAgency

Vilken plats har global barnhälsa i svensk
vård?
Under det senaste året har vi som barnläkare konkret märkt av behovet av kompetens inom global barnmedicin.
Många barn i alla åldrar, med och utan sina föräldrar, har anlänt till Sverige. De är i behov av hälsoundersökningar,
justerade vaccinationscheman, både akut och kronisk vård och inte minst; att bli mötta av någon som förstår deras
situation.

Barnläkarföreningen startade 2014 en delförening för
Global Barn- och Ungdomshälsa. Syftet med delföreningen är att främja en positiv utveckling för barns och ungdomars hälsa i Sverige och övriga världen genom att lyfta
barnrättsperspektivet och det interdisciplinära teamarbetet samt skapa nätverk för internationella utbyten. Vårt
mål är att öka kunskapen om global hälsa och att fler ska
få möjlighet att engagera sig inom global hälsa.

4 Barnläkaren Nr. 3/16

Kunskap och erfarenhet hos svenska läkare varierar
Delföreningen vill bidra till att öka kunskapen om de
utmaningar den globala barnhälsan står inför idag.
Delföreningen ordnar kurser, till exempel i samband med
Barnveckan; där man som barnläkare kan delta som instruktör eller elev. Vi vill också att global hälsa skall få en större
plats på läkarutbildningen, inom ramen för ST- läkarutbildningen och som olika fortbildningsaktiviteter för barnläkare

TEMA: GLOBAL HÄLSA

Foto: Johan Agardh

och annan sjukvårdspersonal. Många universitet, bland
andra Umeå, Uppsala och Lund har sedan tidigare introducerat Global Hälsa program i sina akademiska curricula.
Kunskapen om och erfarenheten av olika kulturer och globala diagnoser, varierar hos svenska läkare. FN:s barnrättskonvention och svensk lagstiftning uttrycker tydligt vår
skyldighet att erbjuda vård på lika villkor till alla barn och
ungdomar. En jämlik vård förutsätter ökat fokus på vissa
grupper i samhället såsom barn och ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden, minderåriga ensamkommande
flyktingar, barn i asylsökande familjer, och internationellt
adopterade barn. Delföreningen vill höja kvalitén på vården
och kunskapen hos vårdpersonalen angående dessa frågor
genom utbildning och informationsspridande samt skapande av gemensamma nationella rekommendationer och
inbjuder alla kollegor att vara med i detta arbete
Internationellt arbete och forskning
Att arbeta internationellt inom hälsosektorn är ett mål för
många, men arbetet utomlands kan bli kan bli en svår

Läs mer:
http://gbuh.barnlakarforeningen.se

prövning om man inte har rätt ställda
förväntningar. Vi inom delföreningen
har adresser och kontakter till potentiella arbetsgivare och kan ge tips på
hur man kan förbereda sig administrativt och yrkesmässigt. Internationellt
arbete ger erfarenheter av värde även
för arbetet “hemma” vilket kan poängteras för den verksamhetschef som är
tveksam till att bevilja tjänstledighet.
Delföreningen kan förmedla kontakter med de olika universiteten i
Sverige, där olika institutioner har
specialiserat sig på specifika “globala” ämnesområden. Delföreningen för
Global Barn- och Ungdomshälsa är angelägen om att de
barnläkare som är fokuserade på forskning också ska
kunna genomföra detta tillsammans med kollegor från lågoch medelinkomstländer, med möjlighet till stöd från både
utländska och svenska finansiärer.
God hälsa är en investering i världens framtid. Barnläkare
spelar en viktig roll i det arbetet genom att främja hälsosamma levnadsvanor tidigt i livet och förebygga och
behandla sjukdom och olyckor under barndomen. Svenska
barnläkares kunskaper och erfarenheter kan bli en resurs
internationellt, och den nya delföreningen kan fungera som
katalysator och samordnare.

Johanna Rubin, Britt Gustafsson och Maria Mossberg för
styrelsen Barnläkarföreningens Delförening för Global
Barn- och Ungdomshälsa; Maria Mossberg, Johanna
Rubin, Thomas Brune, Kathy Falkenstein Hagander,
Britt Gustafsson, Marja Jurvanen, Lars Hagander,
Louise Laurell, Johanna Kuisma-Löfbom, Christian
Gadsbøll, Susanna Myrnerts Höök och Tobias Alfvén,
Valberedning: Sahar Nejat, Kristina Elfving
E-mail: info@barnlakaren.se
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Global barnhälsa – från millenniemål till
hållbarhetsmål
Enorma framsteg har gjorts men oerhörda utmaningar återstår, när en nya era av globala utvecklingsmål tar vid.
Barnadödligheten och extrem fattigdom har halverats sedan år 1990. Samtidigt ökar ojämlikheten och oroshärdarna
i världen. Hur når vi dem som är svårast att nå och hur lyckas vi att inte lämna några kvar då världen går vidare i
utvecklingen?

Foto: United nations

Milleniemålen (MDGs) antogs
2000 och samlade världens stater
kring åtta huvudpunkter för global
utveckling. Då levde en stor andel
av världens befolkning fortfarande i
extrem fattigdom. Tre av millenniemålen syftade till att med riktade
insatser minska barnadödlighet, förbättra mödrahälsa och bekämpa
hiv/aids, tuberkulos och malaria i de
fattigaste delarna av världen (fig 1).
Både barndödlighet och mödradödlighet minskades med omkring 50
procent men målen var ambitiöst
satta och arbete återstår. Den globala spridningen av hiv har stoppats
och minskar nu.
Globala barnadödlighet 1990 - 2015 (A Promise Renewed: Progress Report 2015, UNICEF)

Foto: UNICEF
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Framsteg och återstående utmaningar
Tittar man på globala siffror har framstegen varit tydliga.
Från 1990 till 2015 minskade antalet barn som dog före
Hållbarhetsmål 3.2
Senast 2030 säkerställa att inga spädbarn eller barn
under fem år dör av orsaker som hade kunnat förebyggas. Alla länder bör sträva efter att minska den neonatala dödligheten till högst tolv dödsfall per 1 000
levande födda och dödligheten bland barn under fem
år till högst 25 dödsfall per 1 000 levande födda.
sin femte födelsedag från från 12,7 miljoner till 5,9 miljoner per år (fig 2). Viktigt för att lyckas med detta var
bland annat fokuserade och kostnadseffektiva hälsoinsatser,

så som stora immuniseringsprogram, framgångsrika
malariakampanjer och skräddarsydda program mot några
av de vanligaste orsakerna till barnadöd som pneumoni,
undernäring och diarre. Bakom den förbättrade globala
hälsostatistiken gömmer sig stora regionala, nationella och
subnationella ojämnlikheter. Vidare lever idag majoriteten
av världens barn i medelinkomstländer och vi kan inte
längre nöja oss med att barn ska överleva, de ska också få
nå sin fulla potential.
Hållbarhetsmålen, det nya målet för global
hälsoutveckling och hur vi skall nå det
I September 2015 antog FNs medlemsstater Utvecklingsagenda 2030 och med den 17 nya Hållbarhetsmål
som gäller samtliga stater (fig 3).

Figur 3 - Utvecklingsagenda 2030 och de 17 nya Hållbarhetsmålen
Foto: United Nations

Den största utmaningen för agendan kommer att vara
utrota global fattigdom inom ramarna för miljömässigt
hållbar utveckling. Hållbarhetsmålet för Hälsa (nr.3) och
innefattar delmålet, Att stoppa all barnadödlighet som går
att förebygga (Target 3.2). Andra delmål under Hälsa
innefattar fortsatt minskad mödrardödlighet, att avsluta
aids-, TB- och malariaepidemierna och att alla ska ha
tillgång till sjukvård. Den nyskrivna Globala Strategin för
Kvinnors, Barns och Ungdomars Hälsa drar upp riktlinjerna för hur hälsoarbetet bör utformas för att förverkliga
Hållbarhetsmålen kring dessa frågor. Strategin under-

stryker betydelsen av jämnlikhet, rättvisa och tillgång till
sjukvård för alla.
Vad händer nu?
Att den nya Utvecklingsagenda 2030 endast har ett övergripande mål för hälsa istället för de tidigare tre betyder
inte att ambitionerna inom hälsoområdet minskat. Det
bör istället tolkas som att man nu ser de olika utvecklingsmålen som sammanflätade. Att nå de nya målen för
barnadödligheten, betyder att minskningstakten måste
höjas (Fig 4).
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Figur 4 Tre olika scenarier för barnadödlighet 2015-2030 (A Promise Renewed: Progress Report 2015, UNICEF)
Foto: UNICEF

Detta kommer krävas fortsatt arbete med de insatser
som visats fungera, men även mer fokus på de fattigaste
länderna som släpar efter, mer och bättre riktade resurser
för den neonatala perioden där nära hälften av all barnadöd före fem år inträffar och att strukturella insatser utanför, men med direkt påverkan på barns hälso- och levnadförhållanden (så som sanitet, utbildning och jämnställdhet) behöver lyftas och knytas till hälsofrämjande insatser.
Referenser
1. You D, Hug L, Ejdemyr S, Idele P, Hogan D, Mathers C, et al.
Global, regional, and national levels and trends in under-5 mortality between 1990 and 2015, with scenario-based projections to
2030: The Lancet. 2015 Dec;386(10010):2275–86.
2. United Nations. Transforming our world: The 2030 Agenda for
Sustainable Development 2015.
3. Division of Data, Research and Policy U. A Promise Renewed:
Progress Report 2015 , UNICEF

4. The Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’
Health (2016-2030)
5. Boerma JT, World Health Organization. Health in 2015, from
MDGs, Millennium Development Goals to SDGs, Sustainable
Development Goals

Jonas Karlström, health officer,
UNICEF, New York, tjänstledig
ST-läkare Barnmedicinska
Kliniken, Karolinska
Universitetssjukhuset
Tobias Alfvén, barnläkare,
Sachsska barn och ungdomssjukhuset, medicine doktor,
forskare global hälsa Karolinska
Institutet (gästredaktör i detta
nummer, se foto på sidan 3)

Hållbarhetsmålen och Agenda 2030
Hållbarhetsmålen bygger vidare på lärdomarna av Milleniemålen. Man strävar med en helhetssyn av global utveckling efter
att finna jämvikt mellan hållbar eknomisk, social och miljömässig utveckling. De gäller för alla länder oavsett om det är låg-,
mellan eller höginkomstländer och man trycker på vikten av internationella och regionala samarbeten samtidigt som man
understryker det nationella ansvaret samt att huvudparten av finansieringen av hållberhetsmålen kommer att vara nationell.
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Barnkonventionen -vilken roll spelar den
för barns hälsa?
Barns hälsa inkluderar mycket och påverkas av många olika faktorer, där det kan vara svårt att avgöra vilken roll de enskilt
spelar. Det är dock ingen tvekan om att barnkonventionen kommit att påverka den politiska agendan både nationellt och
internationellt med positiva konsekvenser för barns hälsa och välbefinnande.

