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Tema | Psykosomatik
Expertråd på nätet lockar föräldrar
Martin Ingvar: “Jag har blivit alltmer intresserad av gränslandet
mellan hjärna och beteende”
Förändrade kortisolkoncentrationer vid psykosomatiska tillstånd
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Synagis
– ett skydd mot RS-virus

När det gäller för tidigt födda barn och barn i andra högriskgrupper, kan de som uppvisar svåra
förkylningssymtom och allmänpåverkan i form av apnéer eller dålig syresättning (blå läppar)
kräva sjukvård omgående.

SWE/206/10.2007

Det finns idag ingen specifik behandling mot RS-virus, men det finns ett förebyggande läkemedel
– Synagis – ett så kallat immunoprofylax, ett läkemedel som innehåller antikroppar mot viruset.

Indikationer:
Prevention av allvarliga sjukhuskrävande nedre luftvägsinfektioner orsakade av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) hos barn som
har ökad risk för RSV-sjukdom:
• Barn som är födda vecka 35 eller tidigare och yngre än 6 månader då RSV-säsongen börjar.
• Barn under 2 år som inom de senaste 6 månaderna behövt behandling för bronkopulmodell dysplasi.
• Barn under 2 år som har hemodynamiskt signifikant kongenital hjärtsjukdom.
Synagis är ett receptbelagt läkemedel som ingår i förmånssystemet, ATC-kod J06B B16. Kostnad per förpackning,
50 mg 5161 kr och 100 mg 8514 kr. Informationen granskad den 12 oktober 2007. Förpackningar: Pulver och vätska
till injektionsvätska, lösning 50 mg och 100 mg. Dosering: 15 mg/kg kroppsvikt. För ytterligare info se www.FASS.se

Abbott Scandinavia AB, Box 509, 169 29 Solna
Tel: 08-546 567 00, fax: 08-546 569 00, www.abbott.se
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Neonatolog till Söders höjder
Sveriges trevligaste barnsjukhus söker en
neonatolog på överläkarnivå (LUS).
Välkommen till Sachsska Barnsjukhuset som har en
av Sveriges största neonatalenheter med totalt 28
platser. Vi servar Södersjukhusets förlossning som
har cirka 7000 förlossningar per år. Vi behöver nu
ersätta en av våra neonatologer som går i pension.
Neonatalvården på Sachsska Barnsjukhuset är
centrerad kring familjen och vi har fina, nya lokaler
för familjeneonatalvård. Sedan länge har vi också en
väletablerad hemsjukvårdsorganisation efter den
initiala intensivvårdsperioden.
Verksamheten utvecklas ständigt och vi har nu en
välfungerande egen bakjourslinje, möjlighet till
kylbehandling vid perinatalasfyxi och kortvarig
respiratorbehandling.
Vi har ett bra kardiologstöd inom kliniken och ett
kunnigt team för uppföljning av barn med kroniska
lungsjukdomar och extrem prematuritet, ett så
kallat BPD-team.
Sachsska Barnsjukhuset är LUS-klinik med goda
forskningsmöjligheter och utbildningsansvar för
läkare och sjuksköterskor.
Vi söker dig, specialist inom neonatologi, som vill
ansluta dig till vårt arbetslag. Du får ett mycket
varierande och spännande arbetsfält med goda
forskningsmöjligheter.

Vi på Sachsska Barnsjukhuset har ett varmt och
prestigefritt samarbetsklimat mellan alla yrkesgrupper. Medarbetarenkäter visar att nio av tio av
våra läkare kan rekommendera Sachsska som
arbetsplats. Vi ligger centralt nära pendeltåg, bussar
och tunnelbana.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och vi söker
dig som är specialist i neonatologi. Forskning är
meriterande.
Sachsska Barnsjukhuset är Södersjukhusets barnklinik och har cirka 470 anställda. I vår verksamhet
finns akutenhet, neonatalenhet, avdelningar för
dag- och slutenvård, hemsjukvård samt öppenvårdsmottagningar.
Välkommen att kontakta Gunnar Lilja, specialistläkarchef, tfn 08-616 40 08 eller Ihsan Sarman,
överläkare/sektionsansvarig neonatalenheten,
tfn 08-616 40 38.
Facklig företrädare är Clara Strömberg,
Läkarföreningen på SÖS AB, tfn 08-616 35 86.
Ansökan gör du direkt på vår webbsida,
http://jobb.sll.se.
Referensnummer är SOS-09-150014
Sista ansökningsdag är 18 december 2009.

Läs mer på www.sodersjukhuset.se
Södersjukhuset är ett akutsjukhus med cirka 4 200 medarbetare. Vi har Nordens största
akutmottagning och Sveriges största förlossningsklinik med drygt 6 500 barnafödslar
årligen. Till sjukhuset söker ungefär 100 000 patienter varje år för att få akut hjälp med
alltifrån benbrott till hjärtinfarkter och ungefär hälften av dessa läggs in på någon av sjukhusets avdelningar. Sachsska Barnsjukhusets akutmottagning tar emot cirka 18 000 besök
per år. På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande klinisk forskning och utbildning.

Hela livets sjukhus.
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Ronald McDonald Barnfonds
Stora barnmedicinpris
Ronald McDonald Barnfond har sedan 1995 avsatt medel för ett årligt
pris att tilldelas ”i Sverige verksam person, som med sin forskning lämnat
viktiga bidrag till förståelsen av hälsa och sjukdom hos barn”.
Pristagaren skall utses bland de avhandlingar, som försvarats under
perioden 1 juli 2008 – 30 juni 2009. Priset som uppgår till totalt 100 000 kr
kan ges till en eller två personer.
Priskommittén består av docent Stellan Håkansson, professor Már Tulinius,
professor Jan Gustafsson och barnläkare Sten Anders Ivarsson. Priset delas
ut i samband med Barnläkarföreningens årsmöte i april 2010.
Föreslagna avhandlingar skickas i fem exemplar till Ronald McDonald
Barnfond, attention: Sara Jansson, 127 85 Skärholmen. Förslag skall vara
inkomna senast den 31 december 2009. Information om tidigare pristagare
finns på www.ronaldmcdonaldhus.se

Ronald McDonald Barnfond är en fristående ideell stiftelse, som bildades 1990, har 90-konto och står under
kontroll av Svensk Insamlingskontroll . Fonden har finansierat byggandet av fyra Ronald McDonald Hus för
svårt sjuka barn och deras familjer, uppfräschning och utrustning av ett sextiotal lekrum på barnmottagningar och delat ut drygt 9 Mkr till forskning inom barnmedicin.
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LEDARE
År 2000 svarade BLF på en remiss, 2005 blev det fem
remissvar och hittills i år har vi svarat på nio remisser och
ytterligare några är under skrivande, t.ex. barnsäkerhetsutredningen. BLFs medlemmar är verkligen aktiva.
Ämnena har bl.a. handlat om kvalitetssäkrad fortbildning, asylmottagningsutredningen, olovlig tobaksförsäljning och handel med vissa receptfria läkemedel.
Tack alla ni som har lagt ner stor tankemöda och kraft på
att formulera välskrivna svar! Till alla andra: Läs gärna
remissvaren! De ligger nu på vår hemsida www.blf.net ,
som uppdateras kontinuerligt av vår webbmaster
Marianne Bergström. På hemsidan finns också vårt välmatade program på Riksstämman, aktuella adresslistor
till alla verksamhetschefer, sektioner och delföreningar
och skrivningsfrågorna för specialistexamen från 2005
och framåt. De kommer säkert bli mycket matnyttiga för
ST-läkarna liksom målbeskrivningarna och checklistorna, som finns i utbildningsguiden. För att komma in på
medlemssidorna behövs användarord och lösenord.
Saknar du dem kontakta vår fackliga sekreterare.
På uppdrag av regeringen ordnade Barnombudsmannen
en kunskapskonferens i slutet av september. “Barnets rätt i
familjen” handlade om det lilla barnets rättigheter, nya
utmaningar i föräldraskapet och hur vi bättre ska kunna
skydda barn i riskmiljöer. “Det behövs en rikstäckande
rapportering för barn som far illa och riktlinjer för hur man
ska anmäla och följa upp. Hade vi det skulle vi lära oss
mycket om hur det ser ut och vad vi kan göra” menade
Gunilla Sydsjö, kognitiv beteendeterapeut och professor
vid universitetssjukhuset i Linköping. Tre nygjorda korta
filmer om barnets rättigheter visades. De finns lätt åtkomliga på Barnombudsmannens hemsida. Titta på dem,
sprid dem till alla som arbetar inom barnsjukvården. “Det
där har jag inte vågat berätta för någon. Sandra. “Vi kan
bada en annan dag” Pontus. “Pappas dröm är att jag ska bli
läkare” Sami.
Visst skriker barn, visst gör de sig påminda men deras
röster når inte alltid ända fram. Inför den kommande influ-
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ensapandemin förberedde sig Sverige mycket väl. Under
flera års tid samrådde och planerade myndigheterna.
Dessutom handlade Sverige upp influensavaccin till hela
befolkningen. Det upphandlade vaccinet fanns inte i sinnevärlden men väl i form av ett prototypvaccin som
genomgick omfattande tester. Prototypvaccinet innehöll
ett nytt, lovande och starkt immunstimulerande adjuvans
(en oljeemulsion med skvalen från hajleverolja och E-vitamin) tillsammans med tidigare kända viruspartiklar från
H5N1. Tanken var att när väl pandemin bröt ut skulle
läkemedelsföretagen byta ut H5N1 mot de identifierade
viruspartiklarna från pandemivirus, som vi alla vid det här
laget känner till som den nya influensan A(H1N1). Så
gjordes också. Det var bara det att i denna förberedelseprocess var barnen nästan helt bortglömda.
Prototypvaccinet testades inte på barn under tre år
och inte heller på barn och ungdomar över nio år.
Varför? Var tiden för knapp eller glömdes de bort?
Barnläkarföreningen skickade frågor om pandemivaccinets nytta och risker för barn till myndigheterna. Det är
fortfarande oklart hur vaccinet med sitt nya adjuvans
påverkar det växande immunsystemet hos barn. Men en
tydlig risk/nytta bedömning är gjord. Barnens röster måste
få volymförstärkare.

