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Nu tar vi ännu ett steg för att 

förbättra patientens upplevelse 

av sin behandling.

Mindre smärta vid injektion*.
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AbbVie AB, Box 1523, 171 29 Solna. Tel: 08-684 446 00. www.abbvie.se

2003
Förfylld spruta

Den förfyllda sprutan gör 

det enklare för patienten 

att ta sin behandling. 

2006
HUMIRA injektionspenna

Med utvecklingen av 

den förfyllda pennan kan 

injektionerna underlättas 

ytterligare. 

2012
Tunnare nål och två veckors 

förvaring i rumstemperatur†

En tunnare nål och att pennan/

sprutan blir latexfri är nästa steg 

i utvecklingen. Möjligheten att 

förvara HUMIRA två veckor i 

rumstemperatur gör det dess-

utom enklare för patienten att ta 

sin behandling utanför hemmet.

2016
Mindre injektions-

relaterad smärta*

Genom att utesluta icke verk-

samma hjälpämnen som citrat 

i den förfyllda pennan/sprutan 

kan den totala injektionsvolymen 

halveras och smärtan vid injektion 

minskas med 84 % i median*.

Nyhet!
HUMIRA®

 
(adalimumab)

40 mg/0,4 ml

HUMIRA 40 mg/0,4 ml förfylld penna/spruta beräknas 

fi nnas tillgängliga på apotek från och med den 

1 september. Observera att den gamla och nya 

formuleringen inte är utbytbara på apoteken. 

Du behöver därför säkerställa att din patient har 

recept på den nya formuleringen som gäller från 

och med den 1 september. 

Förändringen gäller ej HUMIRA 40 mg/0,8 ml injektions-
vätska, lösning för pediatrisk användning.

* HUMIRA 40 mg/0,4 ml jämfört med HUMIRA 40 mg/0,8 ml, mätt omedelbart efter injektion.
† En HUMIRA-penna/spruta kan förvaras vid rumstemperatur upp till högst 25 °C under en period upp till 14 dagar. 

Pennan/sprutan måste skyddas från ljus och kasseras om den ej används inom 14-dagars perioden.

HUMIRA®, (adalimumab), Rx, F, L04AB04 (TNF-alfa-hämmare), SPC 2016-05-11. Indikationsområden: Måttlig till svår (inkl. svår progredierande), aktiv reumatoid artrit hos vuxna 

som har svarat otillräckligt på sjukdomsmodifi erande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit hos patienter från 2 års ålder, som har svarat 

otillräckligt på en eller fl era sjukdomsmodifi erande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv entesitrelaterad artrit hos patienter, 6 år och äldre, som inte svarat på eller som inte 

tolererar konventionell terapi. Svår, aktiv ankyloserande spondylit (AS) hos vuxna som inte svarat tillfredsställande på konventionell behandling. Behandling av vuxna med allvarlig 

axial spondylartrit utan radiografi ska tecken på AS men med tydliga tecken på infl ammation via förhöjt CRP och/eller MR, som inte har svarat tillräckligt på icke-steroida antiinfl am-

matoriska läkemedel. Aktiv och progredierande psoriasisartrit hos vuxna när andra sjukdomsmodifi erande antireumatiska läkemedel inte haft tillräcklig effekt. Måttlig till svår kronisk 

plackpsoriasis hos vuxna patienter som är aktuella för systemisk behandling. Svår kronisk plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 4 års ålder som inte har svarat på eller som 

är olämpliga för topikal behandling och ljusbehandling. Måttlig till svår aktiv hidradenitis suppurativa (HS, acne inversa) hos vuxna patienter som inte har svarat på konventionell 

systemisk HS-behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos vuxna patienter som inte svarat trots fullständig och adekvat konventionell behandling. Måttlig till svår, aktiv 

Crohns sjukdom hos pediatriska patienter, från 6 års ålder, som inte har svarat på konventionell terapi inklusive primär nutritionsterapi och en kortikosteroid och/eller en immuno-

modulerare. Måttlig till svår, aktiv ulcerös kolit hos vuxna patienter som svarat otillfredsställande på konventionell behandling. HUMIRA® fi nns som injektionsvätska, lösning, 

förfylld injektionspenna/spruta, 40 mg. För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.
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LEDARELEDARE

Sommarlovet är här och många barn och ungdomar, lik-

som deras föräldrar, får en paus från vardagens rutiner och 

måsten. För egen del innebär det att jag firar första semes-

tern som sommarstugeägare på Öland. Egentligen ett 

nygammalt sommarnöje, många somrar tidigare har jag 

varit där, men det är i år jag och maken tagit över släktens 

hus utanför Borgholm. Under sommarens jobbveckor 

byter jag chefsuppgifterna mot att bidra till ett ganska glest 

läkarschema. Det är roligt och givande att få gå in och 

jobba som kliniker. Jämfört med chefsjobbet, som åtmin-

stone ibland kan upplevas tungrott och inte varje dag 

belönande, är det lätt att hitta omedelbar mening och 

glädje i mötet med barn och familjer. 

Samtidigt är sommaren en kritisk period i vården. 

Sommarlovet är inte bra för alla. Barn som inte har det bra 

i sina familjer tappar det stöd förskola och skolan står för 

och kan behöva vårdens insatser. Flera faktorer som sjuk-

sköterskebrist, brist på specialistkompetenta läkare och 

spridning av multiresistenta bakterier, medför nerdragning 

av platser inte minst inom neonatalvården. Gravida kvin-

nor vars barn har förväntat behov av neonatalvård, och 

nyfödda barn transporteras mellan sjukhus i jakt på vård-

platser. Situationen inom neonatalvården är en av de frågor 

Svenska Barnläkarföreningen drivit och vi kommer att 

fortsätta. Barnets rätt till vård av hög kvalitet utan inskrän-

kning i rätten att vara tillsammans med sin vårdnadshavare 

går inte att kompromissa kring.

En annan fråga BLF varit involverade i är medicinsk 

åldersbedömning. Gästredaktör i detta nummer är Olle 

Söder, och Olle var ordförande i Svenska barnläkarförenin-

gen när jag kom med i styrelsen 2013. När den styrelsen 

träffades för första gången, på trevligt internat i Stockholms 

skärgård, stod medicinsk åldersbedömning på dagordnin-

gen. Barnläkarföreningen hade då fått i uppdrag av 

Socialstyrelsen att bidra till nya riktlinjer, och jag minns att 

Olle uttryckte att det var en väldigt svår fråga och att det 

var viktigt att styrelsen tillsammans ställde sig bakom det 

som skrevs. Lite anade jag då vilket fokus åldersbedömn-

ingar skulle få, och hur frågan skulle vändas och vridas på, 

ur medicinskt, etiskt, barnrättsligt och inte minst politiskt 

perspektiv. I skrivande stund är frågan långt ifrån löst. 

Med bakgrund av det stora antal ensamkommande barn 

som kommit till Sverige finns starka drivkrafter att införa 

en enkel medicinsk metod som med god precision kan 

påvisa en persons ålder. Behovet finns i asylprocessen och 

i rättsfall. Alla läkare med erfarenhet av barns utveckling 

och växande vet att den metoden inte finns. 

Barnläkarföreningen har framfört fakta gällande de begrän-

sningar nu tillgängliga metoder har, och även belyst de 

negativa etiska och barnrättsliga konsekvenser det får att 

använda metoderna utan kunskap om dess tillkortakom-

manden Vi har tagit emot stark och ibland ganska tuff kri-

tik för dessa ställningstaganden; anklagats i media för att 

ha en politisk agenda, att obstruera svensk flyktingpolitik, 

att vägra göra det som är oss ålagda. Som sagt, en svår fråga 

som vi i nuläget inte vet slutet på. Rättsmedicinalverket har 

nu fått i uppdrag att skyndsamt införa åldersbedömning 

som del i asylprocessen. Barnläkarföreningen kommer i 

detta att bidra med specialistkunskap om barns tillväxt och 

mognad, och göra det vi kan för att varje barn på flykt får 

sitt skyddsbehov tillgodosett. 

Anna Bärtås, ordförande Svenska Barnläkarföreningen
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Redaktörens ruta

Det är sommareftermiddag på red-

aktionen. Några solstrålar har letat sig in 

över fönsterblecket. Knattret från tangent-

brädorna ackompanjeras av bakgrunds-

surret från sommarflugor, tågen på rälsen 

utanför och radioprat. Nyheten om 

orlandomassakern ligger bakom oss nu, 

men förfäran ligger kvar i luften. De som 

uttalar sig om händelsen, väcker tankar hos oss andra. Inte 

minst om hur mycket det finns att göra för mänskliga rät-

tigheter, tolerans och allas lika värde. Framför oss, senare i 

sommar planeras en stor manifestation för att bära fram vik-

ten av allt detta. Stockholm Pride är ett kraftfullt initiativ som 

syns, hörs och fått vind i seglen. Vi behöver ständigt påmin-

nelse om hur väsentligt det är att arbeta mot häpnadsväcka-

nde omoderna attityder i frågor kring kön, tolerans och 

jämlikhet, som idag råder. 

En dag i våras träffade vi vår då blivande temaredaktör, 

barnendokrinolog Olle Söder, på Karolinska Institutet. 

Idén var att han skulle berätta för oss om vad han anser 

bör uppmärksammas i ett temanummer om ”Barn och 

kön”. Vad innebär t ex könsdysfori? Hur ser behandlingen 

ut? Det diskuterades allt från lagförslag och pågående 

debatter till rent praktiska åtgärder, t ex hur unga transex-

uella kan få hjälp att korrigera sin röst. Barn och ungdo-

mars könsutveckling och relaterade medicinska tillstånd, 

könsidentitet och inte minst könsdysfori, är idag begrepp 

som blir allt mer kända och där kunskaperna växer. 

När vi såg sammanställningen av färdiga artiklar, som 

“våra” skribenter till detta nummer så generöst hjälpt oss med, 

upptäckte vi plötsligt ett område fullt av intressanta fakta och 

frågeställningar. Ur medicinskt perspektiv är det ett ämne fått 

alldeles för lite uppmärksamhet. Vi vet idag att könsidentitet 

är starkt kopplad till upplevelse. För transsexuella personer 

stämmer inte könsidentiteten överens med kroppens kön. För 

vissa har upplevelsen av att existera i “fel kropp” funnits så 

länge de kan minnas, för andra kommer den senare i livet. 

Begreppen transsexualitet och transvestism förväxlas 

inte sällan i dagligt tal. Skillnaden är att en transvestit inte 

har samma önskan som en transsexuell person, att korrig-

era sin kropp eller byta juridiskt kön. Transsexualism har 

inte heller direkt koppling till sexuell läggning (hetero-, 

homo- eller bisexuell). I dag finns utredningsteam för 

transsexualism i Alingsås, Lund, Linköping, Stockholm, 

Uppsala och Umeå. En utredning kräver remiss och tar 

minst ett år. Syftet med utredningen är dels att undersöka 

om det verkligen är transsexualism det rör sig om. Det kan 

finnas andra orsaker till könsdysforin. 

När vi ändå höll på med arbetet kring tema “Barn och 

kön”, så passade vi på att fråga några barnläkare om 

jämställdhet bland pojkar och flickor. Läs svaren på sidan 

32. Självklart visar vi även i år bilder från Barnveckan. Och 

för er som missade årets evenemang går som bekant fler 

tåg. Vik redan nu 24-27 april i kalendern för Barnveckan i 

Göteborg, 2017. 

Trevlig fortsatt sommar!

 

Margareta Munkert Karnros

Gästredaktör i detta nummer: Professor Olle Söder
Olle Söder är professor vid Karolinska Institutet (KI), överläkare i barn- och ungdoms-

medicin och barnendokrinolog vid Astrid Lindgrens barnsjukhus (ALB) i Stockholm. Han 

är prefekt vid institutionen för kvinnors och barn hälsa, KI, sedan 2006, och gästprofessor 

vid Shandong University i Kina och hedersdoktor vid State Medical University, Minsk, 

Vitryssland. Han var ordförande för BLF 2012-2014 och har många internationella under-

visnings- och forskningsuppdrag. Olle Söders forskning fokuserar på reproduktionsbiolo-

gi, endokrina seneffekter av barncancerbehandling och hormonstörande kemikalier 

(“endocrine disrupters”) i vår omgivningsmiljö. Han ingår i könsdysfori-teamet vid ALB 

och är ansvarig endokrin bedömning och utredning av ungdomar som remitteras till ALB 

för könsdysfori. Olle Söder har anlitats som expert av Socialstyrelsen vid utarbetandet av 

kunskapsstöd för utredning och behandling av unga med könsdysfori. 
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Utvecklingspsykologiska aspekter på kön

Mycket talar för att könsidentiteten, d v s den inre upplev-

elsen av att vara flicka eller pojke, man eller kvinna, är 

medfödd och starkt biologiskt präglad. Könsrollsbeteendet 

(det beteende och de attribut som vanligtvis förknippas 

med pojkaktigt/flickaktigt, manligt eller kvinnligt) utfor-

skas som mest intensivt under förskoleåren och tar sig då 

ofta extrema uttryck (till exempel att flickor fascineras av 

rosa och prinsessor och pojkar av Batman, Star wars, 

Superman).