Insikten om Hiv-virusets snabba spridning kom samtidigt som barn-konventionen antogs. Initialt uppfattade vi
inte konsekvenserna för barnen. Men efter millennieskiftet
blev följderna för barnen tydliga och 2003 kom barnrättskommitténs kommentar nr 3 om barn och Hiv/Aids med
riktlinjer om hur barns rätt till liv, överlevnad och utvecklig
skall främjas och skyddas. Prevention av mor-till barnsmitta var ett viktigt krav och idag är det en självklar del i
mödravården på de flesta håll. Frågan om ungdomars rätt
till information och tillgång till preventivmedel var och är
fortfarande mer kontroversiell på många håll (3).

Konventionen har, liksom övriga internationella konventioner, framförallt ett preventivt perspektiv. Det handlar för
stater om att skapa goda förutsättningar för barn att växa
upp i trygga, hälsobefrämjande och utvecklande miljöer.
Artikel 24 om “barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa och
rätt till sjukvård och rehabilitering” fokuserar på minskad
barndödlighet, utbyggd primärhälsovård, tillgång till god
nutrition, avskaffande av skadliga sedvänjor och delaktighet och tillgång till information. Jag tar upp några
viktiga exempel.
Barns rätt till liv och överlevnad
Barnkonventionens fokus på rätten till liv och överlevnad
fick starkt genomslag i milleniemålsarbetet. Målsättningen
att halvera barnadödligheten genom vaccinationer, bättre
nyfödd-hetsvård, förebyggande och behandling av febersjukdomar och bättre nutrition var ett viktigt mål där stora
framsteg gjorts i många länder (1).

Barns rätt till trygghet och skydd
Barns rätt att skyddas från övergrepp, misshandel och
utnyttjande är en viktig del av konventionen och har
resulterat i omfattande internationella samarbeten mot
sexuellt utnyttjande, skadligt arbete och deltagande i väpnade konflikter. Även om vi regelbundet får rapporter om
brott mot konventionens krav, så är medvetenheten om
frågorna hög i de flesta stater, liksom på den internationella agendan. Kroppslig bestraffning och misshandel lyfts
ständigt av barnrätts-kommittén med krav på agaförbud i
skolor, på institutioner och i hemmen. I många länder är
det kontroversiellt, men i alltfler förbjuds aga (1).
Avskaffande av skadliga sedvänjor
Kravet på avskaffandet av skadliga sedvänjor har framförallt fokuserat på: kvinnlig könsstympning,
hedersrelaterat våld och barnäktenskap. De flesta stater
har idag lagstiftning som förbjuder äktenskap före 18 år
och kvinnlig könsstympning, även om efterlevnaden inte
alltid är tillfredställande.
Det är snart 30 år sedan barnkonventionen antogs av
FN-s generalförsamling och blev den mänskliga rättighetskonventionen med det starkaste stödet internationellt.
Alla stater har ställt sig bakom och alla utom USA har
ratificerat och därmed åtagit sig att i sin nationella lagstiftning följa konventionen utifrån sina tillgängliga resurser
och i internationellt samarbete.
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Migration och barnhälsa – hur ser
situationen ut idag?
Kring 60 miljoner människor befinner sig på flykt i världen. Fler än hälften av dem är barn. Flest människor flyr inom
sina egna länders gränser eller angränsande stater (1). Sommaren 2015 tog allt fler flyktingar vägen till Europa,
oftast genom en otrygg och mycket farlig resa. Bilden på treåriga Aylan Kurdi som drunknat i medelhavet skakade
världen.

Sommaren 2015 anlände många flyktingar till Europa. Här räddar Irländsk kustbevakning migranter från en överfull båt, som del av
Operation Triton (juni 2015).
Foto: Wikipedia
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ordningen och den inre säkerheten i landet varvid man
införde ID kontroller.

Foto: Svenska läkaresällskapet

Medmänniskorna i Västeuropa ville engagera sig; i Sverige
välkomnades människor på flykt. Över en miljon personer
har kommit till Europa, och man har begränsat flyktingmottagandet: I november trädde en tillfällig lagstiftning i
kraft som medför att svenskt flyktingmottagande anpassas
till minikrav enligt internationella konventioner och EU
rätten. Man ansåg att det var allvarlig fara för den allmänna

Människor vill inte vara på flykt.
I Sverige börjar asylprocessen med registrering som asylsökande hos migrationsverket, efter att ha uppgett ett
skyddsbehov. Under asylutredningen ska man ha tillgång
till tolk och offentlig biträde. Migrationsverket erbjuder
boende vid behov, där mat oftast ingår likaså får man dagersättning. Barnfamiljer prioriteras, och alla barn har rätt
till skolgång under asylprocessen. Ensamkommande barn
definieras av FN som de mest utsatta barnen i världen
eftersom de löper stor risk att utsättas för trafficking, att
rekryteras till väpnade styrkor och till kriminalitet (2).
Hundratals ensamkommande barn befaras ha försvunnit i
Sverige under 2015 och migrationsverket arbetar på olika
sätt förebyggande (3).
Ett barn utan vårdnadshavare tas omhand av
Socialtjänsten. Barnet har rätt till en god man som
ställföreträdande vårdnadshavare som hjälper till med myndighetskontakter och ska se till barnets bästa. I regel blir
barn under 15 år familjehemsplacerade och barn över 15 år
i ett hem för vård och boende (HVB). Tolk skal användas
vid myndighetsbesök samt när det behövs. En utförlig hälsoundersökning enligt “Barns behov i centrum” skall erbjudas. Regeringen vill införa medicinska åldersbedömningar
av asylsökande. Barnläkarföreningen är emot åldersbedömningar då nuvarande metoder är alltför osäkra samt
att det inte ingår i barnläkarens uppdrag.
Socialstyrelsen väntas ge ut nya rekommendationer under våren 2016.

Ensamkommande barn som sökt asyl i Sverige, logaritmiskt (Migrationsverket)
Foto: Migrationsverket

Hälso- och sjukvård
Alla asylsökande och nyimmigrerade människor erbjuds en frivillig hälsoundersökning.
Den består av ett hälsosamtal, kroppsundersökning samt blodprovstagning. Proverna är
främst screeningsprover för smittsamma
sjukdomar men även PKU-prov (upp till 8
år) och Hb ingår.
Enligt folkhälsomyndigheten utgör de
nuvarande flyktingströmmarna en låg risk
för utbrott av infektionssjukdomar till
befolkningen i Sverige (4).
Alla barn har rätt till hälso- och sjukvård
samt tandvård. Detta inkluderar även
papperslösa barn enligt lag (2008:344) om
hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.
Barn 0-5 år erbjuds det nationella
barnhälsovårdsprogrammet på BVC; och
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äldre barn registreras i Elevhälsan för hälsofrämjande och
förebyggande insatser, inklusive kompletterande vaccinationer enligt det svenska vaccinationsprogrammet.
Som asylsökande får man ett tillfälligt id-kort, s k LMAkort. Numret på LMA-kortet är viktigt att hälso- och
sjukvården registrerar för att kunna få tag på personen om
den flyttat.
Redan i januari 2015 har Barnrättskommittén i Genève
påpekat att Sverige behöver satsa särskilt på barnen som
söker asyl.
FNs barnkonvention
Vi som möter barn bör ha konventionen
om barnets rättigheter som utgångspunkt i
vårt arbete. Vi bör särskilt beakta de grundläggande principerna om skydd mot diskriminering, barnets bästa, rätt till utveckling och respekt för barnets åsikter.
Barnkonventionen ska bli lag i Sverige.
Referenser
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2. Sveriges kommuner och landsting, 2016. Rättigheter för Barn som
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Klimatförändringar och barns hälsa
– vad vet vi?
I den femte stora forskningssammanställningen av Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, framgår att
dagens globala klimatförändring till stor del beror på våra utsläpp av växthusgaser. Följden blir att det kommer att
krävas enorma insatser för att hejda vidare uppvärmning. Samtidigt måste vi förbereda oss för konsekvenserna av
klimatförändringen (IPCC 2014), inte minst när det gäller barns hälsa.
och då är det är viktigt att se till att
ersätta vatten och saltförluster under
värmeböljor. I stadsmiljö ger ökade
utomhustemperaturer i kombination
med luftföroreningar en ökad risk för
problem med astma och andra luftvägsbesvär (IPCC 2014).
Under 2000-talet förväntas växtsäsongerna att förlängas i Sverige; i
Stockholmsregionen med upp till 3
månader. Detta, i kombination med ett
varmare säsongsklimat, innebär att nya
växtarter kan växa i nya zoner, att pollensäsongerna kan förlängas eller ändras, och
att kombinationen av pollen i luften kan
ändras, vilket påverkar både perioden för
och intensiteten av pollenallergi hos barn
(Svensdotter & Lindgren 2012).
Asiatiska tigermyggan, Aedes albopictus en mer köldresistenta vektor för denguefeber som
eventuellt kan komma att etablera sig i Sverige framöver i och med ett varmare klimat
Förändrade årstider innebär också att
smittspridande arter som fästingar och
Foto: James L Occi, Flickr
myggor kan ändra sina utbredningsområden och att riskperioderna förlängs.
En fortsatt klimatförändring innebär att extrema händelser
Fästingar
som
sprider
Borreliainfektion och TBE har redan
som värmeböljor och översvämningar kommer bli intensibörjat
förflytta
sig
norröver
i Sverige. Tidigare gick norra
vare och mer frekventa men också att årstidernas längd
utbredningsgränsen
vid
Dalälven
men idag hittar man fästoch klimat förändras. Vad innebär då detta för barns
ingar
utmed
hela
Östersjökusten
(Jaenson et al 2012).
hälsa?
Kombinationen av ett ändrat klimat och av ett allt snabbare
och ökande internationellt transportsystem gör att patoVätskebrist och förlängd pollen- och fästingsäsong
gener, smittspridande vektorer och smittbärande djur som
Globalt sett kommer riskerna för dödsfall, skador, och
introduceras i nya områden kan överleva och bidra till
epidemier i samband med katastrofer att öka i katastrofintroduktion av nya sjukdomar. Sommaren 2010 var första
benägna områden, men även Sverige kommer att drabbas
gången ett par inhemska fall av den tropiska denguefebern
av extremväder. En nationell värmebölja kommer framförekom i Sydeuropa, och bara två år senare hade Madeira
förallt att påverka inomhustemperaturerna. Hur mycket
ett stort utbrott av denguefeber med över 2000 fall.
dessa stiger, beror på hur länge värmeböljan håller i sig
och hur höga nattemperaturerna är. Det beror också på
hur ett hus är byggt, vilken ventilation som finns, och om
det finns solavskärmning som skuggande träd eller markiser utanför fönstren etc. Små barn kan lätt bli dehydrerade

Denguefeber, föroreningar och köldskador
Den mer köldtåliga av dengue-myggarterna kan komma att
etablera sig i södra Sverige framöver men eftersom det
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behövs minst 2 veckor av höga temperaturer för virusreplikering inuti myggan så är risken troligen ändå mycket
liten för ett svensk utbrott av denguefeber.
Varmare somrar innebär en ökad risk för tillväxt av vatten- och matburna patogener. Rätt förvaring och hantering
av mat är därför viktigt under heta somrar. Störtregn kan ge
föroreningar av enskilda dricksvattenbrunnar, där det då
kan bli aktuellt att koka vattnet. Högre vattentemperaturer
kan bidra till förekomst av s k giftig algblomning, vilket ger
hudutslag och konjunktivit vid bad samt mildare till allvarligare magtarmbesvär ifall vattnet sväljs. Barn som lättare
får “kallsupar” än vuxna bör avhållas från att bada om risk
för algblomning föreligger. Slutligen, på den positiva sidan
kan noteras att klimatförändringen på våra breddgrader
kommer innebära färre köldskador och förfrysningar.