Margareta Blennow
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Redaktörens ruta
Man lämnar aldrig arbetet
med en temadel i
Barnläkaren bakom sig
utan att ha lärt sig något.
Varje projekt är som en
studie i sig. Finns det nya
rön att lyfta fram? Var
befinner vi oss kunskapsmässigt idag? Vad
kan förbättras och utvecklas inom det aktuella ämnesområdet? Hur ser den
historiska utvecklingen ut?
Psykosomatik - temat i detta årets sista nummer, är intressant ur flera perspektiv. Historiskt sett är ämnet inte något
nytt begrepp inom pediatriken, utan uppmärksammades
redan på 1950-talet. Ingvar Nylander, professor i barnpsykiatri, genomförde då vetenskapliga studier, i vilka sambandet
mellan långvarig stress och fysiska symptom påvisades.
Men psykosomatiken har länge, delvis av vetenskapsideologiska skäl, haft en undanskymd plats i pediatriken.
Modern utveckling av neurobiologi och erkännande av
samspelet mellan den fysiska kroppen och emotioner,
stress, kognition och medvetande, har dock gett psykosomatiken ny betydelse och dignitet.
Genom en serie artiklar, däribland en intressant intervju
med professor Martin Ingvar (se sidan 6–19), där han ger sin
syn på viktiga processer i hjärnan av betydelse för det psykosomatiska samspelet, belyser vi psykosomatiken idag. Vilken
roll har egentligen amygdala i hjärnan för stressreaktionen
och därmed också för den psykosomatiska reaktionen?
Det vetenskapliga och kliniska fältet inom svensk barnpsykosomatik är dock fortfarande splittrat. Vi behöver en väl

utbyggd specialistkompetens för komplicerade fall av psykosomatiska sjukdomar hos barn, menar Gösta Alfvén, specialist i pediatrik och smärtbehandling, tillika gästredaktör för
detta temanummer. Hur ska man gå vidare i utvecklingen för
att uppnå målet med en tillfredsställande fungerande vård av
barn med denna problematik, i Sverige?
För er som planerar att hinna med att läsa under julhelgen, passar vi också på att presentera två aktuella böcker.
Last Child in the Woods – saving our children from naturedeficit disorder samt Lekterapeutens roll i sjukhusvärlden.
Författaren till den första boken, Richard Louv, kolumnist i
bland annat New York Times, tycker att vi vuxna måste våga
ge avkall på vårt kontrollbehov och skänka våra barn friheten att på egen hand få utforska sin miljö.
De barn vars möjlighet till denna frihet begränsats av
sluten vård på ett sjukhus ser förutsättningarna annorlunda ut. För dem kan en lekterapeut, som ger vardagen ett
innehåll, vara oumbärlig. Mer om detta på litteratursidorna – Carl Lindgren och Rolf Zetterström recenserar.
Med dessa ord – och snart även år 2009 bakom mig –
vill jag tacka redaktionsrådet med Margareta Blennow i
spetsen, för fint samarbete under året. Det är fantastiskt att
ha så kunniga och intresserade människor att arbeta med.
Tack också till alla flitiga skribenter och fotografer som
hjälpt till med material till årets alla nummer. Ingen tidning utan er!
Med önskan om en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år!

Margareta Munkert Karnros

Gästredaktör till vår temadel om Psykosomatik:
Gösta Alfvén, född 1941, är barnläkare och specialist i barn och smärtlindring. Han doktorerade
på avhandlingen Recurrent abdominal pain of non-organic origin in childhood 1993 och blev
docent i pediatrik 2007. Han är suppleant i Svensk Barnsmärtförening och initiativtagare till
Arbetsgruppen för Återkommande Smärta (AGÅS) i föreningens regi. Gösta Alfvén har gett ut
böckerna Barnpsykosomatik på Studentlitteratur 1996 och Barn och Psykosomatik i teori och
klinik på Norstedts Akademiska Förlag 2006. I dag arbetar han deltid med återkommande smärta på Karolinska Universitetssjukhuset.
Gösta Alfvén

Barnläkaren Nr.6/09 3

BKN_text_109_6.qxd:Layout 1

11/11/09

7:05 PM

Page 4

BARNMEDICIN

Expertråd på nätet lockar föräldrar
Möjligheten att Fråga Experten på Growingpeople.se har blivit mycket uppskattad bland föräldrar sedan starten för två
år sedan. Expertpanelen består av fyrtio sjukvårdsexperter från hela landet med alla dess olika subspecialiteter. Här finns
också pedagog, psykolog, familjeterapeut, logoped och näringsfysiolog. Tor Lindberg och Lisa Ernstsson berättar.
Growingpeople strävar efter att besvara en inkommen fråga
inom sju dagar. En av oss (T L) prioriterar och fördelar
dem till respektive expert. Enstaka frågor har behövt akut
handläggning, och omgående har föräldern fått ett rödflaggat svar att akut söka barnsjukvården. 67 procent av frågorna har besvarats inom två dygn, i 14 procent har svaret
dröjt mellan fyra till sju dagar.

För mycket kunskap förvirrar föräldrar
Frågorna återspeglar tydligt att dagens föräldrar är mycket kunskapstörstande och inhämtar kunskap från många
olika mer eller mindre kvalitetssäkra håll. Samtidigt har
föräldrarna svårt att hantera all denna kunskap. Detta
märks inte minst hos gravida och ammande mödrar som
frågar om olika salvors, vårtmedels, kromtabletters eller
sojamjölkens eventuella hormonella (växtöstrogener)
påverkan på barnet.
Frågorna återspeglar också att dagens förstagångsföräldrar är äldre. Plötsligt finns en tredje person som “stör”
den invanda vardagen. Mammor, t ex har svårt att
acceptera att inte kunna sitta på café med sin tre veckor
gamla bebis på grund av risken för RS-smitta. “Jag
begriper inte hur jag ska stå ut”. Eller mamman som ville
få tips om hur hon skulle kunna ställa om sin åtta månad-

er gamla pojke från att sova elva timmar i ett sträck till tolv
timmar. Föräldrar vill gärna få tips på så kallade “quickfix” metoder, inte minst då det gäller sömn, fostran och
matproblem.
Bristande kommunikation och tillgänglighet i vården
Sömnproblem är vanliga. Många har prövat “fem minuters
metoden” men utan effekt. Barn som vaknar varje timme
och vill suga från bröstet är vanligt framför allt i åldern åtta
till tolv månader. Måste det till ett par skriknätter för att det
ska fungera? En förälder gav oss en tankeställare: “Gäller
inte FNs Barnkonvention spädbarn? Om så är fallet hur kan
man då acceptera den så kallade fem minuters - metoden.
Här ignorerar man barnet i fem minuter i taget. Barnet blir
utan mänsklig kontakt då det mest önskar det! Det är en
time-out metod i spädbarnstappning!”
Fostransfrågor är också vanliga och handlar tyvärr ofta
om “time out”-metoden som används i hemmen men även
i förskolan. I vår enkät mars 2009 använde sig 31 procent
av föräldrarna sig av metoden. “Skämstolen” i många varianter förekommer.
Många frågor vittnar tyvärr om bristande kommunikation med och tillgänglighet hos barnhälsovården och
barnsjukvården. Ofta skulle föräldern kunna få svar direkt
av sin BVC-sjuksköterska. En del frågor vittnar om bristande uppdatering hos BVC, vilket förvirrar föräldrar. I
internetvärlden sker uppdateringar snabbt och dagens
föräldrar förväntar sig att BVC hänger med i svängarna.
Här måste sjuk- och hälsovården ändra attityd från pappersvärlden och PM-pärmarnas tid till IT-världen. Ett
enkelt sätt att göra det på, är att flitigare och dagligen,
använda sig av den ständigt tillgängliga fortbildning som
hela growingpeople.se erbjuder.

FAKTA Growing People:
● GP har över 100 000 medlemmar och besöks idag av ca 50 procent av landets småbarnsföräldrar.
● Medlemskapet är gratis och ger möjligheter att gratis utnyttja interaktiva funktioner som Fråga Experten som startade hösten 2007.
● Av de idag 4 000 besvarade frågorna på Growingpeople.se, har 2 000 lagts upp i en svarsbank. Av frågorna har:
32 % berört graviditetsproblem
37 % handlat om BVC-problem – sömn, mat, kiss, bajs, fostran och utveckling
11 % berört ämnen inom förskola, skola, föräldraskap, skilsmässa och semesterresor
23 % handlat om sjuka barn, smittsamhet, vaccination, vanliga och ovanliga besvär och sjukdomar som kräver subspecialistsvar
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Nätet komplement till personlig dialog mellan förälderna
och vården
I en ideal värld ska det finnas möjlighet till en personlig
dialog mellan föräldrarna och BVC/ barnmottagningen
men vi lever inte i en ideal värld. Så vi vågar påstå att
Fråga Experten fyller en funktion, något som våra föräldrar dagligen ger uttryck för i sina tacksamma svars-mail.
Vi på growingpeople frågar oss: Vem? Varför? Vad?
Vilken betydelse? Här finns ett stort material för en socialpediatriskt intresserad kollega att bearbeta vetenskapligt.
Till slut - nyheter annonseras i våra nyhetsbrev som
varje vecka går ut till alla medlemmar och till dem inom

professionen som så önskar. Vi är stolta över att våra
medlemmar läser dessa ovanligt flitigt. Barnprofessionen
får dessutom ett separat nyhetsbrev när handboksgruppen så önskar.
Tor Lindberg
Chefredaktör Growingpeople,
Professor em. Barnläkare
E-mail: tor.lindberg@growingpeople.se
Lisa Ernstsson, Barnsjuksköterska, BVC Humlan,
Amadeuskliniken, Halmstad
E- mail: Elisabeth.Ernstson@amadeushk.se

Nordisk förening för spädbarns utveckling (NFSU)

Foto: Sarah Öström

Som kanske inte all känner till finns sedan 1991
en nordisk dotterorganisation till WAIMH (World
Associaton for Infant Mental Health), vid namn NFSU
(Nordisk Förening för Spädbarns Utveckling).
NFSU, har som målsättning och syfte att vara en mötesplats för forskare och kliniker, som är orienterade mot
späda och små barns utveckling och hälsa samt tidigt
föräldraskap De senaste årens kunskapsutveckling kring
hjärnans utveckling har inneburit att föreningen har blivit en mötesplats för de läkare och psykologer som är
intresserade av det fascinerande tidiga samspelet mellan
kropp och själ, vilket kanske blir som mest uppenbart
hos det nyfödda barnet.