Bestående önskan att byta kön är ovanligt
Men, motsatta “könsatypiska” beteenden är vanligt hos 

yngre barn och ungefär 5 procent av pojkar uppfattas som 

extremt flickaktiga (så kallade sissy girls) och något fler 

flickor som extremt pojkaktiga (så kallade tomboys). Det 

är inte heller ovanligt att barn uttrycker att de vill vara, 

eller att de tillhör, det motsatta könet, men en bestående 

önskan att byta kön är mycket ovanligt. Uppföljningsstudier 

visar att inte mer än cirka 20 procent av förpubertala barn 

Foto: Ina Agency

Den psykosexuella utvecklingen är en grundläggande del av identitetsutvecklingen. Begreppet myntades av psykolo-
gen John Money på 1950-talet och innefattar könsidentitet, könsrollsbeteende och sexuell läggning.  

Mycket talar för att könsidentiteten (den inre upplevelsen av att vara flicka eller pojke, man eller kvinna) är medfödd och starkt biologiskt präglad.
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som uppfyller diagnoskriterier för könsdysfori kommer att 

ha en kvarstående övertygelse om att byta kön (1-3). För 

majoriteten är det mer sannolikt att det senare visar sig 

handla om sexuell läggning. Under tonåren är det vanligt 

att utforska sin sexualitet och att komma till insikt om 

attraktionen är riktad mot det motsatta eller egna könet 

eller båda könen (hetero-, homo-, bisexuell) eller, vilket 

blivit allt vanligare, mot en individ oavsett könstillhörighet 

(pansexuell).

Precis som allt mänskligt beteende är de olika aspekter-

na av psykosexuell utveckling inte dikotoma företeelser 

utan kontinuerliga variabler (Fig 1.) och de hänger inte 

heller nödvändigtvis ihop. Det innebär att man inte kan 

dra några säkra slutsatser om könsidentiteten utifrån 

exempelvis könsrollsbeteendet. Hur kan man då veta om 

önskan om könskorrigering är genuin eller övergående? 

Den enda som vet svaret på det är individen själv, och det 

finns inget sätt att objektivt ta reda på om det “stämmer”. 

Men, eftersom en könskorrigeringsprocess är väldigt 

krävande, omvälvande och oåterkallelig är det naturligtvis 

av väldigt stor vikt att säkerställa att det blir rätt.  

För de yngre barnen är rekommendationen försiktig 

återhållsamhet “watchful waiting”, inte minst med tanke 

på att de flesta inte kommer att ha en kvarstående önskan 

om könskorrigering (4). Därför är rådet att, om det är 

möjligt, vänta med att träda ut i det önskade könet. För de 

vars övertygelse förstärks i puberteten är det däremot mer 

troligt att den är bestående. Många väljer då att träda ut i 

det önskade könet, så kallat real-life test, vilket också utgör 

en viktig del av utredningen.

Vi har de senaste åren haft en mycket kraftig ökning av 

antalet inkommande remisser till teamet för könsidentitet-

sutredningar vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, från en 

handfull per år till mer än hundra. Orsaken till detta är 

oklar men det kan inte uteslutas att samhällsströmningar 

inverkar, antingen genom ökad uppmärksamhet, d v s att 

fler söker som inte vågade förut, eller att allt fler utforskar 

sin könsidentitet som en del av identitetsutvecklingen.

Referenser
1. Drummond KD, Bradley SJ, Peterson-Badali M, Zucker KJ. A 

follow-up study of girls with gender identity disorder. Dev Psychol. 
2008;44(1):34–45. 

2. Steensma TD, Biemond R, de Boer F, Cohen-Kettenis PT. 
Desisting and persisting gender dysphoria after childhood: A 
qualitative follow-up study. Clin Child Psychol Psychiatry 
[Internet]. 2011;16(4):499–516. 

3. Wallien MSC, Cohen-Kettenis PT. Psychosexual Outcome of 
Gender-Dysphoric Children. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 
[Internet]. 2008;47(12):1413–23. 

4. Socialstyrelsen. God vård av barn och ungdomar med könsdysfori. 
Nationellt kunskapsstöd. 2015.

Foto: Universal pictures, UK

Ovanligt med bestående strävan efter att få byta kön.
På bilden, Alicia Vikander och Eddie Redmayne i årets mest 
uppmärksammade drama “The Danish girl”.

Louise Frisén, ST-läkare, docent i 
barn- och ungdomspsykiatri, BUPs 
konsultenhet, Astrid Lindgrens
barnsjukhus. E-mail: louise.
frisen@ki.se.Fig 1 
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I slutet av 1990-talet började ungdomar söka hjälp för 

känslan att “vara född i fel kropp”. Verksamheten som 

hade byggts upp inom Stockholms läns landsting för att 

hjälpa vuxna med könsdysfori/transsexualism hade inte 

möjligheter att ta hand om barn och ungdomar under 18 

år som hänvisades till Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Där 

fanns erfarenheter om frågan från arbete med barn födda 

med DSD och deras könsidentitet. 

På enheten finns nu ett team som arbetar för att hjälpa 

de aktuella barnen och ungdomarna där företrädare för 

Vad innebär könsdysfori? 

Foto: wikipedia

Född i fel kropp? Välkända Jeanne d’Arc, fransk 1400-talskvinna 
som i sina tonår ledde Frankrike till krigssegrar iklädd rustning - 
blev senare anklagad för häxeri och bedrägeri. Hon erbjöds att bli 
skonad från dödsstraff om hon accepterade att bära kvinnokläder. 
Eftersom hon vägrade brändes hon på bål, nitton år gammal. 

barn- och ungdomspsykiatri, psykologi, socialt behan-

dlingsarbete, endokrinologi, kirurgi och logopedi ingår. 

Arbetet utgår ifrån kriterierna för transsexualism enl. ICD-

10 enligt textrutan.

Transsexuella barn och ungdomar har en särskild situa-

tion. Eftersom de är omyndiga är de beroende av föräl-

drarnas stöd. När föräldrarna lever isär men har gemensam 

vårdnad krävs att de samarbetar. Omhändertagandet 

innebär ett “klassiskt” barn- och ungdomspsykiatriskt 

arbete där hela familjen deltar.

Förenklat kan man sammanfatta aktuell kunskap och 
behandling på följande sätt:

Små barn
Små barn och skolbarn före pubertetsåldern som vill “vara 

i det andra könet” brukar vid pubertetstarten antingen bli 

nöjda med sig själva, sin könsidentitet och sin kropp (50 

procent), successivt bli klara över att de är homosexuella 

(30-40 procent) eller förbli övertygade om att de lever i fel 

kropp (10-20 procent). Den låga sannolikheten för att 

känslan av att vara född i fel kropp kvarstår, innebär att 

man avråder från tidig social övergång i det önskade könet. 

Istället utgörs behandlingen av expektans, rådgivning, 

information och allmänt stöd till barnet och familjen för att 

underlätta vardagen.

Puberteten
De barn som vid pubertetsinträdet fortfarande upplever 

könsdysfori skall erbjudas behandling med pubertetsstop-

pande hormoner för att minimera den oönskade kroppsut-

vecklingen. I behandlingen ingår ett real-life-test som 

innefattar föräldrastöd och intyg till olika myndigheter, 

tex.  intyg om namnbyte, id-kort, intyg till skolan för att 

underlätta deras anpassning (ssk gymnastikundervisnin-

gen) mm. Under real-life-testet tiden brukar c:a 10 procent 

bli nöjda med sin kropp och sitt medfödda biologiska kön.

Uppenbara fall av könsdysfori
Vid tydlig könsdysfori har ungdomar liknande problem. 

De vantrivs därför att omgivningen använder fel tilltalsord 

och bemöter dem felaktigt och “inte som jag vill vara”. De 

tycker inte om sin kropp, de tycker inte om sin röst, de 

skyr sin pubertet och den “påtvingade” kroppsändringen. 



Barnläkaren Nr. 4/16 7 

TEMA: BARN OCH KÖNTEMA: BARN OCH KÖN

De vill dölja sitt underliv, pojkarna ogillar erektioner och 

nattliga sädesuttömningar, flickorna vill inte ha mens. 

Pojkarna vill förhindra målbrottet, vill inte ha adamsäpple 

och vill ha “riktiga bröst”. Flickorna vill få ett målbrott 

med mörk röst, vill ha ett adamsäpple och bli kvitt sina 

bröst.

Definitionen på transsexualism enligt  WHO:s ICD-klassifikation, ICD-10:

“A desire to live and be accepted as a member of the opposite sex, usually accompanied by a sense of discomfort with, or 

inappropriateness of, one’s anatomic sex and a wish to have hormonal treatment and surgery to make one’s body as con-

gruent as possible with the preferred sex. For this diagnosis to be made, the transsexual identity should have been persis-

tently for at least 2 years, and must not be a symptom of another mental disorder, such as schizophrenia, or associated with 

any intersex, genetic, or sex chromosome abnormality.”

Per-Anders Rydelius, senior 
professor/överläkare Karolinska 
Institutet och Stockholms Läns 
Landsting/Astrid Lindgrens 
Barnsjukhus Stockholm, Louise 
Frisén (se foto och byline i tidigare 
artikel)
E-mail: per-anders.rydelius@ki.se
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Endokrin utredning och behandling av 
ungdomar med könsdysfori
Ungdomar med könsdysfori måste genomgå en somatisk och endokrinologisk bedömning som en del av den medicinska 
utredningen. Ett syfte med denna utredning är att utesluta att det föreligger någon form av kryptisk “disorder of sex 
development” (DSD; se särskild artikel i detta nummer). 

Exempel på DSD är brist på enzymet 5-alfareduktas och 

tillstånd med komplett androgenokänslighet. I båda dessa 

fall kan individer med XY-karyotyp och testiklar uppvisa 

en utebliven manlig utveckling av yttre genitalia, vilket 

medför att de kan uppfattas om biologiska flickor vid 

födelsen. Dessa ovanliga differentialdiagnoser kräver en 

särskild utredning och behandling (se avsnittet om DSD).

Utlöser krisreaktion
Två typer av hormonbehandling är aktuell hos ungdomar 

med könsdysfori. Pubertetsstart och särskilt menarche 

brukar leda till en starkt ökad könsdysfori och inte sällan 

utlösa en krisreaktion hos dessa ungdomar. Ökad köns-

dysfori vid pubertetsstart ses hos flertalet som remitteras 

med detta tillstånd och används som ett diagnostiskt kri-

terium för denna diagnos, som bör ifrågasättas om detta 

inte föreligger. Initialt ges därför pubertetshejdande 

behandling med GnRH-agonist (så kallade “stopphor-

moner”) vars effekt är att stänga av den egna produk-

tionen av könshormoner genom att mycket specifikt 

blockera frisättningen av hypofysens gonadotropiner. 

Denna behandling är indicerad om diagnosen könsdyfori 

bedömts som sannolik av ett BUP-team med erfarenhet och 

specialkunskap i området. Behandlingen administreras som 

Flottans badhus av Eugène Jansson, Thielska galleriet (målningen är marginellt beskuren i nederkanten)

Foto: Wikipedia
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Olle Söder (temaredaktör i detta nummer, se foto på sidan 3); 
professor och överläkare i barnmedicin; barnendokrinolog Astrid 
Lindgrens barnsjukhus, Stockholm
E-mail: olle.soder@ki.se

injektioner var 4:e vecka eller var 3:e månad, beroende på 

vilket preparat som används, och fungerar lika bra för båda 

könen. GnRH-agonister är sedan länge väl beprövade läke-

medel för barn och vuxna. För barn används de vanligen 

för att bromsa för tidig pubertet (pubertas praecox) och hos 

vuxna för behandling av könshormonberoende cancer. 

Könshormoner behövs för optimal skelettmognad
Efter några få injektioner av GnRH-agonist upphör den 

egna produktionen av könshormoner, vilket är den effekt 

patienterna starkt önskar. Detta innebär att menstruation-

erna upphör hos biologiska flickor. 

Könsdysforin bör också minska om exponeringen för de 

oönskade könshormonerna upphör. En biverkan av 

GnRH-agonister som inte är ovanlig är “klimakteriebes-

vär” i form av svettningar, värmevallningar och trötthet. 