2. Svensdotter M, Lindgren E. 2012. Hälsoeffekter av ett förändrat
klimat – risker och åtgärder i Stockholms Län. Stockholms
Länsstyrelse Rapport.
3. Jaenson TGT, Jaenson DG, Eisen L, Petersson E, Lindgren E.
2012. Changes in the geographical distribution and abundance of
the tick Ixodes ricinus during the past 30 years in Sweden.
Parasites & vectors Jan 10;5:8. Doi:10.1186/1756-335-5-8
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1. IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report.
Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate
Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer
(eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland.
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De första timmarna –
neonatologi i ett globalt perspektiv
Neonatala dödsorsaker tar miljontals liv varje år. Genom utbildning, innovation och implementering av känd kunskap
vill svenska barnläkare förbättra möjligheterna till liv - på plats - i låginkomstländer.
Barnadödligheten i världen har under de senaste 25 åren sjunkit markant och i flera länder
har man lyckats uppnå “Millenium nummer
4”, d v s dödligheten före 5 års ålder har
reducerats till 2/3, jämfört med 1990 (1). Den
neonatala dödligheten, dvs död innan 27
dagars ålder, har däremot i många låginkomstländer inte alls sjunkit lika snabbt. De
neonatala dödsorsakerna har varit svårare att
påverka (2). Neonatalavdelningar kräver
anpassad teknik och utbildad personal för att
vara effektiv i länder med bristande
infrastruktur. Sannolikt kan också synen på
nyfödda barn och deras rättighet till sjukvård
spela roll.
Foto: Ina Agency
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Foto: Artikelförfattaren

Utbildningar i neonatal återupplivning i Uganda och
Burkina Faso
De senaste åren har dock inneburit en förändring.
Strukturerade utbildningsprogram som “Helping Babies
Breath” (HBB) har introducerats i många länder med god
effekt (3). Att få nyblivna mödrar att vårda sina barn hudmot-hud i kombination med exklusiv amning, har visat sig
reducera risken för nedkylning, infektioner och malnutrition även hos lågviktiga barn (4). Neonatalsektionen på
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset (Sachsska) är
involverad i flera projekt:
Utbildning av vårdpersonal är en av hörnstenarna för att
uppnå minskad neonatal dödlighet. På Sachsska finns
mångårig erfarenhet av simulationsträning och denna kunskap vill man förmedla vidare. Inom ramen för HBB har
läkare från Sachsska utbildat träningsledare och kliniskt
aktiva barnmorskor i Uganda och Burkina Faso, i återupplivning av spädbarn.

“Tap4Life” i Uganda och återupplivning med
larynxmask (LMA)
Syrebrist vid förlossning är den näst vanligaste orsaken till
neonatal död, vilket leder till nära en miljon dödsfall per
år. I många fall beror detta på att barnen inte återupplivas
effektivt. Övervakningsutrustning för nyfödda är kostsamma och inte anpassade för användning i låginkomstländer. Däremot har allt fler läkare och barnmorskor
tillgång till smartphones.
Tap4Life är en ideell organisation, grundat av bla barnläkare på Sachsska. Tap4Life har utvecklat en gratis mobilapplikation för barnmorskor som förlöser barn utanför
avancerade sjukvårdsinrättningar. Den håller reda på
hjärtfrekvens/ tid / Apgar och hjälper användaren vid
beslutsfattande. Planen framåt är att även integrera interaktiva checklistor.
Traditionellt återupplivas nyfödda med mask och blåsa.
Även tränad personal kan ha svårt att upprätthålla god
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ventilation. LMA kan åstadkomma en säkrare luftväg och
kan förbättra kvalitén av återupplivningen (5). En randomiserad pilotstudie i Uganda har visat att barnmorskor
på ett säkert sätt kan återuppliva nyfödda med en ny generation av LMA. Nu planeras en multicenterstudie som
också inkluderar Moçambique för att utvärdera om denna
nya teknik även kan minska dödligheten efter asfyxi.

3. American Academy of Pediatrics, Website: http://www.helpingbabiesbreathe.org
4. Conde-Agudelo A, Díaz-Rossello JL. Kangaroo Mother care to
reduce mortality in low birth weight infants. Cochrane Database
Syst Rev. 2014 Apr 22;4:CD00271
5. Daniele Trevisanuto et al. Neonatal resuscitation in Vietnam: a
national survey of a middle-income country

Implementering av KMC i södra Etiopien
Trots övertygande evidens för Hud-mot-hud-vårdens
positiva effekter, har det varit svårt, både i rika och fattiga
länder, att få en generell acceptans. En studie som leds av
WHO och etiopiska hälsovårdsministeriet, har som mål
att dels få en ökad förståelse till bakomliggande orsaker,
och dels uppnå att 80 procent av alla nyfödda barn med en
födelsevikt under 2000 gram ska erbjudas KMC. Studien
kommer att genomföras vid 3 sjukhus och 16 “Health
Clinics” i södra Etiopien, och kommer att genomföras
med hjälp av PDSA-cirklar, dvs kontinuerlig utvärdering
och justering av alla åtgärder.

För mer information:
om Tap4Life: http://tap4life.org
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Globala hot och framtida möjligheter -

Infektionssjukdomar hos barn ur ett
globalt perspektiv
Antibiotikaresistens är ett allvarligt hot mot folkhälsan globalt. Samtidigt finns det många barn som behöver antibiotikabehandling men som blir utan. Infektioner står fortfarande för majoriteten av barnadödligheten globalt.
Anmärkningsvärt är att trots det senaste årtiondets stora satsning på barnhälsa, både inom forskning och på operationell nivå, har hundramiljontals barn varken tillgång till behandling eller prevention av infektionssjukdomar.

En nyfödd bebis blir vaccinerad mot tuberkulos i Rwanda.
Foto: UNICEF/Shehzad Noorani

“På en vårdcentral någonstans på södra halvklotet. En
hälsoarbetare sitter med vänsterhanden på den feberheta
ettåringens bröstkorg och blicken på mobildisplayen.” 62
andetag per minut. Klart över gränsen. Fast å andra
sidan har hon ju feber som kan göra henne “snabbandad”.
Och snabbtestet är negativt för malaria. På mötet med
hälsoministeriet förra veckan sa de ju att vi endast får ge

antibiotika till patienter som verkligen behöver det. Så jag
får nog rekommendera ny kontroll imorgon. Fast de har ju
gått i tre timmar för att komma hit... Vad skönt det blir när
vi får det där testet som skiljer bakterier från virus, CRP
hette det visst. Då kan jag avstå från att behandla med
antibiotika. Men idag vågar jag inte.”
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Visst känner alla barnläkare igen våndan i valet mellan
antibiotika eller inte till ett febrilt barn som beskrivs i början
av artikeln. Efter att malariaförekomsten minskat på många
ställen är det lätt att förskrivning av malariamedel byts ut
mot antibiotika, i syfte att behandla en misstänkt pneumoni.
Enligt Världshälsoorganisationens rekommendationer
diagnosticeras detta, genom att räkna andningsfrekvens.
Infektioner står fortfarande för majoriteten av barnadödligheten globalt. Sjukdomar som hakmask, malaria och tuberkulos orsakar indirekt också stor sjukdomsbörda såsom
anemi och undernäring. Global burden of disease-studien
har listat de tjugofem vanligaste orsakerna till död och förlust
av funktionsjusterade levnadsår och följande infektionssjukdomar bedöms som de främsta hos barn under 18 år (i storleksordning); nedre luftvägsinfektioner, malaria, diarrésjukdomar, neonatal sepsis, meningit, intestinala infektioner, hiv/
aids, sexuellt överförbara sjukdomar, mässling, tuberkulos
och kikhosta(1).
Från klinisk diagnos till etiologi
De senaste åren har nya vacciner introducerats i låginkomstländer mot de patogener som anses orsaka störst sjukdomsbörda så som pneumokocker och rotavirus. För att
utvärdera interventionerna har behovet av ytterligare och
förbättrad epidemiologisk kartläggning även på regional
och nationell nivå ökat (2). Stora etiologistudier som
använder nya, mer känsliga molekylära diagnostikmetoder
har initierats för att nå svar bortom osäkra symptomdiagnoser såsom pneumoni, diarré och feber (3,4). En komplex bild har framträtt där en stor andel av asymptomatiska barn har påvisade patogener i exempelvis feces eller
nasopharynx, vilket försvårar tolkningen av vilken patogen
som faktiskt orsakar symptomen.
Framtida utmaningar
Antibiotikaresistens är ett allvarligt hot mot folkhälsan
globalt. Därför sätts hopp till möjligheten att hitta en eller
kombinationer av flera biomarkörer för patientnära användning för att minska antibiotikaförskrivningen särskilt på
primärvårdsnivå. Men det är viktigt att inte glömma de
barn som behöver antibiotikabehandling, men som idag
inte får det. För trots det senaste årtiondets stora satsning
på barnhälsa, både inom forskning och på operationell
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nivå har hundramiljontals barn varken tillgång till behandling eller prevention av infektionssjukdomar.
Klimatförändringar påverkar sannolikt infektionspanoramat och risken för epidemier och/eller återintroduktion särskilt av vektorburna infektionssjukdomar
så som zika och denguevirus samt malaria. Men det är
svårt att bedöma effekten av en framtida klimatpåverkan
på morbiditet/mortalitet i infektioner hos barn globalt
(5). I slutändan kanske det visar sig att den viktigaste
livräddande interventionen är att ta bort patientavgifter
och läkemedelskostnader för de allra fattigaste (2).
Referenser
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Globala trender för malaria – framstegen
skuggas av orosmoln
I dag ser man hoppfullt på utvecklingen av antigenbaserade snabbtester för påvisande av malariainfektion. Testerna
har bl a lett till förbättring av vården av malariasjuka barn.
Utveckling och spridning av läkemedelsresistens hos världens mest fruktade malariamygga, skapar dock oro. Likväl
som upptäckten att en viss art utvecklat motståndskraft mot de kemikalier som idag används i impregnerade myggnät
i malariadrabbade länder.
Nya effektiva metoder tillämpas i stora delar av Afrika
Efter en successiv försämring av den globala malariasituationen under 1990-talet har pendeln svängt och följts av
en mycket dynamisk period i kampen mot Plasmodium
falciparum malaria under de senaste 15 åren. En stor
anledning till detta går att finna i tillgången till nya effektiva kontrollverktyg, vilka implementerats på bred front i
stora delar av Afrika, den kontinent som är hårdast drabbad av malaria.
De nya kontrollverktygen innefattar bland annat effektiva läkemedel (artemisinin-baserad kombinationsterapi)
och förebyggande åtgärder så som impregnerade myggnät.
Sammantaget bedöms användandet av nya kontrollåtgärder, tillsammans med förbättrad socioekonomisk standard, ha resulterat i en minskad global malariamortalitet
hos barn under 5 års ålder av i storleksordningen 55-60
procent mellan år 2000-2015. Trots den radikala förbättringen beräknas ca 306 000 (219 000–421 000) barn ha
dött i malaria år 2015, varav en betydande majoritet i
Afrika söder om Sahara.
Ett plasmodium från saliven från en mygghona
Foto: Wikipedia