NFSU har idag drygt 280 medlemmar i Sverige, Norge,
Danmark och Island som representerar olika yrkeskategorier bla andra psykologer, pedagoger, läkare och
socionomer. Svenska styrelserepresentanter är psykolog
Pia Risholm Mothander (Psykologiska institutionen i
Stockholm) och barnläkare Thomas Brune.
Ett gemensamt föreningsmöte med vetenskapliga
och/eller kliniska presentationer hålls årligen i antingen
Sverige, Danmark eller Norge. Dessutom hålls varje år ett
nationellt möte i vart och av de tre länderna.
NFSU´s möten har som tema haft allt från psykiskt sjuka
mödrar och deras barn, förlossning och neonatalvård,
spädbarnsforskning, behandlings- metoder, medicinska
riskbarn till diagnostik och klassifikation av psykiatriska
symtom hos barn 0-4 år.
Under hösten är den svenska grenen av NFSU medorganisatör för en konferens på Karolinska universitetssjukhuset i
Stockholm, i samband med invigningen av en nyrenoverad
neonatal samvårdsavdelning på Danderyds sjukhus. Denna
neonatalenheten blir därmed först i världen med att erbjuda
samvård för alla nyfödda barn som kräver neonatalvård, dvs
att mor och barn kan vårdas på samma avdelning även om
modern är sjuk efter förlossningen och kräver kvalificerad
BB-vård. Denna viktiga händelse för neonatalvården i
världen gör att NFSU vill sprida erfarenheterna till intresserade verksamma också utanför neonatologin.
För mer information hänvisas till www.nfsu.info
respektive www.waimh.org.
Thomas Brune
Barnläkare och Neonatolog
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Neonatalsektionen
E-mail : thomas.brune@karolinska.se
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Johan Peter Molin (1814-1873), Motiv från Molins fontän, Kungsträdgården, Stockholm
Foto: Margareta Munkert Karnros

Psykosomatik idag:

Är psykosomatik ett användbart begrepp?
Begreppet psykosomatik har diskuterats i ett spänningsfält
mellan vetenskaplig positivism och psykodynamiskt
tänkande. Svensk pediatrik har alltid varit öppen för att
stress kan orsaka kroppsliga symptom och leda till sjukdom. Ingvar Nylander, professor i barnpsykiatri på S:t
Görans barnklinik i Stockholm gjorde flera vetenskapliga
arbeten redan under 1950-talet i vilka han påvisade samband mellan återkommande smärta och långvarig stress (1).
John Apley, den engelske pediatrikern som blev känd i en
vidare krets för sina studier om smärta av non-organic origin, besökte på 1960-talet barnkliniker i Sverige och talade
om samband mellan stress och återkommande smärta (2).
6 Barnläkaren Nr.6/09

Båda två parade god vetenskap med psykologisk kunskap.
Amygdala har central betydelse för stressreaktionen
I skuggan av behaviorismen, som har haft en
dominerande roll för tolkningen av symptom av nonorganic origin under de senaste femtio åren, har tal om
psykosomatik närmast uppfattats som ovetenskapligt.
Behaviorismens tankemodell med input till och output
från “en svart låda” har dock försvårat integreringen av
modern neurobiologisk kunskap om bland annat emotioner och medvetande i flertalet stressmodeller. Det kan
finnas skäl att tänka om.
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Stress regleras i centralt belägna områden som amygdala, insula, hypotalamus och hjärnstam där bl a den noradrenalinproducerade locus
ceruleus spelar en viktig roll. I den psykosomatiska processen spelar också den överordnande regleringen i orbitofrontalbarken och cingulum en stor
roll. Accumbenskärnan ligger innanför cingulum, men är ej utmärkt.
Illustration: Anton Alfvén

De senaste decenniernas landvinningar inom neurobiologin har inneburit en ökad förståelse för amygdalas centrala betydelse för stressreaktionen och dess samspel med
andra delar av hjärnan. Cingulum, accumbenskärnan och
främre frontalbarken har stor betydelse för beslut, socialt
samspel och tankeprocesser och därmed för stresshantering, (se figur 1). Viktigt att förstå är också kroppens
grundläggande betydelse för de neurobiologiska reaktionerna. Hjärnan översköljs hela tiden av kroppsinformation,
så kallad interoception, som på ett många gånger
avgörande vis påverkar emotioner, tankar och medvetandet
(3), som i sin tur påverkar kroppen. Se vidare intervjun
med professor Martin Ingvar som belyser dessa frågor.
Modern vetenskap vidgar ramen för kliniskt arbete
kring stress
Många olika symptom kan ha koppling till långvarig stress,
såsom smärta, ätstörning, andningssvårigheter, sväljningsbesvär och störningar i mag-tarmkanalen, se figur 2.
Orsaken till negativ stress är mångahanda. Välkända orsaker är mobbing, prestationsstress och fysiska övergrepp. Det
psykosociala sammanhanget som familjebildning, kamratkontakter och möjligheten att förverkliga sig själv är av

betydelse. Människans strävan efter sanning, skönhet och
godhet kan idag förankras i ett neurobiologiskt sammanhang har den franske neurobiologen JP Changeaux visat
(4). Därmed vidgas också den vetenskapliga ramen för vårt
kliniska arbete som har med stress att göra.
Begreppet “psykosomatik” har fått ny aktualitet
Varje kliniskt arbetande läkare möter närmast dagligen
symptom som inte har någon enkel organisk förklaring.
Det är inför denna stora grupp patienter som vi ofta ställer
frågan: kan det ha med stress att göra? För att klargöra
detta krävs följande:
• Ett diagnostiskt förhållningssätt som med god sannolikhet fångar in samband mellan stress och symptom.
• En differentialdiagnostisk analys där andra, i första
hand organisk orsak, utesluts.
• En patofysiologisk förståelse av symptomet.
Hur detta kan gå till i kliniken finns konkret beskrivet i
avsnittet Synpunkter på diagnostik av psykosomatisk smärta. Till detta behöver vi också en begreppsapparat som
hjälper oss att beskriva den diagnostiska processen för
oss själva, för patienter och kollegor och annan
sjukvårdspersonal.
Barnläkaren Nr.6/09 7
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Nyvunnen kunskap ger ordet psykosomatik fördjupat
innehåll. Det är ett användbart begrepp som fångar in
samspelet under stress mellan neurobiologiska och kroppsliga skeenden, vilket inbegriper emotioner, tankar, medvetandeprocess och det vi kallar för psyke.
Referenser:
1. Nylander I. Physical Symptoms and Psychogenic Etiology. An
Investigation of Consultation Material. Acta Paediatrica 1959;
48(suppl.;117): 69-77.
2. Apley J. The Child with Abdominal Pains. Oxford: Blackwell.
1975.
3. Craig AD. How do you feel? Interoception: the sense of the
psysiological condition of the body. Nat Rev Neurosci 2003; 3(8):
655-66.
4. Changeaux JP Du Vrai, Du Beau, Du Bien, une nouvell
approche neuronale. Paris : Odile Jacob : 2008.
Läs mer: Barn och psykosomatik i teori och klinik. Alfvén, G(ed).
Norstedts Akademiska Förlag. Stockholm 2006.

Olika psykosomatiska symptom
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Gösta Alfvén, docent, specialist i pediatrik och
smärtbehandling, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
E-mail: gosta.alfven@karolinska.se

BKN_text_109_6.qxd:Layout 1

11/11/09

7:06 PM

Page 9

TEMA: PSYKOSOMATIK/INTERVJUN

Martin Ingvar:

“Jag har blivit alltmer intresserad av
gränslandet mellan hjärna och beteende”
Martin Ingvar, professor i integrativ medicin, sitter sedan 1998 i ledningen för Stockholm Brain Institute. Martin Ingvars
forskningsgrupp har visat att kroniska smärttillstånd leder till en omkodning av hjärnans smärthämmande system. Vid
tillfredställande behandling kan man “koda tillbaka” detta så att det fungerar som det gjorde innan man blev sjuk.
år, där den psykiska ohälsan i form av ångest och depressionssymtom hos flickor nästan fördubblats de sista femton
åren – då har vi ett stort bekymmer. Vi får ett kommunalt
drivet ojämlikhetsproblem, och det tycker jag inte om.
Den paradigm som politiken har haft de senaste femton
åren, där man kontinuerligt tagit bort ledarskapsrollen från
läraren och saboterat lärarutbildningen, har lett alldeles galet.

Martin Ingvar sitter i ledningen för Stockholm Brain Institute.
SBI är ett forskningskonsortium med syfte att undersöka hjärnans
kognitiva funktion när det gäller beteende och olika typer av sjukdomstillstånd.
Foto: Karolinska Institutet

Martin Ingvar har sina rötter i hjärnforskning, men har
med åren blivit alltmer intresserad av gränslandet mellan
hjärna och beteende. Hur ser sambandet mellan hjärna,
beteende, fysiologi, immunologi ut? Vilken påverkan har t
ex affektiv nivå, humör och hur inverkar stress på immunsystemet? Han är också nyfiken på hur fysiologin ser ut i
de motreglerande system som finns mot smärta och olika
typer av emotionella bekymmer.
“Skolan struntar i hur barns hjärnor fungerar” skrev
du i en debattartikel i Dagens Nyheter?
– Jag menar att de pedagogiskt baserade inlärningsmodellerna saknar förankring i hur människans och barnets
hjärna ser ut. Om vi har en skola där antalet barn som går ut
med ofullständiga betyg ökar med 30 procent på tio år, där
skillnaden mellan pojkars och flickors resultat ökar för varje

Tidigare talade man i första hand om kortisolutsöndring och autonoma nervsystemets betydelse då man
ville förklara stressreaktionen. Alltfler publikationer
pekar på amygdala som ett centralt område i hjärnan
av överordnad betydelse för stressreaktionen. Antonio
Damasio t ex har gjort studier som pekar på detta. Vill
du berätta hur du ser på detta?
– Det finns inga motsättningar mellan kortisolutsöndring och amygdalas betydelse. Det är bara olika nivåer i
det som är kroppens totala stressreaktion. Amygdala har
en informationsbärande funktion i att detektera det som är
osäkert, det som är potentiellt riskfyllt, potentiellt farligt.
Den har också en tidig-varnings-funktion, i det att den
plockar in delinformation från alla sinnen, även lagrad
information, och översätter det i form av osäkerhet, fara,
larmsituation. Det påverkar därmed uppmärksamheten,
och därmed också de stressorsystem som man talade om
tidigare, när man bara kunde mäta kortisol som en effekt.
Då vet vi att effektorsystemen, de som blir påverkade av
den här typen av osäkerhetsinformation, leder till att man
får en hormonell bild, en dygnsrytm och påverkan på hjärnan av det som flyter runt i blodet i form av stresshormoner. Man får också en påverkan på balansen i aktivitet mellan det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet.
Man får stresshjärtpåverkan, en immunologisk påverkan,
och en hel massa andra typer av påverkan.
Lär barn känna igen sina psykiska reaktioner
Men det intressanta med de här modellerna är att när de
börjar bli mer och mer kompletta kan guida vad som är
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effektiva interventioner. Och det råkar vara interventioner
som är inriktade på att minska den upplevda osäkerheten.
Det är centralt för att man ska få en stressminskning. Det
finns ett antal interventionsprogram som har visat ganska
god effekt, t ex på barn som uppvisar stressreaktioner, t ex
SET-programmet. Men det finns också andra program
som är baserade på KBT. Man lär barn att känna igen sina
känslomässiga reaktioner, och man kan få riktigt bra effekt
med den typen av ganska enkla program.
Vad som är gemensamt för programmen är att de
exploaterar idén om att stress framför allt härstammar från
osäkerhet, och att vi har ett biologiskt system som letar
upp osäkerhet och signalerar risk/fara. Då blir social guidning av unga individer en viktig del av pedagogiskt
ledarskap, en tung del av detta att tillåta barn att mogna på
ett sätt som fungerar för dem.
När man utbildar lärare idag, utbildar man dem inte till
ett pedagogiskt ledarskap som räcker till. Vi hoppas att det
blir ändring på detta.
Tankar och känslor påverkas av stress. Vilken betydelse
har egentligen amygdala?
– Amygdala är en larmstation, som har ett inflöde av
information som hämmar effekten av alla larm. Om du
känner dig normal och trygg känner du: Aha, det där var
ingenting farligt. Och då skickar du hämmande information till amygdala.
Men det finns ju patologiska rädslotillstånd som t ex
fobier och sociala fobier. Då har man sannolikt på en
ganska grundläggande biologisk nivå ett slags betingning
som gör att man får en stereotyp reaktion som inte hämmas på ett adekvat sätt. En fobireaktion handlar enligt