Dessa besvär kan drabba både pojkar och flickor och 

brukar upphöra om konträra könshormoner påbörjas (se 

nedan). Behandlingseffekten av GnRH-analoger är revers-

ibel om den inte är alltför långvarig. Det är viktigt att 

notera att könshormoner behövs för en optimal skelett-

mognad och framtida bentäthet varför även kontroll av 

D-vitamin bör ske och substitution ges vid låga nivåer. 

Behandling med konträra könssteroider 
Om det utredande BUP-teamet fastställer diagnosen kön-

dysfori kan behandling med konträra könssteroider bli 

aktuell, vilket innebär testosteron till transkillar och östro-

gen till transtjejer. Effekterna av sådan behandling är till 

vissa delar irreversibel varför vi är striktare med att ge 

sådan behandling jämfört med GnRH-analoger. 

Exempel på irreversibla effekter är ett mer manligt 

röstläge hos transkillar och bröstutveckling hos transtjejer. 

Behandlingsprinciperna för konträra könssteroider vid 

könsdysfori följer de som gäller vid induktion av pubertet 

vid fall av försenad pubertet (pubertas tarda). Detta innebär 

att den inledande doseringen är låg för att sedan öka. Till 

transkillar ges testosteron i form månatliga injektioner 

intramuskulärt, oftast med startdos av 75 mg. Denna ökas 

vanligen med 75 mg var 6:e månad för att slutligen nå en 

dos av 250 mg per månad. När denna dosering uppnåtts är 

patienten vanligen 18 år eller äldre och kan övergå till 

behandling med mer långverkande testosteronpreparat, 

som ofta ges initialt till unga vuxna med könsdyfori. 

Viktigt att behålla behandlingen med GnRH-analog
Trans-tjejer ges östrogenpreparat i ökande dosering, oftast i 

form av östrogenplåster. Någon anledning att ge progesteron 

finns förstås inte vid denna diagnos. Det är viktigt att behålla 

behandlingen med GnRH-analog under den tid då behandlin-

gen med könssteroider eskaleras, eftersom de ännu låga 

nivåerna av dessa hormoner inte förmår att ge feedback-hämn-

ing av den kroppsegna produktionen av testosteron respektive 

östrogen. Det finns kända biverkningar av både östrogener och 

androgener vilka måste monitoreras under behandlingen. 

Referenser
1. Hembree WC, Cohen-Kettenis P, Delemarre-van de Waal HA, 

Gooren LJ, Meyer WJ 3rd, Spack NP, Tangpricha V, Montori 
VM. Endocrine treatment of transsexual persons: an Endocrine 
Society clinical practice guideline. JCEM, 2009, 94:3132-54.

2. Socialstyrelsen. God vård av barn och ungdomar med könsdysfori. 
Nationellt kunskapsstöd. http://www.socialstyrelsen.se/publika-
tioner2015/2015-4-6; maj 2016.
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För ungefär 30 barn per år i Sverige kan man först efter noggrann undersökning bestämma vilket kön barnet har. I 
andra fall kan avvikande tillväxt eller pubertetsutveckling leda till diagnos senare under uppväxten. 

Ytterligare andra kommer inte till diagnos förrän i vuxen ålder då man söker för till exempel infertilitet. Disorder 
of sex development (DSD) är en samlings term för dessa tillstånd där kromosomer, testiklar/ovarier, eller hormoner 
avviker från det vanliga. 

“Disorders of sex development” (DSD)
– Definitioner, akut omhändertagande, uppföljning

Foto: Wikipedia

Afrodites käraste var Hermes, gudarnas budbärare. Deras son gavs 
ett namn bestående av delar från båda deras namn: Hermafroditos. 
Denne Hermafroditos skulle en dag bada i en sjö och uppvaktades då 
av en nymf som bad till gudarna att inget någonsin skulle separera 
dem åt. Hennes vilja besannades bokstavligt: Hermafroditos och 
nymfen blev tillsammans en varelse med två kön. Dennes namn har 
sedermera fått beteckna en androgyn person (hermafrodit).

hormon syntes eller hormon aktivitet (se tabell). I Sverige 

har vi 4 DSD-team; Stockholm, Uppsala, Göteborg, 

Malmö/Lund som utreder och behandlar barn och ungdo-

mar med avvikelser i könsutvecklingen. I teamen ingår 

barnendokrinolog, barnkirurg/urolog, psykolog/psykiater 

sjuksköterska, och vid behov genetiker, gynekolog.

Tydlig kommunikation med föräldrarna viktig inför 
undersökningen
När det uppstår frågor om ett nyfött barns kön ska DSD 

teamet kontaktas samma dag. Teamen försöker se barnet 

och familjen inom 48 timmar. En första undersökning på 

plats är viktig. Det är viktigt att vara tydlig i kommunika-

tionen med föräldrarna och berätta att barnets kön inte 

kan bestämmas förrän man gjort en del undersökningar, 

och att ett speciellt team kontaktas för detta. 

Det är viktigt att inte gissa vilket kön barnet har. Det är 

trots allt svårare för familjen att pendla mellan olika besked 

än att avvakta i ovisshet tills utredningen genomförts. Den 

bör omfatta familjehistoria, fullständigt status och noggrann 

undersökning med kartläggning av yttre och inre genitalia. 

Blodprover för hormonanalyser och kromosomer tas. Det är 

ofta bra att göra ultraljudsundersökning och ibland behövs 

MR undersökning eller laparoskopi och gonadbiopsi.

Tiden fram till beslut om könstillhörighet varierar 
mycket
När en exakt molekylär genetisk diagnos kan fastställas kan 

det ibland ge god vägledning i beslutet om vilket kön barnet 

sannolikt bäst ska växa upp i. I andra fall måste det bli en sam-

manvägning av resultaten av undersökningarna som teamet 

gemensamt kommer fram till, i samråd med föräldrarna. 

Det är viktigt att familjen får information om vad som 

undersöks, och varför, vartefter utredningen drivs framåt. 

Ibland kan ett beslut om könstillhörighet tas efter någon 

De olika tillstånden inom DSD kan delas in i större 

grupper beroende på kromosomer, gonadutveckling, 
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tonåringen, måste få tydlig och åldersadekvat information. 

Uppföljning av psykolog och samtal med både barn och 

föräldrar är viktigt. Även de små barnen behöver följas 

under uppväxten och genom puberteten.

Referens 
1. Lee PA, Houk CP, Ahmed SF, Hughes IA, et. al. Consensus state-

ment on management of intersex disorders Pediatrics 2006, 
118(2):e488-500.

dag, men ibland kan utredningen ta veckor i anspråk. DSD 

tillstånd kräver ofta komplexa beslut relaterade till klinisk 

behandling och andra viktiga aspekter av livet. Familjer 

behöver vägledning och stöd i besluten. Till exempel 

undrar många föräldrar vad de ska berätta för andra män-

niskor om sitt barn innan man har kunnat fatta beslut om 

könet och barnet ännu inte har ett namn. 

Genetisk utredning kan leda till diagnos
Misstanke om avvikande könsutveckling hos ett lite äldre 

barn eller en tonåring är inte ett fullt lika akut tillstånd. 

Barnet eller tonåringen och familjen bör få träffa en kunnig 

barnendokrinolog eller DSD teamet inom ett par veckor. 

Utredning följer i stort samma mönster, med noggrann 

kartläggning av anatomin, kromosomer och hormonprov-

er. Genetisk utredning kan ge diagnosen. Hos tonåringar 

är det vanligare att diagnosen är till exempel androge-

nokänslighet (CAIS), gonaddysgenesi eller Turner. Det 

psykologiska omhändertagande är viktigt. Barnet eller 

Tabell 1 DSD Klassifikation. Principen för den nya nomenklaturen framtagen för cirka 10 år sedan, beskriven i stora 
drag med exempel på avvikelser och aktuella gener (1).

Könskromosom avvikelse 46,XY DSD 46,XX DSD

A. 45,X A. Avvikande testikel utveckling A. Avvikande ovarial utveckling

Turner syndrom och 

varianter

• Gonaddysgenesi (SRY, SOX9, SF1, WT1, 
DAX1 eller WNT4 dupl, m.fl.)

• Gonad/testis regression

• Ovotestikulär DSD

• Ovarial DSD (CBX2)

• Gonaddysgenesi (FSHR, BMP15)

• Testikulär DSD (SRY+, SOX9 dup, 

RSPO1)

• Ovotestikulär DSD

B. 47,XXY B. Avvikande androgensyntes eller effekt B. Androgen excess

Klinefelter syndrom och 

varianter

1. Avvikande androgen syntes
• Avvikande steroidhormonsyntes

• 5α-reduktas-2-brist (SRD5A2)

• Smith–Lemli–Opitz syndrom (DHCR7)

1. Avvikande androgen syntes
• 21-hydroxylasbrist (CYP21A2)

• Andra hormonsyntesdefekter

• Glukokortikoidreceptor mutation (GR)

2. Avvikande androgen effekt
• Androgenokänslighetssyndrom (AR, 

androgenreceptorn)

2. Fetoplacentell /maternell
• Aromatasbrist (CYP19) 

• P450 oxidoreduktasbrist (POR)

C. 45,X/46,XY C. Annat C. Annat

Mixed gonaddysgenesi 

Ovotestikulär DSD

• Persisterande Müllerska gångar 

• Vanishing testis syndrom 

• Cryptorchidism 

• Isolerad hypospadi

• Syndromassocierade 

• Miljöpåverkan

• Hypoplasi av Müllerska gångar 

• Vaginal atresi 

• Uterus avvikelser

• Syndromassocierade

• Miljöpåverkan

D.46,XX/46,XY 
chimär, ovotestikulär DSD

Anna Nordenström, Docent och över-
läkare i barnmedicin; barnendokrino-
log, Institutionen för kvinnors och 
barns hälsa, Karolinska Institutet & 
Astrid Lindgrens barnsjukhus, 
Karolinska Universitetssjukhuset, 
Stockholm
 E-mail: anna.nordenstrom@ki.se
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När ett barn fötts med oklart kön spelade tidigare utseendet av de yttre könsdelarna, och vad som var kirurgiskt 
möjligt att skapa, en stor roll i beslutsprocessen om könsval. Kirurgin hade en självklar roll och barnet skulle opereras 
tidigt för att lättare kunna adaptera sig till det kön som valts. Idag pågår en debatt om genital kirurgi överhuvudtaget 
ska utföras på barn, ett barn som inte själv kan vara med i beslutet om operation eller inte. 

Kirurgisk behandling av barn med DSD

Trots ny kunskap om hormoners påverkan prenatalt och 

hur det senare styr vårt könsrelaterade beteende samt mol-

kylärgenetisk kunskap som gjort det möjligt att diagnos-

ticera DSD och prognosticera könsval bättre, så kan vi 

aldrig vara säkra på om det nyfödda barnet bäst kommer 

trivas som man eller kvinna. 

Möjligheten att avvakta med genital 
kirurgi till tonåren diskuteras
Kirurgi genitalt är i de flesta fall inte livs-

nödvändigt (förutom gonadextirpation vid 

malignitetsrisk) och dessutom är kirurgin 

irreversibel. Man har därför diskuterat möj-

ligheten att avvakta med operation till tonåren 

när personen själv kan uttrycka sin önskan. 

Framför allt gäller det feminiserande kirurgi 

där flertalet studier publicerats som pekar på att tidig 

kirurgi har diskutabla långtidsresultat. Å andra sidan finns 

det inga studier som visar hur det är att 

växa upp som flicka, men se ut som en 

pojke på utsidan. Hur viktigt det är med 

sekundära könskarakteristika för könsi-

dentiteten kan individer med könsdys-

fori/ transsexualism vittna om.

Feminiserande kirurgi ovanligare än 
maskuliniserande 
Maskuliniserande kirurgi innefattar 

åtgärd av hypospadi med urinrörsrekon-

struktion och upprätning av penis, oper-

ation av retentio och skrotalplastik. Den 

här kirurgin är ofta förekommande, 

åtgärd av retentio är en av de vanligaste 

operationerna på barn och hypospadi 

drabbar i nya registerstudier 1:125 

pojkar i Sverige. Det gör att den kirur-

giska vanan är stor bland barnurologer. 

Operationen utförs vid 12-18 månaders 

ålder både för att det är lättare att hantera 

förband och katetrar innan barnet släppt 

blöjor och att det är tekniskt lättare 

innan pojken går in i pubertet. För att ge sp bra förutsättnin-

gar som möjligt för god framtida spermieproduktion bör 

dessutom retentio opereras innan 18 månaders ålder.