De senaste 15 åren har varit en mycket dynamisk period i
kampen mot malaria. Implementering av nya kontrollverktyg mot Plasmodium falciparum innefattande effektiva
läkemedel och förebyggande åtgärder så som impregnerade myggnät, tillsammans med förbättrad socioekonomisk standard, har resulterat i en dramatisk nedgång i
global malariamortalitet hos barn under fem års ålder.
Detta gäller i storleksordningen 55-60 procent mellan år
2000-2015. Utveckling och spridning av läkemedelsresistens hos P. falciparum och mot insekticider hos
Anopheles myggan utgör dock stora orosmoln i den fortsatta kampen mot malaria.

Snabbtester för påvisande av malariainfektion
Utveckling av antigenbaserade snabbtester för påvisande
av malariainfektion har inneburit förbättrade möjligheter
till kliniskt omhändertagandet av febersjuka barn i Afrika.
Tillgång till snabbtester möjliggör parasit-baserad diagnostik långt ut i hälso- och sjukvårdens periferi, där högkvalitativ malariamikroskopi ofta varit svår att etablera och
upprätthålla.
Snabbtesterna ger möjlighet till rationellt användande
av malarialäkemedel, genom riktad behandling till patienter med positiva testresultat, men innebär även en stor
utmaning för hälsosystemen att försöka förbättra och integrera omhändertagandet av den allt större andel febersjuka
barn i Afrika som i takt med en sjunkande malariaförekomst testar negativt för malaria.
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i de impregnerade myggnäten (pyretroider), vilket redan
dokumenterats från flera länder i Afrika.
Referenser
1. World Health Organization, 2015.
2. World Malaria Report 2015. (http://www.who.int/malaria/
publications/world-malaria-report-2015/report/en/)

3. United Nations Children’s Fund and World Health Organization,
2015.
4. Achieving the Malaria MDG Target: Reversing the Incidence of
Malaria 2000–2015 http://www.unicef.org/publications/
index_85529.html
Plasmodium falciparum är en parasit som tillhör släktet plasmodium. Den är den malariaparasit som är farligast att drabbas av
och som oftast leder till döden. Fördelen är dock att den är lättare att
behandla än de andra malariaparasiter som drabbar människor.
Foto: Wikipedia

Orosmoln i kampen mot malaria
Stora globala orosmoln i kampen mot malaria tonar tyvärr
upp sig i form av utveckling och spridning av läkemedelsresistens hos P. falciparum, vilket är dokumenterat mot
artemisinin i delar av Sydostasien, men även motståndskraft hos Anopheles myggan mot de kemikalier som används
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För mycket och för lite skämmer allt
- malnutrition i ett globalt perspektiv
överviktigt barn har en stor risk att bli
en överviktig vuxen med alla de
problem som det bär med sig (1).

Mycket avmagrad patient på ett sjukhus också i Uganda.
Foto: Artikelförfattaren

Övernäring är inte längre ett problem som drabbar endast
rika delar av världen. Det har uppstått en s k “dubbel
börda”, vilket innebär att en del av befolkningen lider av
undernäring - samtidigt som en tilltagande del lider av
övernäring. Följden är en snabbt stigande ökning av kroniska sjukdomar.
Nutritionssituationen i världen har förbättrats radikalt
de senaste årtiondena, en minskande del av jordens
befolkning är undernärd, detta gäller både barn och
vuxna. Hos barn mäter vid det som andel barn under -2
standarddeviationer i längd-för-ålder, “tillväxthämmade”
(eng. stunted) eller i vikt-för-längd “avmagrade” (eng.
wasted). Men samtidigt som dessa goda nyheter – att
världens nutritionssituation är på väg “upp ur diket” på
ena sidan vägen så är vi nu på god väg ner i det andra
diket: övernäring. En tilltagande del av jordens befolkning
blir överviktig, detta gäller också både barn och vuxna.
Någon har myntat uttrycket “globesity”. Barnens tilltagande övervikt är särskilt bekymmersam eftersom ett

Den dubbla bördan av samtidig
över- och undernäring
Detta är inte längre bara ett problem i
den rika delen av världen, utan finns
också i de fattigaste länderna i världen
där det har kallas “den dubbla bördan”, en del av befolkningen lider av
undernäring samtidigt som en tilltagande del lider av övernäring med en
snabb ökning av kroniska sjukdomar.
På sin 70-årsdag i september 2015
antog FN «Agenda 2030 för hållbar
utveckling», efterträdaren till
Tusenårsmålen med 17 nya mer heltäckande mål (2). Tusenårsmålen
fokuserade på världens låginkomstländer men i Agenda 2030 är hela planetens framtid i fokus och det finns därför målsättningar för alla länder. Bland
dem är mål nr 2 «Avskaffa hunger,
uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk». Varje mål har ett
antal delmål – så kallade “targets” – varav ett är att: “senast
2030 avskaffa alla former av undernäring, bland annat
genom att senast 2025 nå de internationellt överenskomna
målen i fråga om tillväxthämning och undervikt bland barn
under fem år, samt tillgodose tonårsflickors, gravida och
ammande kvinnors samt äldre personers näringsbehov”.
Livets första 1000 dagar mest kritiska ur
nutritionssynpunkt
De internationellt överenskomna målen man refererar till
är antagna av WHOs högsta beslutande organ, World
Health Assembly några år innan Agenda 2030 antogs (3).
För mödra- och barnnutrition finns det 6 mål, där man
fokuserar på att förbättra barnnutritionen under livets
första 1000 dagar (graviditet plus de första 2 levnadsåren)
som uppfattas som kritiska för att undvika seneffekter av
undernäring, tabell 1 (4).
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Tabell 1 WHOs globala mål för 2025 för att förbättra mödra- och barnnutritionen i världen. Modifierad efter WHO 2014.
Indikator och mål

Utgångsstatus
2012

Mål för
2025

164 miljoner

~100 miljoner
(~15%)

3.9% årlig reduktion

Anemi
50% reduktion av anemi hos
kvinnor i fertil ålder

29%

15%

5.2% årlig reduktion

Låg födelsevikt
30% reduktion i låg födelsevikt

15%

10%

2.74% årlig reduktion

Övervikt hos barn under 5 år
Ingen ökning i barnövervikt

7%

Ingen ökning

—

Fullamning
Öka andelen barn 0-6 månader
som fullammans till minst 50%

38%

50%

—

Avmagring (wasting)
Reducera andel barn med
avmagring till mindre än 5%

8%

<5%

—

Tillväxthämning (stunting)
40% reduktion av barn under 5
år med tillväxthämning

I Global Nutrition Report 2015 (5) ser man på hur många
länder som är “on track” för att nå de olika målen. Man konstaterar att från cirka hälften av länderna saknar WHO data
för att spåra hur det går, det är t ex fallet med många europeiska länder som inte haft för vana att rapportera
befolkningsdata på nutrition till WHO. För barnövervikt
finns det nästan inte något land som ser ut att kunna hålla en
låg andel barn med övervikt, nästan alla som rapporterat rapporterar en stigande trend. Så inför denna dubbla börda med
både undernäring och övernäring har vi barnläkare en viktig
utmaning: dels fortsätta mobilisera resurser för att bekämpa
undernäring i alla former och dels bidra till att alla länder
finner fram till olika vägar att förhindra en explosionsartad
växt i barnövervikt! Både i Sverige och i resten av världen!

Årlig ändring som
krävs för att nå målet

world: the 2030 Agenda for Sustainable Development). Svenska
FN-förbundet. http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/utveckling/agenda2030/, besökt 19 mars 2016.
3. WHO. “Tracking Progress in Achieving the Global Nutrition
Targets – May 2014.” http://www.who.int/nutrition/targets_indicators_may2014v2.pdf, besökt 19 mars, 2016.
4. The 2013 Lancet series on Maternal and Child Nutrition, 4
Lancet-artiklar. http://www.thelancet.com/series/maternaland-child-nutrition, besökt 19 mars 2016.
5. IFPRI. World Nutrition Report 2015. http://globalnutritionreport.org/the-report/, besökt 19 mars 2016.

Referenser
1. The 2015 Lancet Series on Obesity, 5 Lancet-artiklar. http://
www.thelancet.com/series/obesity-2015, besökt 19 mars
2016.
2. Förenta Nationerna. Att förändra vår värld: Agenda 2030 för
hållbar utveckling . (Svensk översättning av Transforming our
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“Hands-on” global hälsa och värdefulla
erfarenheter från ST-utbildning i Indien
I den kliniska vardagen möter man som blivande barnläkare barn från hela världen, inte minst i ljuset av den aktuella
flyktingsituationen. Detta medför ett stort och ökande behov av ett öppet sinne gentemot andra kulturer och andra
sätt att förhålla sig till hälsa och sjukdom. Nedan beskrivs tankar och reflektioner från en barnklinik i Indien.