min mening mycket om att man får en dysfunktion i kontrollsystemet, av det som är vår fysiologiska larmstation.
Är denna dysfunktion medfödd eller förvärvad?
– Förvärvad. Men vi har också en biologisk kapacitet
som är mer eller mindre uttalad för att förvärva den.
Det finns idag metoder och terapier för fobier, som
påverkar det här systemet på ett effektivt sätt.
Expositionsterapi bygger på en grundläggande neurobiologisk teori som är rimlig, i motsats till vissa andra psykologiska behandlingsstrategier som inte bygger på vad man
vet om hjärnan.
Stress och smärta
Smärta är en subjektiv upplevelse, uppdelad i flera olika
dimensioner, säger Martin Ingvar.
–Bland annat var och hur det gör ont, om det är farligt,
om jag blir illa till mods av smärtan. Det finns både affektiva och somatosensoriska komponenter i smärtan. Men
det finns också kognitivt kontrollerande komponenter. En
vanlig person som råkar ut för en typ av smärtinflöde, drar
omedelbart igång sitt smärthämmande system.
Man kan också förbereda sig och dra igång det
smärthämmande systemet i förväg! Det är det som gör att
skickliga barnläkare kan sticka ett litet barn för ett blodprov utan att det droppar en enda tår. Om läkaren har
skapat en social och emotionell samhörighet av sådan grad
att man har förberett det nedåtstigande systemet för hämning så att det de facto inte gör ont. Medan samma sorts
prov hos ett stressat och oroligt barn orsakar rejäl smärta.
Generellt kan man nog säga att om man ska orka med att
vara barnläkare så måste man vara bra på att skapa den
lugna och trygga situation som gör att barnet känner så lite

FAKTA Martin Ingvar
Född: 1955
Familj: Gift, fyra barn
Utbildning: Med Dr vid Lunds Universitet 1982
Bakgrund: 1998 bitr professor i klinisk fysiologi vid Karolinska Insitutet (KI), 1999 professor i samma ämne. 2007 blev
han professor i Integrativ medicin vid KI samt chef för Osher Centrum.
Senaste publikationen: En liten bok om Dyslexi, Natur och Kultur 2008
FAKTA SET-Projektet
● Projekt som genomförs i två skolområden i Botkyrka kommun utanför Stockholm. Programmet omfattar i de lägre klasserna 20-minuters-pass två gånger per vecka, i de högre 45-60 minuters-pass en gång per vecka.
● Programmet omfattar också utbildning och handledning av lärare året innan själva arbetet med eleverna startar, samt
handledning av lärarna under de tre första åren. Det omfattar också strukturerade övningar i följande delmoment:
självreglering och hantera känslor; empati, självkännedom och att känna igen känslor; motivation, konfliktlösning, problemlösning och allmän social kompetens.
● En viktig del av projektet är att göra föräldrarna delaktiga genom så detaljerad informationsom möjligt om vilka moment
som för tillfället inövas för att de skall kunna hjälpa till att träna barnen i de aktuella färdigheterna.
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smärta som möjligt. Däremot tror jag att vi har ett ganska
stort utbildningsbehov kvar när det gäller de kringliggande yrken, där man har hand om barn med t ex psykosomatisk problematik, och där en del behandlingsstrategier inte grundar sig på det som idag är best practise.
Cingulum och prefrontala hjässan är av betydelse för
stress coping. Hur påverkar de lägre liggande delarna
i hjärnan inklusive amygdala och hjärnstammen?
– Emotionell konfliktdetektion härbärgeras till en del i
det som vi kallar främre cingulums nedre främre del. Det
området har inflöde från stora tankesystemet uppe i prefrontala hjärnan, vilket innebär att vi har en väg, med
vilken vi viljemässigt kan bestämma oss för att mer eller
mindre lyssna på det som är mer eller mindre automatiskt
fungerande, nämligen vårt emotionella system.
Antonio Damasio talar om betydelsen av det han kallar
för somatic marker, dvs kroppsemotioner som påverkar
hjärnan. Kroppens betydelse för hjärnans reaktioner t
ex för emotioner och stress, belystes redan av Wiliam
James. Vill du berätta om din syn på kroppens betydelse
vid stress och om samspelet mellan kropp och hjärna?
– Vårt emotionella system är extremt gammalt. Det började med att nervsystemet i princip bara var en automat för

att man skulle kunna krypa som en mask. Det hade en
samordningsfunktion, men inte en funktion att härbärgera
information över tid. De första systemet som fick den
funktionen var de emotionella systemen. När man inte
hade så många nervceller kunde man inte lagra information genom att köra runt trafik i systemet. Då fick man ett
system som istället körde ut emotionell information i kroppen och sen lyssnade man på den.
Ungefär som när du rodnar. Du känner att du rodnar,
och då rodnar du ännu mer! Och när du blir extremt arg –
även om du logiskt vet att du inte borde eller behöver vara
arg - så tar det en stund för dig att lugna dig. Det är troligen det som Damasio menar när han plockar upp James
gamla somatic marker. Barn använder det ofta när de
konkretiserar sitt känslouttryck: “Det knyter sig i magen”.
“Jag kände mig arg i hela kroppen”.
Det finns en funktionsbärande funktion i att köra ut
emotionell information i kroppen och sedan lyssna på
den med sin egen hjärna: Den tjänar två syften, ett
självkommunikativt och ett socialkommunikativt – jag
får själv reda på att jag är arg, och omgivningen får också
reda på det.
Susanna Hauffman, Medicinjournalist
(Förarbete: Gösta Alfvén)

Förändrade kortisolkoncentrationer vid
psykosomatiska tillstånd
Sedan slutet av 1970-talet har man inom psykiatrin intresserat sig för att använda mätning av kortisolnivåerna för att
kunna objektivisera stress. Efter att ha förkastat metoden att mäta kortisol i blod, inriktade man sig istället på att analysera saliv. Förändringar i blodet rörande det biologiskt aktiva kortisolet, återspeglas redan efter några minuter i saliven.
Kortisol är en liten glukokortikoid uppbyggd från ett kolesterolskelett. Kortisol produceras i binjurebarken och produktionen regleras av balansen i den hypothalamisk-hypofysärabinjurebarksaxeln (HPA-axeln), där kortisol i blodet utövar
negativ feedback på hypothalamus och hypofys (1). Från 3–4
månaders ålder uppvisar kortisol dygnsvariation. De högsta
värdena ses på morgonen och de lägst tidig kväll. Det biologiskt
aktiva fria kortisolet utgör en mindre del, cirka 5 procent, av det
man normalt mäter i blodet. I saliven utsöndras däremot endast
det fria kortisolet (1).

Kortisolnivåer i kroppen mäts genom analys av saliv.

Saliv ersatte blod
Sedan slutet av 1970-talet har man inom psykiatrin
intresserat sig för att använda mätning av förändrade
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kortisolkoncentrationer för att kunna objektivisera stress.
Till en början mättes kortisol i blod hos inneliggande patienter. Man fann då att resultaten påverkades både av provtagningen i sig och av intag av läkemedel och hormoner vilka
påverkade mängden av kortisolbindande globulin. Därtill
var man begränsad till sjukhusmiljön. Senare samlade man
in saliv och analyserade den avseende kortisol. Man mäter då
det biologiskt aktiva kortisolet. Förändringar i kortisolkoncentrationen återspeglas redan efter några minuter i saliven.
Detta är en smärtfri och enkel metod som kan användas i
en för personen naturlig miljö. Metoden har blivit “gold
standard” (2).
Hos de minsta barnen görs insamlingen av saliv från
munnen med filtrerpapper eller med små plast- eller trästickor. Hos förskolebarn och skolbarn använder man sig av en
bomulls- eller polyestertuss. Tussen läggs under tungan och
barnet tuggar under några min för att stimulera salivproduktionen. Man kan samla 0,5–4 ml saliv per tillfälle. Saliven förvaras sedan ocentrifugerad eller centrifugerad i ett tvåkammarrör i kylskåp eller frys tills analysen görs (3). Olika mätmetoder finns, exempelvis radioimmunoassay (RIA), enzymbunden immunfluorescens (EIA) och masspektrometri.
Kortisolet mobiliserar kroppens reserver för akutsituationer
Begreppet stress myntades av den i Kanada verksamme
ungersk-österrikiske forskaren Hans Selye (4). För barn och
ungdomar kan många vardagssituationer innebära stress. Det
kan röra sig om vistelse på daghem eller vaccinationstillfällen
och, naturligtvis, fysisk och psykisk mobbning (5–6).
En svensk undersökning gjord i årskurs 2 i gymnasiet har
visat att 33 respektive 14 procent av flickor och pojkar
upplever stress i sin miljö (6). Vad detta på lång sikt betyder
för ungdomarna vet vi inte. Kortisolets effekt är att snabbt
mobilisera kroppens reserver för att vi ska kunna klara av
akuta, svåra situationer. Även vid mycket långdragna påfrestningar som svåra arbetssituationer fungerar binjurebarken på
samma sätt. Vid upprepade täta påfrestningar ställs HPAaxelns känslighet om till en annan nivå. Vid en alltför lång
påfrestning sjunker kortisol-koncentrationen och dygnsvariationen avtar.
Studier påvisar psykosomatiska tillstånd
Vi har själva studerat skolbarn med kronisk icke-organisk,
psykogen buksmärta. Hos dessa barn fann vi signifikant
förhöjda koncentrationer av morgon-kortisol. Höjningen sågs
hos både pojkar och flickor. Den totala utsöndringen av kortisol under förmiddagen låg cirka 50 procent högre jämfört
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med friska barn. Under eftermiddagen sågs ingen skillnad (7).
Även vid astma har man nyligen påvisat en förändring av
HPA-axeln, dvs en neuroimmunmodulering som sannolikt
åtminstone delvis beror på ökad stress.
Mätning av det biologiskt aktiva fria kortisolet i saliv är
en enkel, smärtfri och lämplig metod att följa förlopp. Den
har blivit “gold standard” för att bedöma stress och psykosomatiska tillstånd från nyföddhetsperioden och uppåt i
åldrarna.
Referenser:
1. Papadimitriou A, Priftis KN. Regulation of the hypothalamicpituitary-adrenal axis. Neuroimmunomodulation 2009; 16:
265-71.
2. Vining RF, Mc Ginley RA, Maksvytis JJ, Kian YH. Salivary cortisol: a better measure of adrenal cortical function than serum
cortisol. Ann Clin Biochem 1983; 20: 329-35.
3. Törnhage CJ. Salivary cortisol for assessment of hypothalamicpituitary-adrenal axis function. Neuroimmunomodulation
2009; 16: 284-9.
4. Selye H. A syndrome produced by diverse nocuous agents. Nature
1936;138:32-36.
5. Mörelius E, Theodorsson E, Nelson N. Stress at three-month
immunization: parent’s and infant’s salivary cortisol response in
relation to the use of pacifier and oral glucose. Eur J Pain
2009;13:202-8.
6. LIV och Hälsa , Ung 2004, Rapport SOS 2005/107:1, SOU:77,
2006.
7. Törnhage CJ, Alfvén G. Diurnal salivary cortisol concentration
in school-aged children: increased morning cortisol concentration
and total cortisol concentration negatively correlated to body mass
index in children with reccurent abdominal pain of psychosomatic origin. J Pediatr Endocrinol Metab 2006; 19: 843-54.