Positivt med östrogenpåverkad vävnad
I feminiserande kirurgi ingår clitorisresek-

tion, vulva- och vaginalplastik. Vid förmin-

skning av clitoris avlägsnas svällkroppsvävnad 

och det kan inte återställas. Även fast nerv- 

och kärlsparande metoder används kan det ge 

nedsatt känsel och bidra till störd sexuell funk-

tion. Alla operativa ingrepp ska ske med så 

vävnadssparande teknik som möjligt. Tidig oper-

ation utförs idag vid 6-12 månaders ålder, och 

sker enbart vid uttalad virilisering. Vid lindrig-måttlig 

clitorisförstoring är rekommendationen idag att vänta 

med operation tills patienten själv kan bestämma och då är 

Foto: Wikipedia Commons

Idag pågår en debatt om genital kirurgi överhuvudtaget ska utföras på barn (Raffaello – 
Putti, Madonna Sistina - 1512-1513)
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Målet med omhändertagandet av personer med könsdysfori är att i största möjliga mån nå en överenstämmelse mellan 
personens upplevda könsidentitet och fysiska könskarakteristika. En del i detta vid sidan av exempelvis hormonbe-
handling är plastikkirurgiska ingrepp. 

Statens medicin-etiska råd – SMER – höll i april 2015 

en konferens med internationella experter och 

representanter från patientföreningar angående DSD och 

kirurgi, och den debatten kommer att fortsätta nu och i 

framtiden.

det en fördel att även senarelägga eventuell vaginalplastik 

till pubertet. Operationstekniskt är det bra om vävnaderna 

är östrogenpåverkade, vilket de är upp till 1 års ålder eller 

när flickan gå in i pubertet. Av psykologiska skäl försöker 

vi också undvika undersökningar och ingrepp mellan 2 

och 12 års ålder. Allt färre flickor opereras idag tidigt, 

uppskattningsvis ca 1-2/år i Sverige, vilket gör att femi-

niserande kirurgi bör centraliseras.

Debatt kring DSD och kirurgi
Beslutet om kirurgi sker i samråd mellan patient/förälder 

och DSD team. Teamen i Uppsala, Stockholm, Lund/

Malmö och Göteborg har i stort sett samsyn och tillsam-

mans har vi utarbetat nationella handlingsplaner för 

kirurgi vid DSD (www.barnlakarforeningen.se/vårdpro-

gram).  

Gundela Holmdahl, docent och 
överläkare barnurologi, Drottning 
Silvias barn- och ungdomssjukhus, 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
E-mail: gundela.holmdahl@
vgregion.se 

Kirurgisk behandling vid könsdysfori
 – nya förutsättningar kräver nytänkande

Foto: Wikipedia

Hos en genetisk man med kvinnlig könsidentitet innebär 

detta vanligen att man utför en penisamputation, orchi-

dectomi, uretraförkortning samt konstruktion av vagina, 

innerverad klitoris och yttre blygdläppar. Vid en andra 

seans konstrueras en klitoriskappa och inre blygdläppar 

samt vid behov utförs samtidigt en bröstförstoring. 

Resultatet blir en vagina som fungerar för penetrerande 

samlag, en klitoris med sexuell känsel samt ett utseende 

som är mycket likt ett biologiskt kvinnligt könsorgan. 

Inte lika optimalt resultat vid operation från kvinna 
till man – som vid tvärtom
Vid kirurgisk könskorrektion från kvinna till man påbörjas 

vanligen kirurgin i form av en mastektomi redan under 

utredningstiden i syfte att möjliggöra ett “real-life test” 

vilket är obligatoriskt innan tillstånd för könsbyte kan 

erhållas från Socialstyrelsen. Vid den genitala korrek-

tionen, vilken sker efter erhållet tillstånd, är resultaten inte 

lika optimala som vid man till kvinna vilket har resulterat i 
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att ett flertal olika metoder används. Dessa kan indelas i två 

grupper. 

Vid så kallad falloplastik flyttas vävnad från någon del av 

kroppen till området för peniskonstruktionen som fritt 

eller stjälkat transplantat. Den inläkta vävnaden kan sedan 

operativt modelleras för att få ett penisliknande utseende 

och implantat för testiklar och svällkroppar används. 

Resultatet blir en penis med god volym och ett acceptabelt 

utseende men utan egen erektil funktion, endast viss 

beröringskänsel samt begränsad möjlighet till urinering 

stående. Den andra typen av peniskonstruktion, metaid-

oioplastik, använder den av testosteronbehandlingen för-

storade klitorisen vilken rätas ut och svällkropparnas hela 

längd tas fram. Ett urinrör konstrueras av vaginalslemhin-

na och penisskaftet av de inre blygdläpparna. 

Alla steg utförs vid en och samma operation vid vilken 

även en hysterektomi och salpingo-ooforektomi genom-

förs om patienten så önskar. Här blir resultatet en penis 

som till utseende och funktion är mycket lik den hos en 

biologisk man med sexuell känsel och möjlighet till 

stående urinering men tyvärr med en mycket begränsad 

storlek. Arbete pågår i syfte att möjliggöra en större metai-

doioplastik exempelvis genom lokal hormon stimulering 

eller celltransplantation. 

Kirurgin kommer att behöva anpassas till nya 
förutsättningar
Mycket har hänt och kommer troligen att hända kring den 

juridik vilken reglerar denna typ av kirurgi. För ett par år 

sedan försvann exempelvis kravet på avsaknad av fort-

plantningsförmåga för att kunna byta juridiskt kön, vilket 

Gunnar Kratz, professor i plastik-
kirurgi, Linköping
E-mail: gunnar.kratz@liu.se

innebär att patienten i dag kan välja att helt avstå kirurgi 

eller att ha kvar könskörtlarna vid könskorrektionen men 

ändå byta juridisk könstillhörighet. 

Vidare så kommer kirurgin behöva anpassas efter de nya 

förutsättningar som den sedan några år pågående terapin 

med så kallade stopp hormoner samt den eventuella lagän-

dring, vilken kan sänka åldern för möjlighet till tillstånd för 

könskorrektion från i dag 18 till 15 års ålder (se annan 

artikel nedan). Könskorrigerande kirurgi på personer som 

inte gått igenom sin “genetiska” pubertet kan innebära 

både för och nackdelar ur en rent kirurgisk synvinkel. 

Exempelvis innebär en utebliven kvinnlig pubertet att 

behovet av mastektomi försvinner medan en utebliven 

manlig pubertet begränsar storleken på den tillgängliga 

penishuden vilken används vid vaginalkonstruktionen 

varför utveckling av andra kirurgiska lösningar kan bli 

nödvändig.
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Könsinkongruens innebär att kroppens könskarakteristika 

inte stämmer med den upplevda könsidentiteten. Om 

detta innebär lidande för personen och det efterfrågas 

någon form av könsbekräftande medicinsk behandling för 

att anpassa kroppen till könsidentiteten, kallas det köns-

dysfori. Det hela kan ses som ett kontinuum där man kan 

ha varierande grad av könsdysfori och behov av medicin-

ska interventioner. I de fall lidandet blir signifikant kan 

man uppfylla diagnosen Transsexualism, F64.0, eller 

annan könsidentitetsstörning, F64.8 eller könsiden-

titetsstörning UNS, F64.9. ICD-10 diagnoserna är idag 

placerade i psykiatrikapitlet. 

Det är barn- och ungdomspsykiatrin eller vuxenpsykia-

trin som gör de diagnostiska utredningarna varefter de 

könsbekräftande medicinska behandlingarna kan påbör-

jas. Utredningarna och behandlingarna för vuxna respe-

ktive unga beskrivs närmare i två Kunskapsstöd från 

Socialstyrelsen, (1). ICD-11 beräknas komma 2017 och 

där föreslås att tillståndet ska benämnas Gender 
Incongruence med placering i ett nytt sexualmedicinskt 

kapitel. En förhoppning om minskad stigmatisering och 

diskriminering i analogi med borttagandet av homosexu-

alitet som diagnos ligger bakom WHOs förslag. 

Psykiatrisk sjuklighet innan påbörjad behandling
Förekomsten av psykiatrisk samsjuklighet innan och efter 

könsbekräftande medicinsk behandling är svårbedömd. 

Detta konstateras utifrån att de studier som finns, antingen 

är tvärsnittsundersökningar baserade på egendiagnos och 

självskattningsformulär, eller är studier på den grupp som 

söker utredning och behandling. Eftersom det tidigare 

krävdes en hög grad av psykisk stabilitet för att få påbörja 

könsbekräftande medicinsk behandling, remitterades 

vissa patienter inte för utredning och när de gjorde det 

fanns det en stor risk för underrapportering. 

Vid uppföljningsstudier är det vanligt med stora bort-

fall, korta uppföljningstider och avsaknad av kontroller. 

De studier som finns visar på en förhöjd psykiatrisk sjuk-

lighet, inklusive självskadebeteenden och självmords-

försök innan påbörjad behandling. Det är framförallt 

depression, och olika ångesttillstånd som är vanligt och 

psykossjukdom är mycket sällsynt. Avseende person-

lighetstörningar är resultaten motsägelsefulla med antin-

gen en hög förekomst eller att gruppen inte skiljer sig från 

populationen i stort, (2). Ätstörningar är mindre under-

sökt men utifrån att den kroppsliga könsdysforin är uttalad 

bedöms det föreligga en förhöjd risk för ätstörningar. 

Förekomsten av autismspektrums störning (ASD) eller 

drag av ASD är framförallt undersökt hos tonåringar med 

könsdysfori. Prevalensen ligger då mellan 3-13 procent, 

de flesta kliniker rapporterar dock ett ökande antal 

Förekomsten av psykiatrisk samsjuklighet innan och efter könsbekräftande medicinsk behandling är svårbedömd. De 
studier som dock finns visar på en förhöjd psykiatrisk sjuklighet, inklusive självskadebeteenden och självmordsförsök 
innan påbörjad behandling. De vanligaste diagnoserna är framförallt depression och olika ångesttillstånd.

Psykiatrisk samsjuklighet vid könsdysfori

Foto: Wikipedia

Förekomsten av psykiatrisk samsjuklighet innan och efter köns-
bekräftande medicinsk behandling är svårbedömd. Sigrid Hjertén 
(1885-1948)  Female nudes, watercolour  (47.5 x 33.5 cm)
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personer med både könsdysfori och ASD. Orsakerna till 

samsjukligheten med ASD är inte känd, (3). Efter köns-

bekräftande medicinska behandlingar minskar könsdysfo-

rin och den psykiatriska samsjukligheten förbättras. Det 

kvarstår dock en förhöjd risk för psykiatrisk slutenvård, 

och självmordsförsök jämfört med friska kontroller utan 

könsdysfori, (2, 4). 

Kvarstående psykiatrisk sårbarhet misstolkas
Den kvarstående psykiatriska sårbarheten misstolkas 

ibland och tas som intäkt för att den könsbekräftande 

behandlingen har varit verkningslös eller att personer 

ångrat sig. Ångerfrekvensen i Sverige är dock låg 2,2 pro-

cent (1960-2010) och sjunkande 0,5 procent (2001-

2010), (5). Diskriminering, och en ökad utsatthet i grup-

pen har framförts som bidragande orsak till kvarstående 

psykisk ohälsa efter behandling. Även om det föreligger en 

förhöjd psykiatrisk sårbarhet både före och efter behan-

dling är det viktigt att påpeka att många i gruppen mår 

alldeles utmärkt. 
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Röstbehandling vid könsdysfori hos unga

Rösten är en viktig del av en persons könsuttryck. När vi hör en person tala kan vi oftast avgöra om det är en flicka/
kvinna eller pojke/man. Förutom kön kan vi också oftast höra om det är ett barn, en tonåring, vuxen eller en äldre 
person som talar. När en ungdom med könsdysfori har en röst som inte stämmer med könsidentiteten kan detta bidra 
till social dysfori och att ungdomen undviker att vara verbalt delaktig i sociala sammanhang. 

När en transungdom kommer till en logoped ställs frågor bl 

a om vilket pronomen personen vill tilltalas med, vad per-

sonen tycker om sin röst, tidigare röstutveckling och mål-

brott, röstsymptom, hur andra “könar” personen, hur tran-

sungdomen reagerar på det, och om personen försökt att 

förändra sin röst. En röstinspelning görs i en standardiserad 

miljö när personen läser och berättar till bilder samt läser med 

stark röst. Det fysiologiska frekvensomfånget och röststyrkan 

kartläggs i ett s k fonetogram (Figur a och b). Ett fonetogram 

ger information om transungdomens röstliga resurser och 

kan användas för att ge pedagogisk återkoppling och som 

grund för att planera eventuell röstbehandling. Analyser av 

inspelningar används tillsammans med subjektiva skattningar 

om röstfunktionen vid utvärdering av behandling. 