Ett av skälen att jag tycker så mycket om barnmedicin
är den generella inställningen att kan vi, då gör vi, och
kan vi inte, då försöker vi i alla fall - vi satsar (oftast) allt
för att hjälpa och trots bra ekonomisk hushållning är
resurserna sällan ett problem: Det är behovet som styr. I
Sverige, åtminstone. Verkligheten i stora delar av världen,
inklusive i Indien, är en helt, helt annan. Här har jag
flera gånger upplevt hur barn inte får den behandling de
behöver, inte heller akuta insatser, för att familjen inte
har råd till t ex katetrar och antibiotika. Men allt handlar
tyvärr inte alltid om kan; ibland snarare om vill.

Läkarna Purosharth och Anuj
Foto: Artikelförfattaren

Som ST-läkare i pediatrik har jag genom CeFAMs
Globalmedicin-projekt under hösten 2015 randat mig i 3
månader på Department of Pediatrics på universitetsjukhuset RD Gardi Medical College i den, med indiska mått
mätt, lilla byn Ujjain med 515 000 invånare, i delstaten
Madya Pradesh i centrala Indien.

Skillnad i vårdinsats till pojkar jämfört med flickor
På avdelningen träffade jag en 12-årig flicka med
buksmärta, anemi och ikterus. Ultraljudsundersökning
påvisade gallstenar och cholecystit, och man misstänkte
hemolytisk anemi, då flickan haft en liknande episod
tidigare. Först förstod jag det som att familjen inte hade
råd med nödvändig behandling eller utredning.
Hon var inlagd flera dagar utan att vi kunna göra så
hemskt mycket för henne eller komma vidare i diagnostiken eftersom pappan avböjde. Ett par dagar efter
inläggning fick jag dock dålig smak i munnen och ont i
käkarna av sammanbitenhet. Det var när jag fick reda på
det faktiska skälet till detta stillestånd och varför vi inte
hade gjort mer. I familjen fanns fyra barn, en liten pojke
och tre flickor. Flickan råkade vara tredje flickebarnet i
skaran – vilket innebar att familjen inte bekymrade sig
så mycket för hur det skulle gå henne och därför inte var
villig att betala för mediciner eller utredning. Den låter
vi stå ett ögonblick…! Kulturchock och krock med eftertryck, minst sagt. Vad hände med att alla barn är lika
mycket värda?
Dagliga utmaningar och värdefulla erfarenheter
Många patienter är svårt sjuka, föräldrarna söker sent med
sina barn, behandlingar och förhållningssätt är inte som
man är van vid hemifrån, och saker och ting går bestämt
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Barnsjukhuset RD Gardi OPD på en söndag
Foto: Artikelförfattaren

Mottagningsöversikt på sjukhuset
Foto: Artikelförfattaren
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inte alltid så fort som man
skulle önska. Men allt är inte
elände, och min upplevelse
är att de indiska läkarna är
mycket pålästa och duktiga
kliniker.
Varje dag har bjudit på
många spännande fall och
på kort tid har jag förutom
mera välkända diagnoser
som infektioner och kramper bekantat mig med många
tillstånd som jag än så länge
sällan eller aldrig har träffat
på i Sverige; tuberkulos,
malaria, Dengue Feber, thalassemi, hepatit, grav
D-vitaminbrist samt difteri
för att nämna några.
Malnutrition, ett återkommande tema för flertalet
barn, försvårar ofta bedömningen, samtidigt som kommunikationssvårigheter,
sjukdomsförståelse och resurser inte sällan sätter käppar i
hjulen för handläggningen. Mycket intressanta, utmanande och givande erfarenheter, som har gett mig värdefullt
perspektiv och en ökad medvetenhet om globala hälsoperspektiv, aktuella även i vardagen i Sverige.

Christian Gadsbøll, ST-läkare,
Barnkliniken i Kalmar,
Barnläkarföreningens
delförening, styrelseledamot
Barnläkarens delförening för
Global barn- och ungdomshälsa
E-mail: christian.gadsboll@
ltkalmar.se
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Globalmedicin - en unik möjlighet till klinisk träning
• Sedan 2004 har CeFam (numera APC - Akademiskt Primärvårdscentrum), Stockholm, erbjudit möjlighet för
ST-läkare i Sverige att som del av utbildningen under tre månader praktisera vid universitetskliniker i Dar es Salaam,
Tanzania, Kampala, Uganda och Trivandrum eller Ujjain, Indien.
• ST-läkarna har genom deltagande i klinisk verksamhet och undervisningsaktiviteter tillskansat sig kunskap om global
hälsa, sjukvårdsorganisation och en stor mängd sjukdomstillstånd, sällsynta men förekommande i Sverige, såsom
malaria, TBC och HIV.
• De svenska läkarna har i målande månadsrapporter beskrivit de nyvunna kliniska erfarenheterna och kulturella observationerna. Samarbetet med mottagande kliniker och sjukhus har varit mycket gott.
• Nästan 160 läkare från hela landet, mestadels ST-läkare i allmänmedicin men även i pediatrik, gynekologi och akut/
intern/infektionsmedicin, har hittills fullgjort denna sidoutbildning med godkännande från klinikchefer, studierektorer och Socialstyrelsen.
• ST-läkarna har uppburit lön från sin arbetsgivare och ett handledararvode finansierat av Sida har utbetalats till mottagande universitetsklinik.
• Programmet har möjliggjorts genom välvilligt ekonomiskt stöd från Sida för att öka intresse och beredvillighet hos
svenska läkare att delta i internationellt hälsoarbete. Dessvärre föranledde besparingar till att denna finansiering från
Sida upphörde 2015.
Övrigt: Intresset för globalmedicinprogrammet är fortsatt
mycket stort och med tanke på de kommande utmaningar
svensk sjukvård står inför med ökat resande, migration och
eventuella utbrott av olika epidemier är det mycket beklagligt
att någon ny finansiering för programmet och dess administration ej ännu kunnat uppbringas. Verksamheten är väletablerad,
kunskapsintensiv och väldigt uppskattad. Det är en unik möjlighet, som i nuläget inte längre finns.

Åsa Leufven, M.D, studierektor,
Global Medicine, KI, Huddinge
E-mail: asa.leufven@ki.se
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På uppdrag med Operation Smile
Många av de barn som föds med läpp-, käk- och gomspalt, har svårigheter att äta, kommunicera i tal, samt riskerar att
drabbas av social isolering. Operation Smile arbetar långsiktigt runt om i världen, med att bygga upp kompetens
och resurser. Arbetet innebär bl a att utveckla och driva permanenta kliniker som förutom operationer, även kan erbjuda till exempel tandvård, nutritionsvård och möjlighet att träffa en logoped. Barnläkaren Kristel Hilarius berättar i
bilder om sitt uppdrag i Guatemala.

Kristel Hilarius med kolleger och en patient under resen till Guatemala
Foto: Carlos Rueda/Operation Smile

Som barnläkare har vi alla träffat barn med läpp-, käk- och
gomspalt, och vet vilken fantastisk vård de får i Sverige.
Direkt efter födseln, eller efter upptäckten av spalten, får
föräldrarna träffa ett specialiserat team som förklarar, stöttar och initierar behandling. Föds man i ett land utan
dessa resurser, där dessutom stigman av att se annorlunda
ut kan ha stora konsekvenser, blir livet tufft.
Plastikkirurgi är inte en livsnödvändig typ av kirurgi,
och när sjukvården har svårt att tillgodose befolkningens
mest basala vård är det förståeligt att resurser inte går dit.
Operation Smile reser till länder där just detta behov
finns, för att se till att barn med LKG-spalt kan opereras
och därmed förbättra deras liv både medicinskt och
psykosocialt.
I oktober 2015 åkte jag till Guatemala, som en i ett ungefär 50 volontärer stort internationellt team. Ett uppdrag
med Operation Smile följer i princip alltid samma upplägg.

26 Barnläkaren Nr. 3/16

De första två dagarna screenas de
barn som kommit. I vårt fall träffade vi 260 barn, dels de som
kommer för operation, dels de
som kommer på efterkontroll.
Efter detta följer fem till sju operationsdagar.
Som barnläkare arbetar man tillsammans med narkosläkarna och
träffar alla barn för en hälsokontroll. På operationsmorgnar
bedöms barnen på nytt och när
barnen kommer från uppvakningsavdelningen har man hand om
dem i en till två dagar till postoperativt. På vårt uppdrag var vi två
barnläkare och en barnintensivist
och arbetade främst tillsammans
med barnsjuksköterskor som finns
på plats både dag och natt.
Det som jag upplevde som
mycket positivt är att man arbetar i

En flicka förbereds för sin operation och uppmuntras av sköterska
på kliniken.

BILDREPORTAGE
ett team där alla har samma mål; ett fokuserat lagarbete där
man kan göra stor skillnad i många barns liv. Personligen
fick jag en tankeställare om vad som är viktigt för mig i mitt
liv, och uppskattar vardagen lite mer efter det. Eftersom
uppdragen är korta går de att kombinera med ett arbetsoch familjeliv. Jag hade en fantastisk upplevelse och i april
åker jag ut på uppdrag igen, den här gången till Madagaskar.

Kristel på sitt första uppdrag hösten 2015 i Guatemala

Flicka som kommit till Operation Smiles sjukhus för att i bästa fall
få en operation. Efter screeningen, då alla köande patienter undersöks, avgörs vilka som ska få en operation. Feber och undernäring
är faktorer som kan sätta käppar i hjulet.

FAKTA Operation Smile
• Hjälporganisationen bildades i USA 1982. I Sverige 2011
• Har kompetensen att snabbt och effektivt sätta upp högkvalitativ kirurgisk verksamhet under svåra omständigheter.
Tack vare våra givare och alla medicinska volontärer har vi uppnått betydande resultat på global nivå.
• Operation Smile har 23 permanenta kliniker i 18 länder.
• Sedan starten 1982 har organisationen genomfört över 240 000 operationer i Afrika, Asien och Latinamerika.
• 2015 genomfördes totalt 15 000 operationer, under 161 medicinska uppdrag i 29 länder.
• Organisationen har 5 000 medicinska volontärer från 80 länder och verksamhet i närmare 60 länder.
• I organisationen finns 190 ackrediterade volontärer i Sverige, i yrkesgrupperna plastikkirurger, barnläkare, narkosläkare, sjuksköterskor, tandläkare, logopeder, lekterapeuter och medicinsktekniska ingenjörer.
Vi behöver barnläkare! Intresserad?
Läs mer på: operationsmile.se

Kristel Hilarius, barnläkare, anestesiolog, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.
E-mail: kristel.hilarius@karolinska.se.
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Bättre läkemedel till barn
- utveckling av läkemedel för barn i nätverkssamarbete
Det behövs bättre kunskap om läkemedelsbehandling till barn. Nätverk för läkemedelsutveckling på barn finns i de
Nordiska länderna och i Europa, men har tidigare saknats i Sverige. BLF “Intresseföreningen för barn och läkemedel
(BOL)” har därför initierat en svensk satsning på forskning och utveckling av läkemedel, kallat SwePedMed. Nätverket
medverkar nu i de nordiska och europeiska nätverken. En förutsättning för bästa resultat i Sverige är dock att svenska
experter medverkar och knyter sig till SwePedMed.