Carl-Johan Törnhage, överläkare,
PhD
Barn- och ungdomskliniken,
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BKN_text_109_6.qxd:Layout 1

11/11/09

7:06 PM

Page 13

TEMA: PSYKOSOMATIK

Synpunkter på diagnostik av psykosomatisk
smärta
Återkommande smärta som huvudvärk, ont i magen och ryggsmärtor är problem som den kliniskt verksamma pediatrikern
ofta ställs inför. Orsakerna är många, differentialdiagnostiken är svår och behandlingen i många fall otillfredsställande.
Orsaken till återkommande smärta kan grovt indelas i organisk, psykosomatisk och oklar. Varje smärttillstånd är komplext
och ärftliga faktorer, tidigare erfarenheter av smärta och stress,
individuell sårbarhet och aktuell livssituation är av betydelse
för smärttrösklar och smärthantering. Det finns många belägg
för att negativ stress kan leda till smärttillstånd. En omfattande
klinisk erfarenhet stöds av epidemiologisk (1) och experimentell forskning (2). Negativ stress leder till en aktivering av
många olika organsystem i kroppen i vilken amygdala spelar
en central roll. Via ett vittförgrenat nevralt nätverk påverkar
den tankar, medvetande, och aktivitet i hjärnstam, muskelsystemet, hypotalamus med hormonreglering och det autonoma
nervsystemet (2).

Typiska mönster hos barn med återkommande
magsmärtor
Det finns belägg för att ökad muskelspänning, som vid stress,
med utsöndring av alogena ämnen är av betydelse för utveck-

ling av psykosomatisk smärta (2). Hos barn med återkommande psykosomatiska magsmärtor finner man ofta ett
typiskt mönster av muskelrelaterade tender points, se figur 1.
Det kan vara svårt att säkerställa diagnosen i det enskilda
fallet. Många organiska orsaker kan gäcka även en erfaren
kliniker. Detta gäller särskilt för återkommande magsmärtor
där den differentialdiagnostiska listan är mycket lång.
Diagnoser som komjölksallergi, malrotation, achalasia,
medelhavsfeber, nerve entrapment och kärlförträngning, för
att nämna några exempel, har ofta en lång resa till diagnos.
Diagnostik av störningar i smärtsystemet med tecken som
central sensitisering och ställningstagande till smärtans natur
kräver särskild kompetens. Många tillstånd av återkommande
smärta saknar ännu identifierbar orsak.

Positiva riktlinjer av stor vikt
Den psykosomatiska diagnosen bemöts, av flera anledningar, ofta med misstro av både läkare och patient med
familj. Det kan sammanhänga med att diagnosen ofta ställs
på ett negerande vis. Sjukvården har inte påvisat någon
organisk orsak och man hänvisar då ofta och vagt till att
stress kan vara besvärens orsak. Familjen är inte involverad i
diagnosen på ett positivt och övertygande vis och känner sig
inte förstådd.
Positiva riktlinjer för psykosomatisk diagnos är av stor vikt
och enligt min erfarenhet kan följande två premisser och sex
kriterier på ett säkert vis leda till diagnos av psykosomatiska
smärtor (3). Premisserna är:
- Smärta som påverkar barnets aktivitet, minst en gång per
månad under minst tre på varandra följande månader.
- Organisk orsak utesluten

12-årig pojke med återkommande psykosomatiska smärtor i mage
och huvud sedan 5 år. Figuren visar typiska platser för tender
points i stora bröstmuskelns fästen i axeln, subclaviusmuskel, tinningmuskel, medialt trapeziusmuskelns axelparti och dess occipitala fästen samt kring naveln.
Illustration: Anton Alfvén

Minst fem av följande sex kriterier uppfyllda:
• Debut eller försämring av långdragen negativ stress strax
innan debuten av de återkommande smärtorna
• Smärtor parallellt med långdragen negativ stress
• Förbättring eller besvärsfrihet under perioder av minskad
stress/stressfrihet
• Flertalet smärttillfällen förklaras av akut stress
• Barnet uppföljs under längre tid
• Föräldrar/barn och behandlande läkare överens om diagnosen.
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Viktigt att ta reda på den psykosociala situationen
Låt den differentialdiagnostiska utredningen ske med ett
organiskt och ett psykosomatisk spår parallellt och var öppen
för att man inte alltid kommer fram till en säker diagnos. En
noggrann sjukhistoria inkluderar smärtanamnes med
beskrivning av intensitet, duration, lokalisation och utlösande
moment. Jag har utarbetat ett instrument för att fånga
återkommande smärta i reell tid via SMS, som är ett bra
hjälpmedel och som jag gärna förmedlar (4).
Parallellt med att man söker belägg för organisk orsak, vilket
i allmänhet inkluderar riktad provtagning, fångar man in
uppgifter om stress och patientens psykosociala situation och
hur stress och smärta interagerar. Detta sker i förtroende och i
en positiv, förutsättningsfri och engagerad anda som kräver
både tid och upprepade konsultationer hos samma läkare.
Detta är krav som dagens sjukvård i många fall har svårt att
leva upp till p g a tidspress och organisatorisk brister. Det är

kanske dags att upprätta Mottagningar för återkommande
smärta på våra barnkliniker.

Referenser:
1. Hjern, A., G. Alfvén, and V. Ostberg, School stressors, psychological complaints and psychosomatic pain. Acta Paediatr, 2008.
97(1): p. 112-7.
2. Alfvén G. Barn och Psykosomatik i teori och klinik. Norstedts
Akademiska Förlag, Stockholm 2006.
3. Alfvén G. One hundred cases of recurrent abdominal pain in children: diagnostic procedures and criteria for a psychosomatic diagnosis. Acta Paediatr 2003; 83(45): 43-9.
4. Alfvén G. SMS Pain Diary: A method for real-time data capture
of recurrent pain in childhood. Acta Paediatr. Submitted 2009.

Gösta Alfvén
E-mail: gosta.alfven@karolinska.se

Psykosomatiska symptom hos barn som
upplevt våld i hemmet
Forskning visar på tydliga samband mellan fysisk bestraffning och olika psykosomatiska besvär bland barn. Kroniskt
sjuka/funktionsnedsatta barn är särskilt sårbara för våld i hemmet. Det är därför av största vikt att dessa barn med
familjer bemöts av professionella som prioriterar orsaken till barnets psykosomatiska besvär och beaktar att de kan ha
utsatts för våld.
Vi vet idag att vuxna som utsatts för våld i hemmet under sin
uppväxt löper en ökad risk för en rad olika hälsoproblem,
däribland psykosomatiska besvär. Allt talar för att besvären
grundläggs redan under barn- och ungdomsåren (Gilbert &
Janson 2009). Forskning inom området är mycket begränsad men en svensk nationell kartläggning visar på tydliga
samband mellan fysisk bestraffning och olika psykosomatiska besvär, redan bland 10-åringar (Janson, Svensson &
Långberg 2007).

© Gun Ferling/BUS 2009

14 Barnläkaren Nr.6/09

Nationell kartläggning
På uppdrag av regeringen genomfördes år 2006 en nationell
kartläggning om våld mot barn. Studien, som bestod av en
föräldraenkät och en elevenkät, genomfördes i samarbete
mellan Karlstads universitet, Allmänna Barnhuset och
Statistiska Centralbyrån. Elevenkäten vände sig till 2 770
elever i årskurs 4, 6 och 9. 2510 elever svarade på enkäten
vilket motsvarar en svarsfrekvens på hela 91 procent.
Förutom frågor om våld i hemmet, inkluderades i
elevenkäten även frågan om man minst två gånger i
månaden brukar ha något av följande besvär; magont,
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huvudvärk, sömnsvårigheter, yrsel, ryggont och/eller dålig
matlust.
Vilka blir slagna?
Tretton procent, eller 302 av de 2510 eleverna, rapporterade att de någon gång blivit slagna. En femtedel av
dessa elever (totalt tre procent av alla tillfrågade), hade
blivit allvarligt slagna, det vill säga utsatts för knytnävslag
eller slag med tillhygge. Sju procent av eleverna rapporterade att de sett eller känt till att de vuxna i hemmet
slagit varandra. Av de elever som upplevt våld mellan de
vuxna hade hälften blivit slagna. Våld mellan de vuxna är
den i särklass största riskfaktorn för kroppslig bestraffning av barn, och ökar risken sex gånger jämfört med barn
som lever utan familjevåld. Andra riskgrupper som
framkom i studien var elever bosatta i låginkomstområde
(3 gånger risk), elever födda utomlands (dubblerad risk)
och elever med någon typ av kronisk sjukdom eller
funktionsnedsättning (dubblerad risk). De angivna
riskökningarna är när vi justerat för andra riskfaktorer
som de kan ha samband med. Genomgående var sambanden starkare för barn som utsatts för både kroppslig
bestraffning och upplevt våld mellan de vuxna i hemmet
än för barn som enbart blivit slagna.
Tvärtemot vad man skulle kunna tro är alltså barn
med någon form av kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning mer utsatta för våld än friska barn och på
senare tid har vi blivit alltmer medvetna om detta.
Amerikanska och Engelska erfarenheter (Sullivan &
Knutsson 2000, Spencer 2005) talar för att barn med
funktionsnedsättning har en ökad risk för misshandel
som är mellan två och sju gånger högre än för friska
barn och våra svenska nationella studier talar totalt sett
för en dubblerad risk.
Viktigt att notera är att vi inte har kunnat påvisa att en
enda långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning skulle
ge något ökat skydd mot bestraffning. Den ökade risken
för fysisk bestraffning gäller främst barn som lever i
låginkomstområden och allra mest sårbara är utlandsfödda barn med långvarig sjukdom som lever under svaga
ekonomiska förhållanden. Här är risken ökad fem gånger
jämfört med friska barn. Den allra största risken har barn
med funktionshinder som är svåra för föräldrar att förstå
sig på såsom de neuropsykiatriska åkommorna.

av alla de undersökta symtomen jämfört med dem som inte
blivit slagna, vilket diagrammet visar.
En tredjedel av eleverna rapporterade tre symtom eller
fler och det visade sig att det är just denna grupp elever som
särskilt bör uppmärksammas. Det är här – och enbart här –
som vi kan se skillnader mellan grupper. Likt många andra
studier om psykosomatiska besvär ser vi att flickor rapporterar mer psykosomatiska besvär än pojkar, att de äldre
eleverna rapporterar mer besvär än de yngre, att det finns
samband mellan kronisk sjukdom/funktionsnedsättning
och psykosomatiska besvär och dessutom att det finns ett
klart samband mellan psykosomatiska besvär och att ha
blivit slagen.
Nästan alla, 97 procent, av de elever som både blivit
slagna och upplevt våld mellan de vuxna rapporterade
minst ett psykosomatiskt symtom. Mer än hälften av
dessa, 58 procent, rapporterade tre symtom eller fler,
vilket kan jämföras med 19 procent av de elever som inte
blivit slagna. Sambandet mellan att rapportera flera
psykosomatiska symtom och att ha blivit slagen gäller för
alla åldrar. Det vill säga, redan bland elever i årskurs 4,
vilket professionella som möter barn med besvär bör vara
särskilt uppmärksamma på.