Med transtjej menas här en person som tillskrevs man-

ligt kön vid födseln och har en kvinnlig könsidentitet. Om 

en transtjej har hunnit genomgå målbrottet och fått en bas-

röst kan det vara mycket jobbigt (figur a). Många försöker 

därför tala i ett högre röstläge vilket kan leda till rösttrötthet 

och ansträngdhet. Det finns många tekniker och övningar 

beskrivna för vuxna transkvinnor för att bl a höja röstläget 

och ändra röstklangen (Oates, 2012) som också går att 

använda hos unga (Hancock, Helenius, 2012). Klinisk 

erfarenhet visar att en del transtjejer har lätt att anpassa sin 

röst medan andra behöver längre period av röstbehandling 

hos logoped. Motivation och förmåga att träna på egen 

hand är viktiga förutsättningar för resultat. 

Med transkille menas här en person som tillskrevs 

kvinnligt kön vid födseln och har en manlig könsidentitet. 

Transkillar beskriver ofta rösten för ljus och feminin efter-

som de inte genomgått ett naturligt målbrott. Ofta försöker 

transkillar tala med djupare röst och pressar rösten i ett 

alltför lågt läge och blir röstansträngda. En del transkillar 

kan med hjälp av övningar påverka röststyrka och röst-

klang i maskulin riktning även om inte röstläget kan sänkas 

eftersom stämbandens storlek hindrar det (se figur b). 

Många använder “binders”, för att komprimera de oöns-

kade brösten, som kan påverka andningen, kroppsposi-

tionen och röstbildningen negativt. Med könskonträr 

hormonbehandlingen maskuliniseras rösten (Nygren m fl 

2016). 

Hormonbehandlingen ger oftast positiva effekter men det 

finns risk för begränsningar i röstfunktionen såsom 

svårigheter att höja röststyrkan och begränsat omfång (Azul 

m fl, accepterad).

Röstbehandling bör enligt Socialstyrelsens kunskapsstöd 

(2015) ges för att förbättra möjligheterna för barn och ung-

domar att uppfattas av andra i enlighet med deras könsiden-

titet. Mål med röstbehandling är att anpassa/förändra 

rösten så att den stämmer överens med personens könsi-

dentitet i kommunikation med andra människor samt att 

förebygga rösttrötthet och ansträngdhet. Information och 

rådgivning är viktiga delar av behandlingen. 

Foto: Ina Agency

Ofta försöker transkillar tala med djupare röst och pressar rösten i 
ett alltför lågt läge och blir röstansträngda. Problemen med rösten 
kan leda till att de undviker sociala sammanhang.
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Exempel på fonetogram som visar det fysiologiska omfånget innan hormonbehandling 
påbörjats hos en 15-årig transkille (överst) och en 17-årig transtjej (nederst).  Y-axeln 
visar röststyrka i dB, x-axeln frekvens i Hz och halvtoner och svärtan i bilden ackumul-
erad information.  Notera att transkillen inte kan ta lägre toner än 185 Hz vilket 
förklarar att hans röst låter ljus och feminin. Transtjejen (som gått igenom målbrottet) 
har så låga toner som 92 Hz i sitt frekvensomfång vilket förklarar att hon har en mörk 
och mer maskulin röst. I båda fonetogrammen syns ett hack i den övre kurvan vilket 
visar övergången mellan bröst- och falsettregister.  För transtjejen (nederst) påverkas 
inte det fysiologiska omfånget av hormonbehandlingen. Hon kan få hjälp att träna 
rösten för att hitta en ljusare röst. Hos transkillen (överst) kommer omfånget utvecklas 
nedåt i frekvens efter en period med testosteronbehandling.  
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I januari 2015 presenterades en statlig utredning som tar upp en rad olika frågeställningar som aktualiseras i samband 
med könsdysfori (1). I denna artikel presenteras utredningens förslag att göra det möjligt för unga med könsdysfori 
som har fyllt 15 år att få tillstånd till kirurgi i form av ingrepp i könsorganen.

Ur ett rättsligt perspektiv kan en ändring av en persons 

könstillhörighet förenklat beskrivas som en process i två 

delar. Det handlar dels om att ändra sina fysiska 

förutsättningar inom ramen för TS-vården, dels om att 

ändra sitt juridiska kön. Den juridiska ändringen av könet 

innebär att personen tilldelas ett nytt personnummer. 

Könstillhörighetslagen och dess åldersgräns helt 
avgörande
TS-vården regleras till övervägande del av hälso- och 

sjukvårdslagen. Specifika delar av TS-vården, nämligen 

ingrepp i könsorganen och avlägsnande av könskörtlarna, 

regleras emellertid av den s k könstillhörighetslagen (2). 

Könstillhörighetslagen reglerar också ändringen av det 

juridiska könet. Den som önskar ändra sitt juridiska kön 

och genomgå kirurgi i form av ingrepp i könsorganen 

måste ansöka om detta hos Socialstyrelsen (3). Vidare 

uppställer lagen en åldersgräns. För ändring av det juridis-

ka könet och för tillstånd till ingrepp i könsorganen krävs 

att individen har fyllt 18 år. 

Könstillhörighetslagen och 

dess åldersgräns är alltså helt 

avgörande för unga personers 

tillgång till specifika delar av 

TS-vården. Personer under 18 år 

kan exempelvis få könskonträr 

hormonbehandling, inom ramen 

för hälso- och sjukvårdslagen, 

men de kan inte få tillstånd till 

ingrepp i könsorganen. Det spe-

lar ingen roll om den unge, vård-

nadshavarna och det medicinska 

teamet är överens om att ingrep-

pet vore för barnets bästa. 

Livsavgörande handling som 
kräver stor eftertanke  

Den statliga utredningens huvudsakliga uppgift var att se 

över åldersgränsen i könstillhörighetslagen. De omstän-

digheter som talar för en åldersgräns är bl a att ett ingrepp 

i könsorganen är en ingripande och livsavgörande han-

dling som kräver stor eftertanke och personlig mognad. 

Samtidigt måste ungas behov av ingreppet erkännas och 

de rättsliga principerna om barnets bästa och icke dis-

kriminering innebär att unga inte bör ställas utan möj-

lighet att ta del av vissa delar av vården enbart på den 

grunden att de är barn. Utredningen föreslår därför att det 

ska finnas en möjlighet för unga med könsdysfori som har 

fyllt 15 år att få tillstånd till ingrepp i könsorganen.

Utredningen föreslår att tillstånd till ingrepp i könsor-

ganen endast ska ges om ett antal förutsättningar är 

uppfyllda. Beslutet ska fattas av Socialstyrelsen, diag-

nosen ska vara fastställd och ingreppet ska vara förenligt 

med vetenskap och beprövad erfarenhet. Barnets bästa 

ska vara avgörande i bedömningen och vårdnadshavarna 

måste samtycka till ingreppet. Vidare måste den unge ha 

tillräcklig mognad att själv samtycka till ingreppet. 

Förutsättningarna för tillstånd ska också betraktas som 

begränsningar. I fall där ett ingrepp inte är förenligt med 

Legala aspekter vid könsdysfori - nytt 
lagförslag

Foto: Wikipedia 
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vetenskap och beprövad erfarenhet ska tillstånd inte ges. I 

fall där den unge har fyllt 15 år men inte har tillräcklig 

mognad att själv samtycka till ingreppet ska tillstånd inte 

ges. Kravet på tillräcklig mognad kompletterar således den 

nya åldersgränsen och innebär att det finns utrymme att 

neka tillstånd i fall där ålderskravet är uppfyllt men inte 

mognadskravet.
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Svensk Förening för Transsexuell Hälsa

Svensk Förening för Transsexuell Hälsa (SFTH) är en yrkesförening vars ändamål är att utifrån ett tvärvetenskapligt 
och multidisciplinärt perspektiv bidra till att öka och sprida kunskap avseende utredning och behandling av personer 
med könsdysfori. Det är föreningens strävan att för denna grupp verka för rättvis vård och likvärdigt omhänderta-
gande över landet.

Tanken att bilda en förening kom efter flerårigt samarbete 

mellan utredningsteamen i Lund och Stockholm. 

Föreningen bildades 2007 och dess säte ligger 

numera i Lund. Man kan bli medlem i förenin-

gen om man i sitt yrke utreder och/eller 

behandlar personer med könsdysfori. De 

flesta medlemmarna kommer från de sex 

utredningscentra i landet, d v s från Lund, 

Alingsås, Linköping, Stockholm, Uppsala 

och Umeå. Föreningens beslutande organ är 

årsmötet. Styrelsen sköter det fortlöpande 

arbetet. Vi har en solid ekonomi.

Årlig konferens ger möjlighet att öka 
kunskapen och utbyta erfarenheter
Föreningen har en egen hemsida, www.sfth.

se, där medlemmarna kan ta del av information angående 

medlemskap, läsa vetenskapliga artiklar och se vad som är 

aktuellt inom fältet och i föreningen just nu. Föreningen 

anordnar varje år en konferens där vi fokuserar på aktuella 

teman inom fältet. Både utländska och inhemska föreläsare 

bidrar till att öka kunskap om könsdysfori och ger 

inblick i de senaste rönen. Föreläsarnas mate-

rial kan sedan läsas på hemsidan. 

Konferensen ger dessutom ett välbehövligt 

tillfälle för medlemmarna att träffas och 

utbyta erfarenheter. I programmet ger vi 

stort utrymme för yrkesspecifika träffar där 

man i detalj kan diskutera i sin yrkesgrupp. 

Arbetar för jämlikhet för de som är 
drabbade av könsdysfori
Under åren har föreningen fått allt större 

genomslag och varit remissinstans i olika 

statliga utredningar. Flera av föreningens 

medlemmar har deltagit i utarbetandet av underlaget till 

Socialstyrelsens kunskapsstöd för vård och behandling av 

vuxna samt barn och ungdomar med könsdysfori. 
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TEMA: BARN OCH KÖNTEMA: BARN OCH KÖN

Attila Fazekas ordförande, Svensk 
Förening för Transsexuell Hälsa 
(SFTH)

Vi har fått lämna synpunkter i form av remissvar inte 

bara gällande detta arbete utan även på lagförslag angående 

“Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering SOU 

2014:91”. Styrelsen har precis sammanställt en skrivelse 

till Socialdepartementet, SKL och Socialstyrelsen 

angående ojämlikhet i vården. Medlemmarna har 

uppmärksammat att vården för personer med könsdysfori 

inte är jämlik i landet beträffande framförallt tillgång till 

och prioriteringen av barnpsykiatri, hjälpmedel, hårbort-

tagning samt fertilitetsbevarande åtgärder. Med denna 

skrivelse hoppas vi kunna påverka myndigheterna att 

agera mer aktivt för att säkerställa resurser för våra patien-

ter. Vi söker vidare samarbete med brukarorganisationer 

för att förbättra villkoren för personer med könsdysfori.

Föreningen har en egen hemsida, www.sfth.se
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Två år för om masten!

Trots vardagsslitet så är det några saker som utmärker sig, 

vissa saker som jag är glad att vi lyckats få till under mina 

år som ordförande 2014-16.

Jag tror att BLF har tagit plats i debatten de senaste åren. 

Det finns oerhört många frågor som rör barn och ungdo-

mars hälsa och på det området är vi, BLF, barnens natur-

liga företrädare. Vi får också ett stort antal remisser för 

utvärdering. Här vill jag passa på att tacka alla del- och 

intresseföreningarna vilka ofta gjort grundjobbet, läst och 

kommenterat utredningarna. Tack för ert arbete! 

Remisserna har rört allt från “läkemedel till barn” till 

“ersättning till barn som drabbats av narkolepsi efter 

svininfluensa-vaccination”. 

Remissvar är ofta ett effektivt sätt att påverka politikens 

inriktning även om remissvaren i sig inte gör så mycket 

väsen av sig. Jag känner mig t ex ganska säker på att BLF:s 

remissvar under våren 2016 bidrog till att regeringen del-

vis ändrade sin remiss till lagrådet om uppehållstillstånd 

och familjeåterförening. 

BLF har också gjort avtryck i massmedia. Under varje 

ordförandeperiod kommer ett par heta frågor. Under min 

ordförandeperiod har det varit bland andra “abusive head 

trauma” (skakvåld) och åldersbedömningar av ensamkom-

mande flyktingbarn. Vad gäller abusive head trauma 

genomför SBU för närvarande en utredning och jag kom-

mer själv vara involverad i slutrapporten. När det gäller 

åldersbedömningar kan ingen ha undgått det politiska 

trycket på BLF att genomföra åldersbedömningar.  

Samtidigt har vi varit fasta i vår övertygelse att ålders-

bedömningar bara bör göras om bedömningen är en sam-

manvägning av flera olika metoder, och beaktar den 

osäkerhet som finns i metoderna och avsaknaden av refer-

ensmaterial för barn och ungdomar som kommer från 

icke-europeiska länder. Även här tror jag att vi måste hitta 

en väg framåt, och när du läser detta har Socialstyrelsen 

just kommit med sin utvärdering av radiologiska metoder 

för åldersbedömning och SBU med sin utredning av 

psykosocial åldersbedömning. Jag tycker att det är oerhört 

angeläget att barnläkare finns med här eftersom vi är de 

som har högst kompetens inom åldersbedömning 

(Figur 2). Ett stort tack till Anders Hjern, Anna Bärtås och 

Anna-Karin Edstedt-Bonamy (och många flera) som varit 

engagerade i denna fråga.