Foto: Ina Agency

BOL’s mål är att öka kunskapen om barn och läkemedel
för sjukvårdspersonal och att skapa ett svenskt nätverk för
klinisk prövning och utveckling av läkemedel för barn.
Men Sverige kan vara för litet för studier av vissa sjukdomar hos barn. Därför ska nätverket ha potential för internationellt samarbete.
Läkemedelsbehandling till barn är komplicerad på flera
sätt. Många läkemedel som används är inte godkända eller
ens studerade på barn. Hälften av alla läkemedel som ges
till barn ges “off-label ”. Beredningsformer för barnpopulationen saknas ofta, vilket kan innebära att ett läkemedel
måste ges på ett alternativt sätt eller inte alls. FASS utgör
ett bristfälligt stöd vid ordination till barn och nuvarande
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elektroniska journalsystem är inte
anpassade till barns behov. Därför är
den erfarenhetsbaserade databasen
E-ped som nu införs i hela landet en
välkommen resurs. Den är dock inte
baserad på kliniska studier.
Redan för 20 år sedan uppmärksammades problemen kring barn och
läkemedel i USA och senare i EU,
vilket ledde till olika regelförändringar vid läkemedelsutveckling (t ex
Pediatric Regulation inom EU 2007),
samt insatser inom läkemedelsindustrin, sjukvården och utbildningen/
fortbildningen. Barns speciella behov
inom läkemedelsområdet har också
uppmärksammats av Regeringen
genom Läkemedelsverkets Nationella
Läkemedelsstrategi (NLS). Trots
detta ser vi en betydande fördröjning
av utvecklingen.
BOL bygger nu upp det nationella
nätverket SwedPedMed för utveckling och prövning av läkemedel för
barn. Initiativet till nätverket togs vid ett möte organiserat
av Läkemedelsverket med det finska nätverket FinPedMed
(se http://www.finpedmed.fi).och med representanter för
svensk pediatrik och klinisk farmakologi.
SwePedMed, som är i en uppstartsfas, samordnar i en
nod flera kliniska plattformar för studier av nya eller gamla
läkemedel för barn i samverkan med olika medicinska
specialiteter, industri, myndigheter och akademi. Noden
ska förmedla uppdrag och förfrågningar till relevanta
medicinska specialiteter och ska också ha kompetens att
samla svenska experter för att harmonisera behandlingar
och nya terapier i ett tidigt skede, så att detta säkert kan
utvärderas för specifika patientgrupper.
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Vi ser flera fördelar med ett svenskt nätverk. En snabbare prövningsprocess i den pediatriska populationen blir
möjlig, då fler patienter kan nås i Sverige och vid behov
även i samarbete med andra länder. Den administrativa
bördan vid kliniska prövningar är krävande och den nod
SwePedMed utgör kan ge strukturellt stöd för de
administrativa delarna som rör juridik, ekonomi, administration mm.
Vi som nu bygger upp SwePedMed har redan ett samarbete med det nordiska nätverket NordicPedMed och
planer finns på samarbete med det europeiska initiativet
European Pediatric Clinical Trials Research Infrastructure
(EPCTRI).
I Sverige förankrar vi nu vårt nätverk hos industrin och
akademi, samt hos experter inom BLFs delföreningar och
andra relevanta specialiteter.
Vi behöver dock fler medicinska experter i vårt nätverk!
Du som har erfarenhet av kliniska prövningar inom en
subspecialitet inom pediatriken, eller på annat sätt vill
tillhöra den medicinska kompetensen inom området Barn
och läkemedel, hör av dig till oss! Vi vill gärna komma i
kontakt med dig!

Mer info:
www.bol.barnlakarforeningen.se

Estelle Naumburg, ordförande BOL, barnläkare, barnkardiolog,
lektori pediatrik, barnläkare pediatric, Barnkliniken Östersund,
Umeå Universitet
E-mail: Estelle.naumburg@umu.se
Anders Rane, Vice Ordföranden BOL, Klinisk farmakolog, Senior
Professor, Karolinska Institutet Stockholm
E-mail: anders.rane@ki.se

Prediktion och tidig diagnostik vid
Neuroborrelios
Att säkert diagnosticera neuroborrelios hos barn är svårt. Detta beror på både svagheter i befintlig antikroppsbaserad
diagnostik samt att barn ofta söker med kort symtomduration. Anti-Borrelia-antikroppar har oftast inte hunnit bildas
i spinalvätska eller blod. Barnläkaren får vanligen gå på anamnes, symtombild och förekomst av pleocytos i spinalvätska och utifrån detta fatta beslut om att starta antibiotikabehandling mot misstänkt neuroborrelios.
Den aktuella studien utvärderar ett prediktivt test baserat
på kliniska parametrar vid tillfället för lumbalpunktion.
Det har visat sig att förutom förekomst av akut perifer
facialispares, Erythema migrans (EM) eller lymfocytom är
symtom såsom låggradig feber och trötthet starka prediktiva parametrar. Labmässigt är pleocytos i spinalvätska
med övervikt av mononukleär celler (> 90 procent)
mycket starkt talande för neuroborrelios. Däremot är
parametrar såsom fästingbett, säsong och huvudvärk ofta
Närbild på huvudet av en vanligt förekommande fästing (Ixodes
ricinus). Denna art påträffasi stora delar av Europa
Foto: Wikipedia
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förekommande även hos patienter utan Neuroborrelios
och får därmed ingen prediktiv tyngd.
Vi har utformat ett kliniskt prediktivt test, “the NeBoP
score”, i syfte att hjälpa barnläkaren att fatta beslut om tidig
antibiotikabehandling, innan svar på antikroppsdiagnostik
kommit. Vi har utvärderat NeBoP testet och publicerat
resultaten i BMC Pediatrics (1). Vi vill med detta autoreferat
informera om att NeBoP testet finns och att det förhoppningsvis kan vara användbart för barnläkare i klinisk vardag.
Vi jobbar också vidare på att hitta tidiga diagnostiska
labmarkörer för neuroborrelios som kan hjälpa oss i det
tidiga skedet av infektionen. Chemokinen CXCL13 i spinalvätska har visat lovande resultat på pediatriska patienter
med misstänkt Neuroborrelios, då den i många fall stärker
diagnosen hos patienter med kort sjukdomsduration och
pleocytos men utan anti-Borrelia-antikroppar i spinalvätska (2). CXCL13 kan därför med fördel ingå i diagnostik
för neuroborrelios hos barn, även om förstås kostnad kontra användbarhet alltid måste värderas på ett klokt sätt.
Referenser
1. Skogman BH, Sjowall J et all. Lindgren PE. The NeBoP score - a
clinical prediction test for evaluation of children with Lyme
Neuroborreliosis in Europe. BMC Pediatr. 2015;15(1):214.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articlas/PMC46822231
2. Sillanpaa H, Skogman BH, Sarvas H, Seppala IJ, Lahdenne P.
Cerebrospinal fluid chemokine CXCL13 in the diagnosis of neuroborreliosis in children. Scand J Infect Dis. 2013. http://www.
tandfonline.com/doi/full/10.3109/00365548.2013.776700

Barbro Hedin Skogman
barnläkare i Falun, forskare vid
Centrum för Klinisk Forsknings
(CKF) Dalarna
E-mail: barbro.hedinskogman@
ltdalarna.se
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Vilka rekommendationer ger du angående
samsovning?
Eva Engström, öl, neonatalavd, Drottning, Silvias
barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
−Samsovning innebär att
förälder och barn sover nära i
samma rum antingen i en vagga/
spjälsäng alldeles intill eller har
en egen plats i föräldrasängen.
Rekommendationen är egen
säng de första 2-3 månaderna
men många önskar att ha barnet
i sängen och att det underlättar
amningen.
Barnet bör då ligga plant på
rygg mellan föräldrarna eller mot en vägg, gärna på egen
madrass, kudde och filt. Ansiktet ska vara fritt i höjd med
föräldrarnas huvud. Undvik tjocka täcken, många kuddar
och för varmt i rummet. Syskon ska inte ligga i samma
säng. Undvik att ha barnet i samma säng om du är rökare,
har druckit alkohol eller tagit lugnande mediciner.

Anna-Karin Edstedt Bonamy, bitr. öl,
neonatalvårdssektionen, Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset, Stockholm
−Jag betonar för alla föräldrar att
barnet alltid ska sova på rygg och
bara på rygg! Det är viktigast. Jag
avråder bestämt från samsovning
om man har riskfaktorer, såsom
tobaksbruk (aktuellt eller under
graviditeten), sömnmedel, alkohol/
droger (även små mängder) eller
om någon av föräldrarna är helt
slutkörd. Till ammande mödrar
med friska fullgångna, normalstora
barn som önskar samsova så säger jag att vi inte har tillräckligt vetenskapligt underlag för att varken rekommendera
eller avråda från samsovning i frånvaro av riskfaktorer, men
att Socialstyrelsens rekommendation är att avstå. Jag betonar att det är viktigt att barnet läggs på rygg om man väljer
att samsova, och sedan ger jag tips för att skapa en så säker
sovplats som möjligt i föräldrarnas säng.

Fredrik Lundberg, ledningsansvarig, öl, neo-IVA,
Linköping
−Att sova tillsammans med
förälder i samma säng är en komplex fråga. Jag träffar mestadels
barn som vårdas på neonatalavdelning. Dessa barn har inte
alltid samma förutsättningar som
barn som går hem från BB. De
föräldrar som vill samsova under
vårdtiden på neonatal avdelning
får göra det med fortsatt pulsoch andnings övervakning. I
hemmet brukar jag inte rekommendera samsovning de första månaderna, med hänvisning till att det ökar risken för plötslig spädbarnsdöd.

Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi, öl,
Sahlgrenska akademin, Göteborg
−Jag säger att det finns en liten
överrisk om man sover tillsammans
- förälder och barn - under de
första tre månaderna. Det är väl
lämpligt att man ordnar en egen
säng för barnet i närheten av föräldrarnas säng. Efter tre månaders
ålder verkar det inte finnas någon
överrisk. Sedan får man ju inse att
om mamman ammar på natten, så
är det ju väldigt lätt hänt att man
somnar och då blir det ju “samsovning”. Jag tycker inte man
ska oroa sig för detta - risken är trots allt väldigt låg att barnet skulle skadas. Mamman måste ju själv stå ut också. Att
sova med napp minskar risken för plötslig spädbarnsdöd.
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Bokrecension:

Ett ovanligt innehållsrikt liv
Hugo Lagercrantz har haft, och har fortfarande, en mycket framträdande roll i svensk barnmedicin. Den akademiska
pediatriken har i honom haft en ledande företrädare. Man kan faktiskt säga: den ledande företrädaren. Genom sitt
engagemang och sin debattlusta har Hugo blivit känd långt utanför vår profession. Hugo Lagercrantz har nu samlat
sina minnen i en i vinter utkommen bok.

Foto: Göteborgs-Posten/Per Jarl

Titel: Mitt medvetande. Memoarer
Sidor: 207
Författare: Hugo Lagercrantz
Utgiven: 24 november 2015
Förlag: Bokförlaget Atlantis
ISBN: 978-91-7353-817-6
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Att i bokform dela med sig sina minnen är en svår konst.
Författaren förväntas vara öppen mot sina läsare men
gränsen kan vara svår att dra mellan att vara öppenhjärtig
och att inte helt lämna ut sig själv eller personer som inte
kan gå i svaromål. Hugo Lagercrantz låter läsaren komma
nära sig själv och sin inre krets men han skildrar sina
anförvanter på ett respektfullt sätt och de blir inte utlämnade.
Hugo Lagercrantz mamma kom från den judiska göteborgssläkten Heyman och Hugo döljer inte att den judiska
kulturen är viktig för honom. Han har i sitt förhållande till
judendomen och till Israel orädd visat sitt engagemang
även när det inte har varit opportunt. Detta hedrar honom.
Hugos far, Rutger Lagercrantz, var också han barnläkare. Rutgers område var i första hand infektionspediatrik
men han hade också omfattande forskning om ulcerös
kolit. Rutger bidrog aktivt till att allmän poliovaccinering
på 1950-talet framgångsrikt kunde genomföras med det
vaccin som Sven Gard och medarbetare hade utvecklat.
Under senare delen av sin aktiva tid intresserade sig
Rutger mycket för barnmedicinens psykosociala dimension och skrev om barn på sjukhus på en tid när föräldrarna inte fick vara med när barnen var inlagda.
I både mammans och pappans släkter finns begåvning
och framgång i rikt mått. Hugo har med hårt arbete och
egen idérikedom lyckosamt förvaltat det som han har fått
med sig genom arv och miljö. Men på både mammans och
pappans sida finns också dystra stråk. Hugo berättar även
om detta mörka i sitt arv. Han gör det på ett fint och varsamt sätt.
Hugo Lagercrantz har åstadkommit imponerande
mycket. Han har fört svensk pediatrik framåt med
avgörande insatser för vår kunskap om vad som händer
vid födelsen och för introduktionen av de förebyggande
råden för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd.
Han har också varit starkt närvarande i samhällsdebatten.
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Pappa Rutger, barnläkaren, läser för sin son Hugo, 2 år.
Foto: Privat

I kapitlet som har rubriken Karolinska Institutet gisslar
Hugo Lagercrantz inställningen att man gör enbart det
som lönar sig. Man frågar: “What is in it for me?” Tyvärr
är den inställningen inte begränsad till Karolinska
Institutet. Attityden känns välbekant. Jag tycker personligen att den är bedrövlig. Hugo Lagercrantz ställer träffsäkert frågan om det är viktigare att söka anslag än att söka
sanningen. Vårens händelser på Karolinska kan på sätt
och vis sägas ligga i farans riktning av den debatten. Märk
väl att bokens reflektioner är skrivna i god tid innan
Macchiarini-affären blev känd.
Akademiska framgångar till trots, det som betyder allra
mest är familjen: hustrun Rose och barnen Leo, Rebecka
och Samuel. Hugo skriver med en alldeles särskild värme
om Rose som ger honom glädje och omtanke men också
tillför stadga och styrka i hans liv.
Hugo Lagercrantz memoarer är mycket läsvärda. Ett
ovanligt innehållsrikt liv skildras utan skrytsamhet och
författarens reflektioner stimulerar läsarens tankar länge
efter att boken har slagits igen.

Hugo undersöker ett barn på BB 2005.
Foto: Harald Marx, Medicinsk Bild, Karolinska universitetssjukhuset

Läs också: Rose Lagercrantz. Om man ännu finns: en
familjekrönika. Bokförlaget Atlantis, 2012.

Göran Wennergren, professor,
överläkare, Göteborg
E-mail: goran.wennergren@pediat.
gu.se
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Docent Torsten Berg, tidigare överläkare på barnkliniken i Västerås:

Allergi hos barn – utveckling de senaste 50
åren
När Torsten Berg tenterat för John Lind på Karolinska sjukhuset i Stockholm, fick han ett erbjudande. Han skulle få
gå som oavlönad assistent på barnkliniken på sjukhuset, om han ville. Han tackade ja och ägnade därefter hela sitt liv
åt pediatriken.

Barnallergologins utveckling i Sverige
Den förste specialiserade barnallergologen i Sverige var
Sven Kraepelin, som år 1947 fick en extraläkartjänst hos
professor Arvid Wallgren på Norrtulls sjukhus. Sven
arbetade sedan på barnkliniken vid Karolinska och på
Sachsska barnsjukhuset. 1966 samlade han 13 svenska
barnläkare med intresse för allergologi till ett första möte.
Detta var starten på Barnallergiklubben, som från 1973
blev en snabbt växande sektion i Svenska
Barnläkarföreningen. Barnallergisektionen har på ett
föredömligt sätt lyckats etablera samstämmiga rutiner för
diagnostik och behandling på barnkliniker och barnmottagningar i hela Sverige. Många vetenskapliga arbeten och
doktorsavhandlingar av hög klass har under åren publicerats. Flera professorer och docenter i pediatrik har haft
sina forskningsmeriter inom barnallergologi. På alla
barnkliniker och många barnmottagningar finns idag både
läkare och sjuksköterskor med speciell kompetens i barnoch ungdomsallergi.
Torsten Berg, barnallergolog och tidigare överläkare vid
barnkliniken i Västerås.

Efter vikariat på barnkliniken i Västerås fick Torsten en av
de två underläkartjänsterna fram till 1965. Överläkare var
Assar Normark, en allkunnig barnläkare som var en
utmärkt läromästare och stödde sina medarbetare.
Underläkarna hade jour varannan dag, överläkaren var
ständig bakjour. Arbetstiden var obegränsad och jourkompensation kunde man bara drömma om. Inlagda barn fick
träffa anhöriga på korta besökstider och föräldrar fick inte
vara med vid smärtsamma ingrepp, provtagning eller på
röntgen. Fortfarande dog många nyfödda barn men även
större barn till följd av gastroenteriter, kapillärbronkiter
och andra akuta sjukdomar.
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Bättre diagnostik
Intrakutantest vid astma och hösnuva var en omfattande
verksamhet på 1960- och 70-talet. De 30-40 sprutorna
gjorde ont och krävde stor tapperhet hos barnen. En del
fick kraftiga reaktioner med astmaanfall eller anafylaktisk
chock. Bronkialprovokationer och hyposensibiliseringar
var svårdoserade, smärtsamma och riskfyllda.
I Uppsala upptäckte S Gunnar O Johansson och Hans
Bennich immunglobulin E, IgE, vilket blev ett mycket stort
forskningsgenombrott. På denna grund kunde de tillsammans med Leif Wide 1969 lansera RAST, där man med ett
blodprov kan mäta IgE-antikroppar för specifika allergen.
Torsten som även arbetade på blodcentralen hade nära
kontakt med dessa forskare. Han undersökte samtliga
immunglobuliner hos allergiska och friska barn i olika
åldrar, vilket blev basen i hans doktorsavhandling år 1969.

KULTUR
roiden som kunde andas in (beklometason, Becotide). Detta var ett
avgörande steg mot en mera effektiv
och kontrollerad behandling.
Framgången blev definitiv när inhalationsapparater anpassades speciellt
för barn i olika åldrar och kunde
hanteras i hemmet, skolan och vid
fritidsaktiviteter. Akuta inläggningar
på grund av svåra astmaanfall blev
ovanliga.
Även för dessa tillstånd var hyposensibilisering en vanlig behandling,
som minskade radikalt under 1980talet. Använda läkemedel som antihistaminer blev effektivare och minIgE-forskningsgruppen i början av 1970-talet på blodcentralen, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Från
dre sömngivande. Barn med stora
vänster på fotot: Tony Foucard, Gunnar Johansson, Torsten Berg, Hans Bennich och Claes Högman, chef
besvär hade nytta av natriumkromopå blodcentralen. Foto: Okänd. Från Dreborg S. Allergi i Praksis 2013; (1): 6-14.
glikat eller steroider som lokal
behandling.
Späda
och
små
barn
kunde ha utbredda eksem som ofta
Den kände barnallergologen Kjell Aas i Oslo hade lanvar
vätskande
och/
eller
infekterade. Fram till 1970-talet
serat pricktest i stället för intrakutantest för att diagnosfick
många
barn
ligga
med
spjälkade armar eller helt
ticera olika allergisk sensibilisering. Torsten studerade tesfastbundna
för
att
inte
riva
sig.
I behandlingen ingick
tet i Oslo och prövade det sedan i Uppsala med goda
dunstomslag,
kraftigt
doftande
tjärsalvor
och sömngiresultat. Efter år 1974 etablerades testet i hela Sverige.
vande antihistaminer (till exempel Lergigan). Här skedde
Astma, allergisk rinit, konjunktivit
och eksem
Under 1960- och långt in på 1970talet var astma en mycket besvärlig
och ibland dödlig sjukdom. Det fanns
ungdomar som fått thoraxdeformiteter till följd av astma. Svårt sjuka
barn behövde upprepade vårdtider
och en del fick vistas långa tider på
internat i bland annat Åre, Örebro,
Göteborg och Stockholm.
Barnen behandlades med efedrin,
adrenalin, teofyllin, syrgas och/eller
jod. Under 1960-talet tillkom steroider oralt eller intravenöst och ACTH
(Synacthen) intramuskulärt. 1967
introducerades natriumkromoglikat
(Intal, Lomudal) som skulle inhaleras
före allergenexposition. Vid denna tid
började man använda adrenalin från
nebulisator vid akuta astmabesvär.
1972 kom den första selektiva beta2-stimuleraren (salbutamol, Ventoline) Thoraxdeformitet hos barn med astma, något vi inte längre ser. Från Aas K. Asthma bronchiale. I: Nordisk
och några år senare den första ste- lærebog i pædiatri, 6:e uppl. Munksgaard, 1967.
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en radikal förbättring när utvärtes behandling med steroider i anpassad styrka och bättre mjukgörare blev tillgängliga. Bra samarbete med hudläkare och eksemskolor för
föräldrar och barn blev framgångsrika.
Hur allergi kan förebyggas
Länge gällde att små barn särskilt i familjer med hereditet
skulle skyddas från tidig kontakt med pälsbärande djur,
potenta födoämnen med mera.
Under 1980-talet visade ny forskning att tidiga kontakter med pälsdjur, uppväxt på lantbruk eller i antroposofisk
miljö kunde verka skyddande. Tarmflorans påverkan och
antibiotikas och vaccinationers inverkan var då som nu på
tapeten. Tidig kontakt med bakterier och virus i lagom
doser kunde vara nog så bra. Barn som redan insjuknat
skulle däremot i möjligaste mån skyddas från aktuella
allergen. Rökning, luftföroreningar, fuktiga miljöer och
RS-infektioner kvarstod som negativa faktorer. Stress och
psykosociala faktorer diskuterades fortlöpande.
Föräldrarnas medverkan och delaktighet i barnets vård
är A och O. Samarbetet mellan olika personalkategorier

och medicinska specialiteter är helt annorlunda nu än på
1960-talet. Fortbildning är viktig för alla. För blivande och
unga barnläkare vill Torsten betona vikten av att skaffa sig
en bred pediatrisk kompetens även om man tidigt väljer en
subspecialitet.