Psykosomatiska symtom – ett varningstecken
En majoritet av eleverna, 63 procent, svarade att de brukar
ha minst ett psykosomatiskt symtom (vid minst två tillfällen
per månad). Allra vanligast var huvudvärk, sömnsvårigheter
eller magont. De slagna barnen rapporterar signifikant mer

Kroniskt sjuka/funktionsnedsatta barn är särskilt sårbara
Viktigt att känna till är också att barn med kronisk sjukdom/funktionsnedsättning rapporterar mer psykosomatiska symtom än friska barn. Om man dessutom blivit
slagen rapporteras ännu mer psykosomatiska symtom

© Gun Ferling/BUS 2009
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Egenrapporterade psykosomatiska symtom hos fysiskt bestraffade resp. icke bestraffade barn i årskurserna, 4,6 och 9 i Sverige 2006.

jämfört med den friska gruppen. Med vetskap om att kroniskt sjuka/funktionsnedsatta barn är särskilt sårbara för
våld i hemmet är det ytterst viktigt att professionella som
möter dessa barn och deras familjer blir klara över orsaken till barnets psykosomatiska besvär och beaktar att de
kan ha utsatts för våld.
Vi vet sedan tidigare att det för just dessa barn är lätt att
förklara det mesta med barnets sjukdom och att vi därmed
riskerar att missa barn och familjer som är i behov av stöd.
Vår forskargrupp fortsätter nu med att studera hur familjer
med funktionshindrade eller kroniskt sjuka barn hanterar
sin livssituation och hur de professionella inom sjuk- och
socialvård samarbetar runt dessa familjer.

4. Spencer, N., Devereux, E., Wallace, A., Sundrum, R., Shenoy, M.,
Bacchus, C., & Logan, S. (2005). Disabling conditions and registration for child abuse and neglect: A population-based study.
Pediatrics, 116(3), 609-613.

Referenser:
1. Gilbert R, Spatz Widom C, Browne K, Fergusson D, Webb E,
Janson S. Child maltreatment: burden and consequences in high
income countries. The Lancet 2009 Jan 3;373(9657):68-81.
2. Janson S, Långberg B, Svensson B. Våld mot barn 2006-2007.
En nationell kartläggning. Stockholm, Stiftelsen Allmänna
Barnhusets skriftserie 2007:4.
3. Sullivan, P. M., & Knutson, J. F. (2000). Maltreatment and disabilities: A population based epidemiological study. Child Abuse
& Neglect, 24(10), 1257-1273.
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Goda resultat med kognitiv beteendeterapi
(KBT)
Grunden för KBT ligger i inlärningspsykologisk kunskap. Beteendeterapi innebär att man lär patienten förändra sitt
beteende så att det blir mer funktionellt. Med en beteendeanalys försöker man få fram funktionen i det nuvarande dysfunktionella beteendet. Genom att förändra förstärkare av beteendet hos en patient kan man uppnå bättre funktion.
patofysiologisk förklaringsmekanism är kanske det vanligaste och för samhället och individen mest betydelsefulla symptomet. När vi inte förstår uppkomstmekanismerna skapar vi i stället nya diagnoser baserade på symptom
(fibromyalgi, whiplash-associerade besvär, myalgisk
encefalomyelit).
Lära sig att inte lyda alla styrande tankar
Kognitiv beteendeterapi är ett samlingsnamn för ett flertal
behandlingar. Grunden ligger i inlärningspsykologisk
kunskap. Beteendeterapi innebär att man lär patienten
förändra sitt beteende så att det blir mer funktionellt. Med
en beteendeanalys försöker man få fram funktionen i det
nuvarande dysfunktionella beteendet och genom att
förändra förstärkare av beteendet kan man få fram förändringar mot bättre funktion. Den kognitiva delen handlar
om att lära patienten att de tankar som ständigt dyker upp
och styr våra liv kanske inte alltid ska åtlydas. Man kan
lära sig agera på och hantera automatiska negativa dysfunktionella tankar på ett sätt som gynnar funktion och
livskvalitet.

© Gun Ferling/BUS 2009

En patient söker sjukvården på grund av ett symptom, t
ex ett lidande, ett obehag. Inom sjukvården tar man
anamnes och status och gör eventuellt diverse laboratorieutredningar. Detta görs för att ställa en diagnos. En
diagnos utgör en sjukdom med en patofysiologi – d v s en
känd mekanism. Väldigt vanligt är att man i sina undersökningar och provtagningar inte får fram någon klar
patofysiologi och symptomen därför kanske ter sig
oförklarliga. Då närmar man sig i stället för det rent
somatiska synsättet en biopsykosocial förklaringsmodell.
Stress och psykosocial belastning kan yttra sig i kroppsliga symptom och dysfunktion. Långvarig smärta utan klar

Målsättning – förbättrad funktion och livskvalitet
Vid vår enhet som framför allt arbetar med kroniska
smärtsyndrom är diskussioner om uppkomstmekanism
inte så viktig. Patienten skall vara utredd för somatisk
sjukdom och psykiatrisk co-morbiditet undersöks. Vi är
inte ens fokuserade på att reducera symptomet. Vår målsättning är förbättrad funktion och livskvalitet. Vi utvecklar en modell av kognitiv beteendeterapi (KBT) som heter
Acceptance and Commitment Therapy (ACT). En viktig
del av vår behandlingsarsenal utgörs av ett perspektivskifte: från sjukvårdens traditionella arbetssätt: försök
att hitta förklaring och i bästa fall bot men i alla fall lindring (symptomreducering) till acceptans.
Utsätts för undvikt smärta
Grundläggande verktyg inom KBT är exponering – man
utsätter patienten för det han undvikit. Inom ACT och
smärta exponerar vi patienten mot det av honom själv
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definierade goda livet. Vi hjälper patienten definiera vad
ett värdefullt liv för honom innebär och tränar patienten
gradvis mot detta. Ett grundläggande antagande är att en
människa är kapabel att leva ett rikt liv även i närvaro av
negativa personliga upplevelser, såsom smärta, tinnitus,
oro etc. Undvikande av obehag är vanligen naturligt och
adekvat på kort sikt. På lång sikt är det emellertid ofta bättre att inte följa de tankar som uppmanar individen till ett
undvikandebeteende (ex “Dagar då jag har mycket ont kan
jag inte gå ut”, “Jag måste få en förklaring innan jag kan gå
vidare”, Jag vet att det är något fel i kroppen och jag måste
fortsätta att söka tills jag hittar den som kan ställa rätt diagnos”.Våra resultat är goda med kvarstående förbättringar
av funktion och livskvalitet.

A pilot study. Eur J Pain. 2007 Apr;11(3):267-274. Epub 2006
Apr 17.
3. Wicksell, R.K, Ahlqvist, J. Bring, A., Melin, L., Olsson, G.L:
(2008b) Can exposure and acceptance strategies improve functioning and quality of life in people with chronic pain and
whiplash associated disorders (WAD) – a randomized controlled
trial. Cogn Behav Ther. 2008 Jun 13:1-14.
4. Wicksell RK, Melin L, Lekander M, Olsson GL. Exposure and
acceptance in the rehabilitation of children and adolescents with
chronic pain – a Randomised
Controlled Trial. (2008 d) Pain
2009; 141(39): 248-257.

Referenser:

Gunnar L Olsson, docent, specialist
i smärtbehandling och anestesi,
Astrid Lindgrens Barnsjukhus,
Stockholm
E-mail: gunnar.olsson@karolinska.se

1. Olsson GL, Wicksell R. Kognitiv beteendeterapi. In Ed. Alfvén G:
Psykosomatik. Studentlitteratur Lund, 2006.
2. Wicksell RK, Melin L, Olsson GL Exposure and acceptance in
the rehabilitation of adolescents with idiopathic chronic pain -

Kropp och psyke integreras i
psykosomabehandling
Sjukgymnastik med inriktning mot psykosomatik och psykisk ohälsa integrerar kropp och psyke i behandlingen. En
av sjukgymnastens främsta uppgifter är att hjälpa både barn och föräldrar att förstå sambandet.
Med tio års erfarenhet från habilitering i Sverige och
Mexiko, samt sju års arbete med inriktning psykosomatik
och psykisk ohälsa, arbetar jag idag med kropp och själ i
en integrerad behandling för vårdgruppen barn och ungdomar. Sedan tre år tillbaka samarbetar jag med barnläkare Gösta Alfvén kring barn med psykosomatisk problematik och psykosomabehandling (1).

Foto: Pär Fridberg
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Uppvisar komplex symptombild utan direkt medicinsk
orsak
De patienter jag möter har ofta besvär som visar sig som
smärta, yrsel, huvudvärk, magsmärtor, muskelvärk samt
andra diffusa besvär från rörelseorganen. I deras sjukdomsbild finns ofta symtom och beteenden som depressioner eller ångest, fysiska symtom såsom illamående,
yrsel, minnessvårigheter, ätstörningar, självskadebeteende, panikångest, förlamningssymtom etc. De uppvisar
med andra ord en komplex symtombild utan direkt medicinsk orsak. Orsakerna till besvären härrör många gånger
från psykisk ohälsa som är ett resultat av livsstil, långvarig
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negativ stress eller trauma av fysisk eller psykisk karaktär.
En del uppvisar det omvända förhållandet, där en fysisk
medicinsk skada lett till psykiska pålagringar med en
utökad symtombild som följd, och där de uppvisar ett eller
flera av ovan angivna besvär.
Aktiv del i målsättning och behandlingsplan
Efter min undersökning och bedömning av patientens
fysiska resurser (stabilitet, avspänningsförmåga) liksom
känslomässiga resurser (förmåga att registrera, uttrycka
behov, gränser, känslor), tar patienten och föräldrarna
aktiv del i målsättning och behandlingsplan. Exempel på
mål kan vara ökad kroppskännedom, minskad smärta,
kunna känna, tolka och uttrycka behov och gränser tidigare, lära sig strategier för att våga pröva, genomföra och
hantera dagliga aktiviteter som annars begränsas av rädsla, ångest och smärta. Fördjupningskurser inom sjukgymnastik med inriktning psykosomatik och psykisk
ohälsa, liksom handledning av en psykoterapeut/sjukgymnast och en psykolog med kunskap om
psykosomabehandling, är ett stöd för mig i samtalskontakterna med patienterna.