Andra frågor där vi i BLF försökt driva opinion har varit 

“passiv rökning hos barn”, behovet av digitala tillväxtkur-

vor vid landets alla Barnkliniker, pediatrisk forskning etc. 

En undersökning bland barnläkare under våren 2016 

visade att många barnläkare vill kunna forska, och svensk 

barnmedicinsk forskning står sig också stark.

Egentligen är det den som håller i rodret som styr båten, lika fullt vandrar mina tankar till boken “Två år för om mas-
ten” när jag tänker tillbaka på min tid som Barnläkarföreningens (BLF:s) ordförande (Figur 1). Jag läste boken som 
barn och den beskriver en amerikansk students resa med båt runt Kap Horn. Vad mer, den beskriver en vanlig sjömans 
slit, litet som att gå jour, och det påminner mig om allt vardagligt arbete jag haft som ordförande. 

Att vara ordförande: Mycket vardagsslit.

Foto: Artikelförfattaren 
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År 2015 medverkade BLF för första gången i Almedalen 

(Figur 3). Vi ordnade två seminarier, ett om socioekono-

miska skillnader inom vården och ett annat kring hur 

svensk barnsjukvård står sig i relation till annan nordisk 

barnsjukvård. Det här seminariet blev också startskottet 

till visst samarbete med de andra nordiska barn-

läkarföreningar, ett samarbete jag hoppas BLF kan utveck-

la framgent. 

Almedalen var också ett av tre tillfällen då jag fick möj-

lighet att diskutera barnsjukvård med sjukvårdsminister 

Gabriel Wikström. Första gången jag träffade Gabriel var 

våren 2015, efter en artikel på DN debatt “så mycket tid 

lägger läkarna på nödvändig administration – jag räknade 

timmarna” (Figur 4). Denna debattartikel fick genomslag 

både vad gäller läkarnas behov av stöd inom IT och behov 

av fortbildning. Som en parentes skulle jag inte bli 

förvånad om vi får se Gabriel Wikström som statsminister 

om 15-20 år.

Foto: privat 

(Fig 2) Åldersbedömningar har varit en het fråga

Foto: Wikipedia 

(Fig 3) BLF deltog 2015 för första gången i Almedalen
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Nyligen har BLF låtit genomföra en webb-enkät där vi 

bett barnläkare ranka de områden man tycker att BLF bör 

arbeta med (Figur 5). Fortbildning, arbetsmiljö och löner 

är tre sådana frågor. Vi har förvisso mycket litet inflytande 

över barnläkares generella löneläge, däremot tycker jag att 

vi tagit stora kliv inom fortbildning och utbildning. Vi har 

ett mycket aktivt utbildningsutskott(!), jag har inte haft 

möjlighet att delta i deras arbete i den utsträckning jag 

hade önskat, och jag vill tacka alla i utbildningsutskottet 

för deras fina arbete! 

Jag tycker att bristen på SK-kurser varit problematisk 

och det nya upphandlingsförfarandet av SK-kurser via 

Socialstyrelsen har inte fungerat optimalt, men jag hoppas 

det ska bli bättre på sikt. Fortbildning var för övrigt en av 

två frågor som jag redan före ordförandeskapet bestämt 

mig för att driva extra mycket och här ingick specialist-

skrivningen. Det är kul att vi nu hittat en modell för vem 

som konstruerar specialistskrivningarna. Den andra frå-

gan jag verkligen ville driva som ordförande var nationella 

PM. Arbetet med nationella PM var tidvis otroligt segt…. 

Det har präglats av återkommande möten med Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) samt kontakter med 

Norge. Bara ett halvår innan jag skulle avgå, fick vi äntli-

gen till en överenskommelse med SKL, där SKL nu lovar 

att betala barnläkare Mia Wede halvtid som koordinator 

för nationella barn-PM. I första hand blir hennes uppgift 

att få till akutpediatriska PM men på sikt hoppas jag även 

på (korta och koncisa) nationella PM för kroniska till-

stånd. Det känns oerhört bra att den här processen har 

kommit igång. Sverige är inte större än London eller New 

York och vi borde kunna hantera t.ex. meningiter på 

samma sätt i hela landet, oavsett om barnet söker i Boden 

eller i Borås! 

Barnveckan är en höjdpunkt för 

alla som är involverade i BLF. På ett 

sätt hade jag mer att göra med 

Barnveckan när jag var vice ord-

förande 2012 – 2014, eftersom man 

då formellt leder utvecklingsarbetet 

med barnveckan, men även som ord-

förande är man mycket involverad. 

Barnveckan är riktigt kul, man träffar 

oerhört många människor och både 

hör och ser spännande saker. Jag 

hoppas att Barnveckan ska fortsätta 

växa och vara en naturlig mötesplats 

för Sveriges barnläkare. Och jag ska 

verkligen göra vad jag kan för att åka 

på Barnveckan 2017 och 2018 även 

om jag slutat i BLF-styrelsen!

(Fig 4) Barnläkare jobbar hårt. Visst lägger vi tid på administra-
tion, men det är för patientens skull (DN Debatt 2015/02/02) 

(Fig 5) Barnläkare vill att BLF jobbar framförallt med fortbildning, arbetsmiljö och löner

De senaste två åren har vi haft mycket fokus på barn och 

läkemedel. Ett möte med “Nordic Ped Med” 2014 följdes 

av bildandet av BLF:s intresseförening kring barn och 

läkemedel. Bildandet av denna intresseförening har till-

sammans med införandet av ePed bidragit till att sätta 

läkemedel hos barn på kartan. Jag tror att detta är oerhört 

angeläget. 

BARNMEDICINBARNMEDICIN
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Foto:  Artikelförfattaren

(Fig 6) Örebroare mot rasism. 

Bland det mest stimulerande med att vara ordförande 

har varit kontakten med BLF:s styrelse. Det har varit ett 

bra gäng med plats för diskussion. Det har känts vitalt, 

friskt och energiskt. BLF-styrelsen är sannolikt det jag 

kommer sakna mest från mitt arbete inom BLF. 

En arbetsuppgift som tagit mer tid än jag förutsett är 

tidningen Barnläkaren. Som ordförande är man ansvarig 

utgivare, vilket innebär deltagande tidningens redaktions-

möten. Man skriver också ledare. Det här tar rätt mycket 

tid, men samtidigt har man möjlighet att påverka tidnin-

gens innehåll. Jag vill rikta ett tack till de som sitter i reda-

ktionen för tidningen Barnläkaren och för det fina samar-

bete vi haft med Acta Paediatrica. 

En annan viktig del av arbetet som ordförande är all 

kommunikation. Inför att jag skrev den här artikeln gjorde 

jag en sökning på ordet BLF i min mail och fick 9700 

(unika email). Det har varit otaliga epostväxlingar med 

kollegor, verksamhetschefer, journalister, kollegor i 

styrelsen, Socialstyrelsen och allmänhet. 

Under de senaste åren har BLF försökt att nå ut än mer 

till medlemmarna. BLF:s hemsida har varit en viktig kanal. 

Utöver aprilskämtet (160401) som publicerades på vår 

nyhetsplats har jag försökt att skriva ungefär ett inlägg i 

veckan. Jag har också försökt att presentera en del av vår 

verksamhet ibland i intervjuform med nyckelpersoner 

inom BLF och dess del-intresseföreningar. Med stor hjälp 

av Anna-Karin Edstedt-Bonamy (ny vice ordförande i 

BLF) har jag också försökt att få fart på BLF:s Facebook-

sida. I april 2016 hade litet fler än 700 personer som “gil-

lat” sidan och vissa saker som publiceras på BLF:s 

Facebook-sida stod ut mer än andra. Det jag är mest stolt 

över är, kanske något som egentligen inte är direkt BLF-

relaterat men som engagerat oerhört 

många barnläkare, arbetet mot 

rasism. Fotografiet med barnläkare 

från Örebro vilka manifesterar mot 

rasismen publicerades 19 december 

2014 och fick drygt 50 000 “gil-

lande” (likes) och sågs av närmare 

200 000 personer (Figur 6). Andra 

inlägg som fått mycket uppskattning 

har varit debattartiklar bl.a. kring 

skalltrauma och barnmisshandel, ins-

amlingen för jordbävningsoffren i 

Nepal tillsammans med Ola 

Andersson i Halmstad (vi fick in över 

30 000 kr), Barnläkarföreningens 

uttalande om brister på specialister inom barnmedicin, 

barns rätt till säkra mediciner och i april regeringens 

beslut att införliva barnkonventionen i svensk lag.

BLF har också tydligt tagit ställning för att svensk 

sjukvård inte är så dålig som media vill påskina. Vi har 

tillsammans med IVA-läkare arbetat för att förbättra till-

gången till intensivvårdsplatser för barn samt få till en 

bättre transportorganisation för svårt sjuka barn i akutske-

det. Här har vi inte nått ända fram men har kommit en bit 

på vägen. Jag känner mig stolt över svensk barnsjukvård, 

över att vara medlem i BLF. Det finns väldigt många barn-

läkare som brinner för det de gör och det avspeglar sig inte 

minst i alla de nomineringar av barnläkare som vi från 

styrelsen skickat in till förtroende uppdrag, och för priser. 

Att vara ordförande är att ständigt vara stand-by, man 

vet aldrig riktigt vilka frågor som aktualiserats och som 

kräver akut respons. Det har varit oerhört stimulerande att 

vara ordförande men det känns bra att lämna över klubban 

till Anna Bärtås och få mer tid för annat.  Med mer luft i 

systemet ska jag försöka träffa familjen lite mer och starta 

ett litet bibliotek i den lilla orten där jag bor: Latorp.

Jonas Ludvigsson, ordförande i 
Barnläkarföreningen (2014-2016)

BARNMEDICINBARNMEDICIN
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I nära ett år hade arbetet med årets Barnvecka pågått när det var dags för pampig invigning den 25 april. Nära 1000 
personer intresserade och verksamma inom barnhälsovård hade samlats på Frösö Convention Center för att delta i de 
fyra dagarna av spännande föreläsningar, seminarier, workshoppar, kurser och möten. Arrangörerna med klinikche-
fen Urban Tirén som mässgeneral, hade lyckats engagera 130 föreläsare från världen över. Årets tema “hållbar utveck-
ling” löpte som en röd tråd även i kvalitén på konferensprogrammet. 

Östersund från Gustavsbergsbacken på Frösön

Foto: Wikipedia 

Några av de som arrangerade årets Barnvecka: Lena Gimbring, Ulrika Eriksson, Anna-Maria Sjölund, Urban Tirén, Anna-Lena Fureman 
och Ingrid Stafrén.

Foto: Andreas Larsson 

“Hållbar utveckling” i dubbel bemärkelse på 
Barnveckan i Östersund
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Storsjöodjuret skymtade under mingelkvällen på Barnveckan. De som inte är jämtlänningar kanske undar vem han är? Odjuret är ett fenomen 
i Storsjön i centrala Jämtland. (Det omnämndes i skrift första gången år 1635 i sägnen om trollen Jata och Kata, nedtecknad av en kyrkoherde 
på orten).

BARNVECKAN I BILDERBARNVECKAN I BILDER

Den andra invigningsföreläsaren är professor Olle Lundberg, ord-
förande för regeringens kommission för jämlik hälsa. 
Journalisten, författaren och ståuppkomikern Karin Adelsköld 
talar också på temat arbetsglädje och humor.

Otto Cars, professor i infektionssjukdomar på Uppsala univer-
sitet, talar om antibiotika och antibiotikaresistens.
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Unga forskare i fokus på Barnveckan
Estelle Naumburg från den arrangerande barnkliniken i Östersund ledde en stimulerande session där ny, viktig 
pediatrisk forskning presenterades.

BARNVECKAN I BILDERBARNVECKAN I BILDER

Full fart på Barnveckan

Estelle Naumburg höll i prisutdelningen på Barnveckan

Foto: Privat/Anna Käll 
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Anna Sällfors Holmqvist, Lund, fick Rolf Zetterström-priset för bästa pediatriska avhandling under det gångna året. Till höger Sara Björk, 
Malmö som fick hedersomnämnande. 

De fyra högst rankade avhandlingarna var: 

Sara Björck: Searching for celiac disease. Screening-

detected celiac disease in an HLA-genotyped birth cohort. 

Anna Sällfors Holmqvist: Long-term morbidity and 

socioeconomic outcome among Nordic childhood 

cancer survivors.