Ragnar Jonsell, med dr, tidigare överläkare i barnhälsovård, Jönköping
E-mail: ragnar.jonsell@gmail.com

Mer läsning
Gunilla Hedlin, Göran Wennergren, Johan Alm (redaktörer): Allergi och astma hos barn. Lund: Studentlitteratur 2014.
Sten Dreborg, Inga Engström, Bengt Kjellman, Göran Wennergren: Den svenska barnallergologins tidiga historia.
2014 www.barnallergisektionen.se
Göran Wennergren: Astma hos barn i går – i dag – i morgon. Föredrag vid Barnallergisektionens höstmöte i Tylösand
september 2015.
http://www.barnallergisektionen.se/forelasningar/halmstad15/wennergren_astma_i_dag_i morgon.pdf

Fakta Torsten Berg
Född 1934 i Stockholm. Läste medicin på Karolinska Institutet. Medicine licentiat 1959. 1961–1965 underläkare på
barnkliniken i Västerås. 1965–1972 på barnkliniken Uppsala Akademiska Sjukhus, biträdande överläkare efter 1970.
Disputerade och fick docentur 1969. 1972-1999 överläkare på barnkliniken Västerås och klinikchef till 1989.
1973–1977 styrelseledamot och 1978-1979 ordförande i Svenska Barnläkarföreningen. Efter pensioneringen arbetat
som skolläkare och på barnavårdscentraler. Även om huvudämnet har varit allergi har Torsten hela tiden behållit sin
breda pediatriska kompetens.
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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: www.barnallergisektionen.se
26/9 Utbildningsdagar om barns ätsvårigheter, Uppsala
Info (om plats mm): www.blf.net
OKTOBER
19/10 Vidareutbildning Samverkan och
teamarbete kring psykosomatiska besvär,
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Info: www.blf.net
NOVEMBER
23-24/11 Delföreningen för barninfektioners höstmöte i
Göteborg om “Tuberkulos hos barn och ungdomar” med
bl a prof Simon Schaf, Sydafrika
Info: www.blf.net/inf/

Nästa nummer…
Nästa nummer har temat Barn och kön och utkommer den 22 juli
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
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B-LPK
med

5-partsdiff

inom

fem minuter.

Med HemoCue® WBC DIFF får du svar direkt, vilket kan hjälpa er att:
minska väntetiden för både läkare och patient
förbättra ﬂödet på mottagningen
lättare motivera ja eller nej till antibiotika
förtydliga den kliniska bilden och därmed utesluta något allvarligt
HemoCue® WBC DIFF - när det verkligen behövs
HemoCue WBC DIFF är ett unikt patientnära system för bestämning av totala antalet vita blodkroppar
och en 5-parts differentialräkning av dessa. Inom 5 minuter får du ett resultat med laboratoriekvalitet.

HemoCue AB | Box 1204 | SE-262 23 Ängelholm | Sverige
Tel: 077 570 02 10 | Fax: 077 570 02 12 | info@hemocue.se | hemocue.com
HemoCue - en del av the Radiometer Group

Verksamhetschef
Barn- och ungdomskliniken, Länssjukhuset i Kalmar

Vi erbjuder ett självständigt och stimulerande uppdrag inom ett spännande verksamhetsområde.
Som verksamhetschef har du det samlade ansvaret
att leda, planera och utveckla barn- och ungdomsklinikens verksamhet, personal och ekonomi. Du leder
arbetet tillsammans med fyra första linjens chefer.
Du delar landstingets värdegrund om ett öppet,
engagerat och kunnigt chef- och medarbetarskap.
Möjligheter till fortsatt utbildning inom ledar- och
chefskap erbjuds.
Läs mer och ansök på Ltkalmar.se/lediga-jobb.

- Annons -

Låt oss göra luskamning till lika
självklar som tandborstning!
Man glömmer väl inte att borsta tänderna, eller hur? Idag är tandborstning en självklar del i
allas vardagsrutin. I de flesta industriländer i dag borstar huvuddelen av barn, ungdomar och
vuxna tänderna minst två gånger om dagen och använder fluortandkräm, och man vet att
rutinen visas sig vara viktig för att uppnå en förbättrat mun- och tandhälsa i samhället.
På samma sätt som tandborstning är viktigt för att undvika hål i tänderna och förbättra munoch tandhälsan, så är luskamning viktig för att hålla lössen borta och minska lössepidemier.
Varje skolterminstart dyker det upp lappar om att det
går löss i barnens klass, ibland blir epidemier så
långa som hela skolåret och många familjer känner
frustration över att inte bli av med problemet.

Varför använda NitFree?
De som drabbats av löss vet
att det kan ta tid att bli lusfri
och svårt att få bort äggen
som sitter fastklistrade i håret.
NitFree har långa kamtänder
för bättre räckvidd och tät
avstånd mellan kamtänderna
som eﬀektivt fångar löss och
ägg när du kammar.

Mikrokanalerna gör skillnad
För att kunna få bort äggen
från håret krävs det ett visst
"motstånd" när man drar loss
dem. Det är NitFrees
mikrokanaler längs kamtänder
som fångar upp äggen och
drar loss dem från håret.
Med NitFree tar du kontroll
över lössen kan bli lusfri
snabbt.

Varför är det viktigt att få
bort lusäggen?
Om man lämnar lusäggen kvar
i håret vid behandling av
huvudlöss, finns det risk att de
senare kan kläckas till löss och
smittan blossar upp igen. Om
man får bort äggen innan de
kläcks kan man bli lusfri
snabbare. Många har även
problem att få bort de tomma
gula äggskalen som kan sitta
kvar i håret långt efter avslutad
behandling.
Med NitFree får man snabbt
och eﬀektivt bort äggen från
hårstråna samtidigt som
lössen kammas ut. På så sätt
avbryts lusens biologiska
livscykel och man kan bli av
med problemet snabbare.
Utan ägg - inga löss!

Experter är överens om att den viktigaste åtgärden för att hålla lössen i schack är att införa
rutiner i hemmet som gör att man upptäcker smittan i ett tidigt skede och att alla drabbade
upptäcks och behandlas samtidigt.
Luskamning är för lössen vad tandborstning är för karies!
Redan vid vikingatiden så var kamning en del i den dagliga hygienrutinen, och fynd i
vikingagravar visar att luskammen var ett viktigt objekt som t.o.m följde med i graven.
Någonstans på vägen förlorade vi vanan att daglig kammas med luskam och lössen för
numera fäste bland våra barn i skolor och förskolor.
Så frågan är, om våra förfäder ansåg det viktigt att dra igenom (lus)kammen varje morgon,
är det då inte läge att vi tar till oss den gamla vanan igen och gör detsamma? Gör som
vikingar och slå ett slag mot lössen!
Rekommendera användning av luskam minst 1 g/veckan, helst varje dag eller varje gång
man tvättar håret, året runt! - och hjälp oss att minska lössepidemier.

Förebygg stora löss angrepp
Om smittan upptäcks i tidigt skede, hinner lössen int bli så många och det blir lättare att
bli av med de.
NitFree är en luskam som är särskilt utformad för att komma åt både löss och ägg som
hjälper att förebygga lössangrepp. NitFree har räfflade mikrokanaler på varje kamtand
som drar loss äggen och får bort även de minsta lössen. Kamma noggrant varje dag så
kan du bli lusfri snabbt, eftersom du blir av med alla ägg. NitFree är nickeltestad och
rekommenderas för allergiker.
Med en NitFree luskam har man kontroll över lössen.
Utan ägg - inga löss. Enkelt, utan batterier och alltid till hands!

Ny Luskamningstjänst!
Vi vet att ibland kan huvudlössen bli en långdragen
historia, och att man önskar att man kunde få hjälp
att få bort alla löss och ägg.
Därför har vi på LusFri.nu lanserat vår nya tjänst
HappyHair, för de som vill ha hjälp med profesionell
luskamning. Vi hjälper er att bli av med lössen.
Vi finns i vår lokal i Vasastan i Stockholm.
För mer information kontakta oss via epost:
info@lusfri.nu eller ring: 073-5033436

NitFree kan köpas på närmaste apotek eller hälsokostbutik:

www.LusFri.nu
w

Kontakt: info@lusfri.nu

thisiswhy.se

MORGONDAGENS LIVSNJUTARE
BEHÖVER EN GOD BÖRJAN
Alla barn förtjänar en bra start i livet, vissa behöver bara lite mer hjälp
än andra. Resource® MiniMax®࢜u;mm࢜ubm]v7u1hl;7;holrѴ;
innehåll. Den är dessutom baserad på ekologisk mjölk och grädde, med
en god och mild smak av choklad, jordgubbe eller banan/aprikos.
MiniMax®࢜u;Ѵbvl;7;Ѵ=क़uvr;1b;ѴѴ-l;7b1bmvh-࢜m7-l࢟Ѵo1_vh-
användas i samråd med sjukvårdspersonal.
क़uruo7hu࢟]ouubm]ĹƏƑƏŊƕѶƏƏƑƏ

Information till hälso- sjukvårdspersonal

NU MED
EKOLOGISK MJÖLK
OCH GRÄDDE