Referens:
1. Alfvén G, Linström A. A new method for the treatment of recurrent abdominal pain of prolonged negative stress origin. Acta
Paeditr 2007; 96(1): 76-81.

Ulrika Wallbing
Leg. Sjukgymnast
Inriktning mot psykosomatik/psykisk ohälsa hos barn och
ungdomar, Södra
Sjukgymnastinstitutet
E-mail: uwallbing@hotmail.com

Verktyg för att uppleva ökad balans
Att arbeta med och genom kroppen, som är grunden för
barnets självkänsla, ökar barnets motivering i behandlingsarbetet. När barnet får verktyg för att uppleva ökad
balans och stabilitet i kroppen ökar känslan av trygghet
och lugn, samtidigt läggs grunden för att medvetenhet riktas mot känslolivet. Genom bekräftande beröring kan barnet träna på att registrera och uttrycka känslor, behov och
gränser (skönt-ont, ja-nej). Barnet lär sig hur man gör när
man “känner efter” och att sätta ord på det man känner,
tillsammans med en vuxen som tonar in, bekräftar och
underlättar reflexion.
Det är inte ovanligt att även föräldrarna lider av psykosomatiska besvär eller psykisk ohälsa, vilket ofta påverkar barnets livssituation. En del föräldrar uttrycker att även de har
behov av sjukgymnastik med samma inriktning och de får
då möjlighet att träffa en kollega som jag samarbetar med.
Jag anser att sjukgymnastens uppgift främst är
pedagogisk både för barnet och föräldrarna. Föräldrarnas
medverkan i barnens rehabilitering är central, även om
ungdomar ofta kommer ensamma till behandlingen som
en del i processen att bli mer självständiga. Sjukgymnasten
erbjuder verktyg för att lugna och trygga kroppen och
bidrar till att både barnet och föräldrarna får ökad insikt i
samspelet mellan kropp och känslor, vad som orsakar
besvären och hur familjen tillsammans ska kunna bidra till
att förändra situationen.
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SVAR DIREKT

Tycker du det är viktigt att verksamhetschefen
på en barnklinik är barnläkare? Skulle du
kunna tänka dig att bli verksamhetschef för
en barnklinik?
Sindri Valdimarsson, specialistläkare, Drottning Silvias
barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
– Ja, det är väldigt viktigt! En barnläkare är den
som har bäst förutsättningar att ha god insikt i
verksamheten.
– Om det längre fram
kommer en situation där
det finns behov av att jag
ska gå in som verksamhetschef kan jag tänka
mig det. Men det är inget
som jag strävar efter. För närvarande tilltalas jag mest av att
arbeta kliniskt.
Tomas Johansson, barnläkare, Visby lasarett
– Jag anser att chefer
inom sjukvården bör
vara läkare och erfarna
sådana. Vi har en chef
som inte är läkare och
det är på intet sätt dåligt;
men att lära sig en verksamhet, som för en
läkare tar en sisådär femton år att förstå, måste
vara svårt och en källa
till onödig tröghet i systemet. Detta gäller i synnerhet små kliniker där väldigt
många beslut är direkt kopplade till den medicinska verksamheten. Å andra sidan har exempelvis vår chef erfarenheter av att vara just chef, som kan vara svårt för läkare att
få utan utbildning i att leda en verksamhet.
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– På den andra frågan är det dock inte aktuellt för mig att
vara chef. Våra kollegor är väldigt svårledda och om man
inte är en tydlig medicinsk auktoritet eller har kamikazeläggning skulle jag inte sätta mig i den positionen.
Anna Sällfors Holmqvist ST-läkare i Barnmedicin,
Barn-och Ungdomssjukhuset, Lund
– En förutsättning för ett
bra ledarskap är att verksamhetschefen har en stor
förståelse
för
verksamheten. Jag tror att den
förståelsen är betydligt
lättare att ha om man är
läkare. Att vara just barnläkare är ingen nödvändighet.
– Ja.
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Gösta och Malin Alfvén:

Späda barns drömfas är ordlös, men inte tom
Se även tidigare inlägg om Barn och sömn,
under “Aktuell debatt” på nya hemsidan www.barnlakaren.se
“Barn kan inte drömma de första levnadsåren”, skriver
Berndt Eckerberg i Barnläkaren nr 3/2009. Och om små
barn inte drömmer så kan deras sömnstörning inte bero på
mardrömmar, hävdar han.
Berndt refererar till David Foulkes (DF) och dennes
drömstudier från 1980-talet (1). DF samlade drömmar på
barn mellan 3-15 år i direkt anslutning till barnens REMsömn i sitt drömlaboratorium på ett vetenskapligt vis.
Men hans drömmaterial från de yngsta barnen (3-5 år) är
knapphändigt. I hans studie ingår 7 flickor och 7 pojkar i
denna åldersgrupp. Han anger att deras drömmar är
korta, i genomsnitt 13-15 ord per rapport. Han anger att
många av deras REM-sömnsperioder är “tomma”, dvs
barnet rapporterar ingen dröm. Men han anger samtidigt
att två av hans barn hade hög rapportfrekvens med i 57
procent respektive 73 procent av REM-faserna. Han
anger också att han misstror de små barnens drömrapportering, då han tror att de hittar på. I högre åldrar blir
materialet rikare.
DF extrapolerar bakåt och kommer fram till att barn
yngre än 3 år knappast drömmer alls. DF säger att
drömmar är en process som bygger på medvetandet
och då de minsta barnen ännu inte har fått ett medvetande kan de inte drömma. Deras REM-söm är följaktligen tom.
DF’s tankar om tomma REM-faser är inte förankrade
i en modern neurobiologisk referensram. Redan det
späda barnet har ett primärt medvetande, ett medvetande utan ord (2). Det sekundära medvetandet, som
innehåller en självbild och som kan beskrivas i ord,
börjar utvecklas senare (3) troligen någon gång kring
ett- 1-årsåldern. Den episka minnesförmågan utvecklas
något senare.
REM-sömnen är aktiv och bearbetande men motoriken
är urkopplad (4). REM-sömnen har ett aktivt EEG som
till sitt utseende liknar det man finner i vaket tillstånd.
Centra i hjärnstammen och talamus är aktiva och med
växande ålder ökar aktiviteten i hjärnbarken. Den höga
proteinsyntesen under REM-sömn talar för minneskon-

solidering. Störd REM-sömn stör inlärningsprocessen
redan hos spädbarn (3). Det nyfödda barnets sömn består
till c:a 50 procent av REM-sömn. I halvårsåldern omfattar den c:a 30 procent av sömnen, vilket också är tiden i
REM-sömn i högre åldrar.
Vi har studerat drömmar hos barn i åldrarna 3-6 år
som insamlats under standardiserade förhållanden
dagtid (5). De representerar inte barnens alla drömmar, utan bara sådana drömmar barnen kommer ihåg.
Det är tydligt att barn minns emotionellt laddade
drömmar bättre än neutrala och speciellt drömmar
med rädslor.
Tillförlitligheten i drömmar som berättas dagtid har
ifrågasatts. Men det är lätt att se att barnen berättar sanna,
självupplevda drömmar i deras kroppsspråk och mimik. I
endast ett fall av de nära nittio drömmar som ingår i vår
drömstudie kunde vi registrera att barnet inte berättade en
självupplevd dröm utan hittade på. Barn i tre- 3-årsåldern,
i vårt material 22 stycken, rapporter huvudsakligen drömmar som handlar om vilda djur som lejon och tigrar, eller
monster och spöken.
Vi vet inte vad spädbarn drömmer om, eftersom de inte
kan ge något verbalt svar på frågan. Centralt i deras drömmar är säkerligen, precis som hos äldre, bearbetning av
aktuella neurobiologiska händelser med minnesinlagring.
I spädbarnsåldern, innan arbetsminne och sekundärt
medvetande utvecklats, handlar det säkerligen mycket om
emotionell bearbetning.
Berndt Eckerberg’s på vetenskaplig grund utvecklade
sömnmetod, den så kallade femminutersmetoden är,
med rätta, väl använd idag. Att hjälpa barnet att skapa
goda sovrutiner är viktigt. Men späda barn har REMsömn och dess innehåll kan, så tror vi, väcka barnet
som då kan behöva tröst och närhet. Barn som skriker
ångestfyllt t ex vid läggdags behöver också tröst och
närhet. Femminutersmetoden får inte komma i konflikt
med gott samspel med barnets emotionella liv. Så tycker också Berndt Eckerberg, det har vi förstått genom
personlig mail-kontakt. Men om hans metod används
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okritiskt kan den skymma barnets emotionella behov,
menar vi.
Spädbarnets hjärna är aktiv och påverkbar. Att födas
med kejsarsnitt, att utsättas för smärta eller kraftig stress
kan negativt påverka spädbarnets hjärna och också det
emotionella klimatet påverkar barnet med långtgående
konsekvenser.
Våra barnuppfostringsmetoder är till för att hjälpa
barnet att skapa ordning och reda i tillvaron. Men vi tror
inte att det finns en metod som kan lösa alla sömnproblem Varje barn är unikt och behöver mötas utifrån sina
behov.
Gösta och Malin Alfvén
Barnläkare och föräldrapsykolog

Referenser:
1. David Foulkes Children’s Dreaming and the Development of
Consciousness. Harvard University Press Cambridge,
Massachusetts; London, England. 1999.
2. Lagercrantz H, JP Changeux. The emergence of human conscious:
from fetal to neonatal life. Pediatr Res 2009; 65(3): 255-60.
3. Edelman GM. Wider than the Sky. The Phenomenal Gift of
Conscioussness. 200 Penguin Books Ltd. London, New York.
4. Heraghty JL, TH Hilliard, AJ Henderson, PJ Fleming. The
physiology of sleep in infants. Review. Arch Dis Child 2008; 93:
982-985.
5. Alfvén M och Alfvén G. Bland lejon, spöken och monster eller en
studie av förskolebarns drömmar. Psykisk Hälsa 1990;
31(4):301-09.

Berndt Eckerberg svarar direkt:
Foulkes skriver inte att “de minsta barnen ännu inte har
fått ett medvetande” som makarna Alfvén påstår.
Tvärtom ägnar han ett helt kapitel åt hur medvetandet
sakta utvecklas från späd ålder. Förmågan att drömma
utvecklas lika sakta, i takt med utvecklingen av de två
områden i främre hjärnan, där drömmar genereras.
REM-aktiviteten kan trigga drömmar från dessa områden men ger i sig inte upphov till drömmar, som man
tidigare trodde (1).
Drömmar förekommer alltså oftare ju äldre man blir – en
stigande kurva från 3 år, som planar ut först efter tonåren.
Att denna kurva skulle vara U-formad med högre frekvens
första levnadsåret är osannolikt.
Drömmarnas innehåll utvecklas lika långsamt. För att få
drömmar med handling krävs bland annat episk minnesförmåga. En treåring kan bara rapportera bilder, aldrig
handlingar. Även i Alfvéns studierapport står det
“Treåringens dröm är i allmänhet kort, ibland bara något
enstaka ord.” Att spädbarn skulle ha större förmåga till
skrämmande drömmar är osannolikt.