Soley Omarsdottir: Maternal milk feedings and cyto-

megalovirus infection in preterm infants in Sweden.

Jenny Salemyr: Long-acting insulin analogs in type 1 

diabetes – effects on metabolic control, endogenous 

insulin production and the GH-IGF-axis.

Kommittén som bedömt närmare tio nominerade 
avhandlingar bestod av professorerna Catarina 
Almqvist Malmros, Stockholm, Magnus Domellöf, 
Umeå, Lena Hellström-Westas, Uppsala, David Ley, 
Lund, och Göran Wennergren, Göteborg.

Rolf Zetterström-priset för bästa avhandling
Rolf Zetterström-priset för bästa svenska pediatriska avhandling under år 2015 gick till Anna Sällfors Holmqvist, Lund. 

Sara Björck, Malmö, Soley Omarsdottir, Stockholm och Jenny Salemyr, Stockholm fick hedersomnämnanden.

Foto: Göran Wennergren. 
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Young Investigator Award för bästa artikel i Acta Paediatrica
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I år delades Young Investigator Award av Louise 

Björkman från Örebro och Emma Steen, Lund och 

Stockholm. Både Louise och Emma presenterade sina 

arbeten. 

Young Investigator Award går till den unga barnläkare 

som skrivit den bästa svenska originalartikeln i Acta 

Paediatrica under det gångna året. Priset är på 20000 kr 

och delas ut av Acta Paediatrica i samarbete med Svenska 

Barnläkarföreningen.

De artiklar som belönades var:

Björkman L, Ohlin A. Scrubbing the hub of intravenous catheters with an alcohol wipe for 15 sec reduced neonatal 

sepsis. Acta Paediatr 2015; 104 (3): 232-6.

Steen E, Bonamy AK, Norman M, Hellström-Westas L. Preterm birth may be a larger risk factor for increased blood 

pressure than intrauterine growth restriction. Acta Paediatr 2015; 104 (11): 1098-103.

De nöjda mottagarna av Young Investigator Award, Emma Steen och Louise Björkman flankeras till vänster av Hugo Lagercrantz, chefredaktör för 
Acta Paediatrica, och till höger av Jonas Ludvigsson, dåvarande ordförande i BLF.

Foto: Göran Wennergren 
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Göran Wennergren, seniorprofes-
sor, avdelningen för Pediatrik
Göteborgs universitet, Drottning 
Silvias barn- och ungdomssjukhus
E-mail: goran.wennergren@
pediat.gu.se

Samuel Rhedin, Sachsska Barnsjukhuset, Stockholm, fick med 19 citer-
ingar priset för den mest citerade artikeln publicerad under 2014.

Foto: Göran Wennergren 

Samuel tog hem priset för “den mest citerade artikeln”

Den artikel som fick pris var:
Rhedin S, Lindstrand A, Rotzén-Östlund M, Tolfvenstam 

T, Ohrmalm L, Rinder MR, Zweygberg-Wirgart B, 

Örtqvist Å, Henriques-Normark B, Broliden K, Naucler P. 

Clinical utility of PCR for common viruses in acute respi-

ratory illness. Pediatrics 2014; 133 (3): e538-45.

BARNVECKAN I BILDERBARNVECKAN I BILDER
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Emma Elsmén Steen, medicine doktor, neonatalverksam- 
heten, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, KS, Stockholm

– Det viktigaste vi som barnläk-

are kan göra är att behålla ett 

individperspektiv och låta barnen 

vara som de vill oavsett kön. Vi 

ska finnas där för barnet och lyss-

na på deras tankar och känslor 

kring vem de är, och könstill-

hörighet. I samtalet med barnet 

ska vi ställa öppna könsneutrala 

frågor men också kunna förklara 

att genusnormer är föränderliga och varierar över tid och 

plats och ge barnen utrymme att fundera kring detta och 

hur man tillsammans kan ändra beteende. 

– Vi behöver också vara välutbildade och pålästa inom 

det medicinska området eftersom det finns könskillnad-

er som är viktiga att känna till i den kliniska vardagen. 

Felicia Nordenstam, studierektor barnkardiologi, bitr 
överläkare, Barnkardiologen, Astrid Lindgrens 
Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 

–Jämställdhet mellan pojkar och 

flickor innebär att de ska ha samma 

möjligheter, rättigheter och skyl-

digheter. Sjukvården ansvarar för 

att erbjuda samma möjligheter till 

utredning och behandling. Det 

tyngsta ansvaret ligger dock hos 

var och en i vardagen. 

Jämställdhet handlar om att ge 

varje individ möjligheten att vara 

sig själv och hela sig själv. Inte 

decimera en person till det som är enklast och förväntat; 

pojke eller flicka, sjuk eller frisk, rädd eller modig. Det 

kräver eftertanke i alltifrån hur vi uttrycker oss verbalt, 

kroppsspråk, till vilken present vi erbjuder. Utmaningen 

är att tillåta varje barn vara den komplexa person de är. 

Per Möllborg, specialist i barn- och ungdomsmedicin, 
barnhälsovårdsöverläkare, Västra Götalandsregionen.

−Som alltid får man börja hos sig 

själv d v s, vi har alla fördomar om 

könsroller och först om man inser 

det kan man reflektera och föränd-

ra sitt bemötande. Det centrala för 

mig i mötet med barnet är att se 

människan före genus. Sedan tyck-

er jag att vi som barnläkare bör ha 

kunskap om skillnader i hälsa mel-

lan pojkar och flickor. Flickor är 

överrepresenterade när det gäller 

somatiska symptom och psykisk ohälsa från tonåren och 

uppåt. Varför upplever sig flickor mer stressade och vad är 

det som händer i slutet av mellanstadieåren? Som barn och 

skolläkare kan man göra skillnad och fråga mer om stress, 

förväntningar, och ge perspektiv och ibland redskap för att 

minska detta.

Emma Goksör, med.dr, specialistläkare, avdelningen 
för pediatrik, Göteborgs universitet och Drottnings 
Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg

−Att vara medveten om sin egna 

“snubbeltrådar” och inte utgå från 

att beteenden och intressen är 

knutet till könet på den man möter. 

Gäller i mötet med föräldrar och 

barn, men också annan sjukvårds-

personal. Att vända sig till båda 

föräldrarna och inte utgå från att 

mamma kramas och håller struktur 

kring barnen och att pappa alltid 

står för yttre ramar och regler. Att 

bjuda in och öppna upp för olika val och möjligheter t.ex. 

erbjuda både pojkar och flickor pärlor och bilar. Att vårda 

sitt språk och undvika värderingsord som ger individen en 

egenskap, som att flickor är söta och pojkar snabba. 

Vad kan barnläkare göra för att öka 
jämställdheten mellan pojkar och flickor?
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Konsekvenserna av volkswagenskandalen 
skadar barnens lungor! 

Volkswagen, Audi, Skoda och Seat har tillverkat 11 miljoner 

dieselbilar som godkänts på falska premisser. I Sverige rör 

det sig om 225 000 bilar som är betydligt giftigare än vad 

som angivits. I USA gör man ingen skillnad mellan bensin- 

och dieselbilar medan man inom EU tillåter betydligt större 

utsläpp från dieselbilarna. Orsaken är sannolikt de hun-

dratals lobbyister betalda av den tyska  bilindustrin  som 

härjar i Bryssel med uppgift att påverka EU parlamentarik-

erna. Problemen med skillnaden mellan verkliga utsläpps-

värden och laboratorievärden har varit kända av EU kom-

missionen sedan 2007 då man insåg att nya mätmetoder 

borde ha högsta prioritet. Inget hände.  Vi kan tacka ingen-

jör Dan Carder och hans lilla forskargrupp vid West Virginia 

University för att det enorma bedrägeriet upptäcktes.

Kväveoxid och – dioxid, NOX,  bildas vid förbränning 

och är skadligt och giftigt för luftvägar och slemhinnor. 

Tillsammans med solljus medverkar NOX  också till bild-

ningen av marknära ozon där de små barnen får i sig bety-

dande mängder speciellt när det är sommar. Gaserna 

bidrar också till försurningen av naturen.

NOX fusket är mycket stort. Passaten överskred de 

amerikanska normerna med 500-2000 procent,  Jettan 

(Golf ) med 1500-3 500 procent.

I Kalifornien  har myndigheterna varit föregångare och 

lyckats att genom tuffa avgaskrav successivt minska föro-

reningarna under de senaste 20 åren.  Luften har kon-

Foto: Wikipedia

trollerats noggrant kontinuerligt. Man har också under-

sökt om förbättringen av luften har haft betydelse för 

barnens lungor.

Barnens lungfunktion mättes årligen hos över 2000 barn 

från skilda perioder, 1994-98, 1997-2001, 2007-11. 

Medelåldern vid periodernas början var 11 år och vid dess 

slut 15 år. En betydande förbättring av lungfunktionen 

konstaterades både hos de med astma och de utan. Delen 

av barnen med dålig lungfunktion vid 15 års ålder mins-

kade från 7.9 procent till 6.3procent och senaste perioden 

till 3.6 procent.Cigarettrök och luftföroreningar,  därib-

land kväveoxider från dieselavgaser, påverkar lungornas 

tillväxt negativt och påskyndar också lungornas åldrande 

med mycket stora hälsokonsekvenser!

EU och USA måste samarbeta om  ett nytt regelverk 

utan skillnad mellan bensin- och dieselbilars utsläpp. 

‘Clean diesel’ klingar med dagens kunskaper som ett uselt 

skämt och ‘Audi  - Truth in Engineering’ som ett ännu 

värre! Lungläkarna vet att dieselavgaser skadar lungorna 

men hur många föräldrar har fått information om att de 

bör bo minst 100m från starkt trafikerade vägar för att 

skydda sina egna och barnens lungor?

Referenser
1. Dirty secrets of the car industry. Ledare The Economist 2015 

october 26th: 11.
 Så fuskade Volkswagen. Ledare Teknikens Värld 2015 13 oktober, 

2015:10-11.
2. Gauderman WJ, Uman R, Avol E et al, Association of improved 

air quality with lung development in children. N Engl J Med 
2015;372:905-913.

3. The lung: a magnificient organ that needs lifelong attention. 
Editorial Lancet 2016;387:1789).

Tomas Sveger, barnläkare, docent, 
universitetslektor vid Preventiv pedi-
atrik, Lunds Universitet
E-mail: tomas.sveger@med.lu.se
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Astrid Thilén som aktiv barnläkare, idag 93 år gammal.

Foto: Privat

Redaktör: Göran Wennergren

Från oavlönad assistent till klinikchef 
– intervju med överläkare Astrid Thilén
Född i Sydafrika som dotter till en missionär och en medicinstuderande, reste Astrid Thilén som trettonåring ensam 
hem till Sverige för att gå i skolan. Hon följde sedan i sin mors och gudfars fotspår och började studera medicin. Som 
klinikchef såg hon envist till barnets bästa i vården, genom att arbeta för utökade besökstider och skapa föräldrarum 
samt genom att engagera förskolepedagoger i t ex förberedelsearbete för olika ingrepp.

Astrid Thilén är nu 93 år och bor kvar i Jönköping dit hon 

flyttade med sin familj 1958 när maken fick en chefstjänst 

i staden. Hon började som biträdande överläkare, vikari-

erade som klinikchef tills Ingrid Gamstorp kom 1968, och 

var sedan chef från 1972 till pensionen. Astrid föddes i 

Dundee i Sydafrika där fadern var missionär och präst. 

Som liten överlevde hon nätt och jämnt en svår pylorus-

stenos. 

Modern hade fått avbryta medicinska studier i Uppsala 

för att följa med sin man. På missionsstationen fanns också 

en läkare som blev Astrids gudfar och intresserade henne 

för yrket. Som trettonåring skickades hon ensam hem till 

Sverige för sin skolgång, föräldrarna kom efter på en kort 

semester, men reste ut vid andra världskrigets utbrott och 

blev borta åtta år. 

Varför medicin och sedan pediatrik?
−Jag var ju missionsuppfostrad. Hjälpa andra var viktigt 

och min gudfar hade stakat ut vägen. Jag fick lite ekono-

misk hjälp och började läsa medicin i Uppsala 1944, 

sedan jag kompletterat en del ämnen. Vi var tre flickor på 

kursen. En blev min nära vän och vi jobbade två somrar 

som brunnsläkare och laboratriser hos professor Ask-

Upmark på Ramlösa brunn, skrev in patienter och drog 

dem för honom. Jag tenterade medicin för Ask-U och blev 

samma dag bjuden på middag hemma hos honom och 

hans fru. När jag tenterade pediatrik fick jag erbjudande 

om högre betyg om jag tjänstgjorde tre månader på klinik-

en. Stig Sjölin var avdelningsläkare och Olof Mellander t.f. 

professor. Men jag sökte av familjeskäl vikariat hos profes-

sor Gyllenswärd på Lovisa i Stockholm. Han svarade att 

det var tveksamt. “Av kvinnor blir det ingenting vad gäller 

akademisk karriär inom pediatriken. Börja i landsorten 

och kom igen om några år om intresset finns kvar.”  

Men erbjudandet om tre månader från Uppsala var en 

merit och jag fick börja som oavlönad assistent. Min överläk-

are var helt engagerad i sin forskning så jag skötte avdelning-

en nästan helt ensam. Personalen tyckte det var fel och 

påpekade det för Gyllenswärd som ordnade en forsknings-

tjänst åt avdelningsläkaren. Jag slutade då det för min del var 

förlossningsdags. Ask-U ringde mig redan på BB och ville 

ha mig till medicin i Uppsala där jag skulle få lön och låna ett 

rum på sjukhuset för att amma min son. Jag vågade inte tacka 

nej. Ask-U var mycket positiv mot oss två f.d. tjänstgörande 

på Ramlösa Brunn. Vikariatet i Uppsala då min son var 

endast 3 veckor gammal blev något av det jobbigaste jag 

upplevat så när C-G Bergstrand på Lovisa ringde och sa att 

han läst mina epikriser och erbjöd mig ett vikariat som gick 

över i en fast underläkartjänst, tackade jag genast ja.
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Hur var stämningen mot kvinnor?
På Lovisa var vi två kvinnliga underläkare när jag började. 

Sedan kan jag inte minnas någon kvinnlig kollega på Lovisa 

annat än tillfälligt. Någon direkt diskriminering förekom inte 

förutom möjligen lönen. Jag var också så glad över att få 

arbeta att det där med lönen var något som kom i andra hand.

 Vid ett tillfälle kring jul behövdes en vikarie på en lands-

ortsklinik och Gyllenswärd sa på ronden åt en kvinnlig 

kollega på barnpsyk att åka. Hon tackade nej på grund av 

betald utlandsresa och Gyllenswärd blev helt rasande. 

Han kallade fram mig. “Där ser man hur det är med kvinn-

liga underläkare”, sa han ilsket. “Dom kan inte ställa upp 

när det behövs. Jag ska kontakta medicinalstyrelsen om att 

kvotera intaget av kvinnliga studenter till medicinstudier-

na.” Jag grät, Bergstrand tröstade och Gyllenswärd var i 

fortsättningen välvillig men bad aldrig om ursäkt. Trots 

hans profetia om kvinnor och akademisk karriär, som 

stämde in på mig, skrev han ett fint avgångsbetyg,

Vi gick rond med överläkaren varje dag. En underläkare 

som inte kunde sin patients lab-värden fick sluta. Det fanns 

också en liten privatavdelning som Gyllenswärd själv skötte 

med hjälp av en underläkare. Där fick barnen maten på en 

bricka och föräldrarna kom och gick ungefär som de ville.

Var du engagerad i forskning?
−Jag arbetade med koagulationsforskarna Blombäck och 

tyckte det var oerhört stimulerande. Jag kallade det 

Taborkänsla när man så småningom tyckte sig få överblick 

som från Kristi förklarings berg. Som remissfall fick vi bland 

andra in en fyraåring lång som en sjuåring med retentio testis 

och pubesbehåring. Han dog följande dag under provtagnin-

gen. Obduktionen visade enorma binjurar. Det blev starten 

för mitt intresse för adrenogenitalt syndrom, AGS. Bergstrand 

lämnade över uppföljningen av dessa patienter till mig. 

−En kvinnlig forskarkollega kunde inte förstå att jag 

1958 valde att följa min man till Jönköping. Hon betrak-

tade mig som svikare och vi förlorade all kontakt. Jag har 

fortsatt att odla mitt intresse för AGS men någon for-

skarkarriär blev det inte. Efter min pensionering gjorde jag 

dock i samarbete med PKU-laboratoriet en kartläggning 

av förekomsten av AGS i Sverige och en prospektiv studie.

Så blev du i alla fall landsortspediatriker?
−Jag hade tänkt vara hemma med mina tre barn när vi flyttade 

till Jönköping och hade ännu inte specialistkompetens i pedi-

atrik. Det fattades några månader medicin och infektion.  Efter 

komplettering på dessa kliniker blev det barnkliniken och 

tjänst som biträdande överläkare när jag fått specialistkompe-

tens.  Ingrid Gamstorp fick klinikchefstjänsten 1968. Vi hade 

samma syn på patienterna, men hon hade ingen större 

förståelse för läkarfamiljernas sociala behov. När hon kallades 

till en professur i Uppsala 1972 blev jag chef. En period var 

jag barnhälsovårdsöverläkare vilket gav en ovärderlig kunskap 

om nivån på länets barnsjukvård. Jag insåg behovet av barn-

läkare i öppen vård. Allmänläkarna hade en annan åsikt men 

slutresultat blev ändå flera barnläkare i öppen vård i länet. I 

dag tror jag inte man ifrågasätter deras existens.

Vilka mål hade du som klinikchef ?
−Jag ville utöka besökstiderna, skapa föräldrarum och 

anställa en förskolepedagog med bland annat förberedelse 

för olika ingrepp. Utan hjälp av en sjuksköterska hade det 

aldrig gått. Jag arbetade för att införa mikrolabmetoder, bät-

tre kuvösvård och CPAP. Habiliteringen drevs av en sjuk-

gymnast och jag knöt den verksamheten till kliniken i samar-

bete med Bräcke Östergård i Göteborg. Subspecialisering 

började med underläkare ansvariga för olika områden, och 

de fick påbörja klinisk forskning i samarbete med olika uni-

versitetskliniker. Dessa kontakter och utblickar blev väldigt 

stimulerande och lyfte arbetet på kliniken.

Vad upplever du som det största genombrottet?
−Det var när kortisonet kom. Det gav så många terapeutiska 

möjligheter. Penicillin fanns redan som komplement till sul-

fan när jag började. Den ökade förståelsen och kompetensen 

för barns behov bland både läkare och paramedicinsk per-

sonal är också ett genombrott, liksom mikroanalyser, de 

förbättrade kuvöserna och att kunna gå från enstaka besöks-

timmar i veckan på Lovisa till helt fria tider i Jönköping. 

Kungabesöket 1984 och Svenska Barnläkarföreningens 

årsmöte 1987 är roliga minnen.

Astrid Thilén i sitt hem

Foto: Privat
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Bengt Hagberg, pionjär inom barnneurologi 
– en banbrytare i svensk pediatrik 
Bengt Hagberg (1923–2015) var en av de stora personerna i svensk pediatrik, pionjär i barnneurologi, klinisk forsk-
are, akademisk lärare, en engagerad doktor för sina patienter, mentor för många doktorander, kollega i kliniken och 
en god vän.

Bengt firar födelsedag på landet

Foto: Privat

Bengt tog studenten i Borås, där pappan var röntgenöver-

läkare, och började omedelbart medicinstudier i Uppsala 

där han blev medicine licentiat 1950. Bengt disputerade 

1953 i pediatrisk hematologi hos professor Bo Vahlquist 

på ett arbete om plasmatransporten av järn. 

Sport och friluftsliv var centrala intressen. Snabbheten 

ledde till att Bengt vann skolmästerskapen på 100 meter, 

han blev dessutom en skicklig bandyspelare. Sommartid 

Bengt och Gudrun, makar och forskarpar

Foto: Privat

gällde bad, fiske och segling hos morföräldrarna på väst-

kusten. Bengts mor var konstnär och hörde till 

Göteborgskoloristerna. Med sin yngre bror delade Bengt 

egenskaper som den sociala och intellektuella livligheten, 

entreprenörsandan och systematiska förmågan. Brodern 

Ulf blev framgångsrik arkeolog och chef för Statens histo-

riska museum. Bengt och hans yngrekursare Gudrun blev 

ett par 1947 och med tiden föräldrar till fem barn, alla med 

framgångsrika yrkeskarriärer, två av dem dessutom inter-

nationella akademiska mästare i tennis. Gudrun och Bengt 

var tennispartners och de blev också ett uthålligt 

Vad har du för råd till dagens barnläkare?
Att till varje pris försöka förstå barnets alla behov. Först då 

kan man uppnå bra bemötande och behandling.

Läs också: Bengt Lagerkvist. Kronprinsessan Lovisas 

barnsjukhus. Barnläkaren 2015; (4): 24–26. 
Bengt Lagerkvist, docent, Umeå 
E-mail: bengt@mariehem.net
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forskarteam, hon som epidemiolog och statistiker, han 

som forskare och idéspruta.

Satte Retts syndrom på kartan
Det fanns ingen tydlig subspecialisering när Bengt blev 

docent i pediatrik 1956. Till största delen självlärd fick 

han en statlig forskningsrådstjänst i barnneurologi 1964, 

blev laborator 1967 och biträdande professor i Uppsala 

1969. Samtidigt skötte han mer eller mindre på egen hand 

det barnneurologiska konsult- och patientarbetet för hela 

norra Sverige. 

Det var under denna tid han kom i kontakt med den 

första patienten med vad som senare skulle bli känt som 

Retts syndrom. Inom ett par år hade han sett ytterligare 15 

flickor med samma kliniska bild av normal tidig utveck-

ling, men därefter regression, autistiskt beteende, handste-

reotypier och stagnation. Progressiva sjukdomar brukar 

inte bete sig så, utan stadigt gå utför. 

Jag har nyligen kontrollerat att den ursprungliga pati-

enten, som först undersöktes vid fyra års ålder och nu 55 

år senare fortfarande lever, har åldrats men inte försämrats 

i sitt grundtillstånd. Bengts detaljerade kliniska analys står 

sig gott och publikationen 1983 har gett upphov till ett 

stort internationellt forskningsfält centrerat kring den 

sjukdomsorsakande MeCP2-genen. Flera fortskridande 

neurologiska sjukdomar – Krabbes sjukdom, metakroma-

tisk leukodystrofi, ceroid lipofuscinos och norrbottenfor-

men av Gauchers sjukdom – undersöktes i samarbete med 

neuropatologen Patrick Sourander och neurokemisten 

Lars Svennerholm. 

Många betydelsefulla internationella kontakter
Världens längsta serie av barn med CP-skador startades 

1954 tillsammans med Ingemar Olow och lämnar alltjämt 

rapporter om utvecklingen var fjärde år. Studierna av 

förändringar i CP-panoramat fick internationellt genoms-

lag och publicerades i Acta Paediatrica. Den världsunikt 

långa serien om förändringar i CP-panoramat fortsätter 

med nya rapporter var fjärde år. Hydrocephalus, polyneu-

ropatier, Sallas lysosomala sjukdom och CDG-syndromet 

är exempel på andra forskningsområden som engagerade 

Bengt starkt.

De internationella kontakterna har varit många och bety-

delsefulla – Ronald McKeith i England, Jean Aicardi i 

Frankrike, Folker Hanefeld i Tyskland, Fiona Stanley i 

Australien och Alan Percy i USA är några. Medarbetarna i 

Sverige och Norden är många och har gjort betydelsefulla 

insatser. Bengt var en av initiativtagarna till Nordiska 

Neuropediatriska Sällskapet och till European Federation 

och Child Neurology Societies (EFCNS) som senare har 

blivit European Child Neurology Society (EPNS) och har 

varit av den största betydelse för att utveckla barnneurolog-

in i Europa och som svenska barnneurologer är anslutna till.

Bengt ligger också bakom mycket av utveckling och 

regionalisering av den pediatriska neurologin och habili-

teringen. Hur mycket man än försöker finns det alltid en 

betydande grupp av barn, vars problem eller sjukdom man 

inte kan finna diagnos eller känd förklaring till. Som en av 

flera snilleblixter organiserade Bengt gruppen under 

beteckningen “Anonymous”, vars barn och familjer fick en 

mycket uppskattad hemvist på Ågrenska centret i 

Göteborg. Lokaliseringen var ingen tillfällighet. Bengt 

utnämndes till professor i pediatrik i Göteborg 1971. Han 

fick flytta in i ett nytt barnsjukhus och var i perioder också 

omtyckt klinikchef. Bengt var aktiv vid barnsjukhuset 

länge efter sin pensionering 1989. 

Många är de medarbetare som har blivit tända av Bengts 

optimism och upptäckarglädje och har haft professionellt 

utbyte av hans kunskaper. Jag är själv en av dessa medar-

betare. Storleken av Bengt Hagbergs insats är förbluffande.

Mårten Kyllerman, Docent, tidigare 
överläkare i barnneurologi, Göteborg 
E-mail: marten.kyllerman@vgregion.se

Den första i serien av artiklar om förändringar i CP-panoramat. Från 
Acta Paediatrica Scandinavica, nr 2, 1975. 
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