Alfvéns tror ändå att spädbarn kan vakna av sina otäcka
drömmar. Men de besvarar inte min fråga varför dessa
drömmar i så fall tycks upphöra så snart barnet fått lära sig
att somna själv.
Om man säger till föräldrar att “barn som skriker ångestfyllt t ex vid läggdags behöver tröst och närhet”, blir det svårt
att hjälpa många till en bättre sömn. De flesta föräldrar tycker att barnet skriker just så. Många barn gör det eftersom de
upplever separationsängslan. Det är dessa ängsliga barn som
har mest att vinna av somna-själv-metoden, som jag visade i
min studie – se sammanfattningen på min hemsida.
För fortsatt diskussion: se www.eckerberg.se – länken “Ny
kritik av somna-själv-metoden”.
Referens:
1. Solms M. Dreaming and REM sleep are controlled by different
brain mechanisms. Behav Brain Sci 2000;23:843-50.

Berndt Eckerberg, Skolläkare, Leksand
E-mail: berndt@eckerberg.se

Vill du skriva ett inlägg till debattsidan? Skriv kortfattat (max 500 ord, 5 referenser) och skicka till:
info@barnlakaren.se
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Psykosomatiska besvär, mobbning och ADHD
hos barn i årskurs 4
Barn med uttalade ADHD-symtom är en särskilt sårbar grupp som löper stor risk att utveckla psykosomatiska besvär
och involveras i mobbning.
– Det är angeläget att detta beaktas i Skolhälsovårdens/Elevvårdens hälsoarbete, menar Kirsten Holmberg, vid
Uppsala Universitet, som nyligen disputerat i ämnet.
ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) eller
uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet kännetecknas av
problem med uppmärksamhet, överaktivitet och svårkontrollerad impulsivitet. ADHD förekommer hos 3-5 procent av svenska skolbarn. Återkommande problem hos
barn med ADHD är sociala svårigheter i relationer till
kamrater och till familjemedlemmar. Inlärningssvårigheter
och uppmärksamhetsproblem leder till hinder i skolarbetet. Både relations- och skolproblematik kan skapa
stress och psykosomatiska besvär.
Drygt 500 barn i årskurs 4 (10 åringar) deltog i en
studie i Sigtuna kommun år 2002. Föräldrar och lärare
lämnade information om barnens beteende och inlärning i
samband med skolhälsovårdens hälsoundersökning.

Eleverna själva besvarade en hälsoenkät med frågor om
bland annat huvudvärk, magont, sömnsvårigheter, trötthet
och mobbning. Barn med beteende och/eller inlärningssvårigheter (31 procent) genomgick en fördjupad
klinisk bedömning och grad av ADHD-relaterade problem fastställdes. Föräldra- och lärarskattning av överaktivitet/impulsivitet (enligt Conners formulär) hos barnen i
årskurs 1 hade tidigare samlats in.
Samband mellan psykosomatiska symptom och ADHD
ADHD förekom hos 5, 6 procent. I årskurs 4 fann vi att
barn med ADHD-diagnos hade mer än dubbelt så stor
risk att ha ont i magen, sömnsvårigheter och trötthet jämfört med barn utan ADHD, vilket troligen kan tolkas som

Möjliga samband mellan ADHD, psykosomatiska symptom och mobbning
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ett tecken på betydande negativ stress i skolmiljön hos
dessa barn. Det fanns ingen ökad risk för huvudvärk hos
barn med ADHD (1)
Barn som mobbade andra elever angav ökad förekomst
av trötthet medan barn som blev mobbade själva rapporterade huvudvärk, magont, sömnsvårigheter och trötthet oftare än andra barn (2)
Vi fann också starka samband mellan barnens egen rapporterade mobbning och ADHD-diagnos. Fjorton procent av eleverna rapporterade själva att de hade varit
involverade i mobbning, något som få av deras lärare eller
föräldrar kände till. Barn med ADHD hade tre gånger
ökad risk att mobba andra barn jämfört med elever
utan ADHD. Dessa barn hade ofta beteendeproblem av
ADHD-karaktär redan i årskurs 1, vilket talar för att deras
ADHD-symptom var en bidragande orsak till deras
mobbningsbeteende i skolan. Barn med betydande
ADHD-symptom blev också själva utsatta för mobbning i
betydligt större omfattning än andra barn, det var hela tio
gånger så vanligt som bland barn utan ADHD-symptom.
Dessa barn hade inte mer beteendeproblem vid skolstarten än andra barn. En möjlig tolkning av detta är att
den mobbning dessa barn utsatts för har bidragit till, eller
förstärkt, deras ADHD-symptom i årskurs 4 (3)
Kartläggning av mobbning viktig del av det kliniska
arbetet med barn med ADHD
Barn med uttalade ADHD-symtom är en särskilt sårbar
grupp som löper stor risk att utveckla psykosomatiska
besvär och involveras i mobbning (Fig 1). Stress-symptom
som magont, sömnsvårigheter och trötthet bör uppmärksammas och följas upp vid behandling av ADHD. Hos
barn som söker för subjektiva hälsoproblem bör ADHD-

symptom uppmärksammas. Mobbning kan förstärka
symptom på aktivitets- och uppmärksamhetsstörning.
Kartläggning av mobbning och vid behov interventioner
för att motverka mobbning är en viktig del av det kliniska
arbetet med barn med ADHD.
Skolhälsovården/Elevvården har goda möjligheter att
upptäcka stressymptom och mobbning hos barn med
ADHD. Det är angeläget att detta beaktas i
Skolhälsovårdens/Elevvårdens hälsoarbete.
Referenser:
1. Holmberg K, Hjern A. Health complaints in children with
attention-deficit/hyperactivity disorder. Acta Paediatr. 2006
Jun; 95(6): 664-70.
2. Holmberg K. Health complaints, bullying and predictors of
attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in 10-year-olds
in a Swedish community [dissertation]. Uppsala: Uppsala
University; 2009.
3. Holmberg K, Hjern A. Bullying and attention-deficit- hyperactivity disorder in 10-year-olds in a Swedish community. Dev Med
Child Neurol. 2008 Feb; 50(2): 134-8.

Kirsten Holmberg, Institutionen
för kvinnors och barns hälsa,
Akademiska sjukhuset i Uppsala
E-mail:
Kirsten.Holmberg@kbh.uu.se

Avhandlingar inom Barnmedicin
Disputera? Glöm inte att anmäla detta till Barnläkaren
(info@barnlakaren.se)
Åsa Myrelid, Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala, disputerade den 5 september
Titel: Down syndrome - Growth and endocrine impact” (el “Tillväxt och hormonbalans vid Downs syndrom
Opponent: Ann Christin Lindgren, Stockholm
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Redaktör: Carl Lindgren

Last Child in the Woods – saving our children
from nature-deficit disorder
Richard Louv, Workman Publishing Company Inc., New York, N.Y., 2008,
ISBN-13: 978-1-56512-605-3
I år är det 100 år
sedan vi fick vår första
naturvårdslagstiftning
och samtidigt bildades
de första nationalparkerna i landet. 2009
har därför utsetts till
Naturen år, vilket på
olika sätt har uppmärksammats med en rad
arrangemang. Sverige
har en unik lagstiftning
med allemansrätt och en
nära nog outtömlig tillgång på orörd natur. Vi
vill nog gärna se oss som ett naturälskande och naturutnyttjande folk, men sannolikt befinner vi oss på samma
sluttande plan vad gäller vår och våra barns relation till
och utnyttjande av naturen som man gör i USA. Naturen
blir allt mer en kuliss för upplevelser, som man använder
för att utföra vissa aktiviteter, och inte i första hand för att
utforska den genuint orörda naturen som sådan. Vad gäller
barns relation till naturen, visar samstämmig forskning att
barn idag tillbringar dramatiskt mindre tid i orörd – icke
tillrättalagd – natur jämfört med vad deras föräldrar
gjorde. Dessutom att denna alltmer upplevs som en blandning mellan att vara hotfull eller helt ointressant – ett ställe
där man inte med säkerhet kan vara on-line.
Spänning av en orörd natur går förlorad
Richard Louv, kolumnist i bland annat New York
Times, har skrivit en lysande bok där han övertygande
argumenterar för naturens förmåga att katalysera
kreativitet, självständighet, motorisk koordination och
samtidigt minska förekomsten av övervikt bland barn. I
naturen stimuleras alla sinnen och i avsaknad av denna
stimulering utvecklas barnen mot att bli allt mer sensory deprived, ett tillstånd som vi alla vet vad det leder till.
Louvs arena är det amerikanska samhället, men situationen, och framförallt utvecklingen mot det Louv
beskriver, är lätt att känna igen även i vårt samhälle.

Det finns en rad paradoxer i vår vuxeninställning till
barns vistelse i naturen, och med naturen menas inte bara
storskogen utan lika fullt parker, bakgårdar, villatomter
eller allmänna ytor som (ännu) inte exploaterats för
bostäder eller kommersiella ändamål. Vi uppmanar våra
barn att lämna sina elektroniska apparater för att vara ute
och leka samtidigt som vi krymper den yta vi refererar till.
Dessutom kan vi inte låta bli att varna för allt farligt som
finns just på de platser, alltifrån obskyra personer med
dolda avsikter, trafik, vassa föremål, små kryp som kan
bitas eller stickas eller bara risken att man inte skall hitta
vägen hem. Därför har många ytor som upplåtits för lek
blivit tillrättalagda, säkrade, inhägnade eller till och övervakade av någon vuxen, vilket gjort att mycket av den
spänning en orörd naturlig miljö erbjuder gått förlorad.
Vissa aspekter av barns fria lek har till och med blivit förbjuden, som att bygga kojor, eller ens klättra i träd. Fri lek
har ersatts av organiserad aktivitet, på den allokerade ytan,
under ledning av någon vuxen tränare eller pedagog dit
barnen körs av sina föräldrar på den bestämda tiden den
bestämda veckodagen.

Foto: Carl Lindgren

Two roads diverged in a wood, and I–
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference
Robert Frost (1874-1963)
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Skogen är skrämmande – bäst att hålla sig på mattan!
Foto: Carl Lindgren

Naturkraft mot barnfetma och ADHD-symptom
Alla dessa – i all välmening – skapade resurser eller skyddsåtgärder kommer att innebära att våra barn, enligt
Louv, kommer att än mer än vad som är fallet idag att drabbas av nature-deficit disorder, ett tillstånd som kännetecknas inte bara av övervikt och bristande motorisk utveckling och koordination, utan även av hyperaktivitet,
rastlöshet, oförmåga till att fokusera på en uppgift och att
kunna förutse resultatet av sina handlingar. Mycket av de
symtom han beskriver minner om symtomfloran vid
ADHD. Louv är noga med att påpeka att avsaknad av

natur och fri lek inte är orsaken till ADHD, men att regelbunden vistelse i naturen kan vara en nog så god symtomlindring vid ADHD som andra idag mer etablerade.
Louv menar att organiserade aktiviteter, tillrättalagda
miljöer och ett överdrivet säkerhetstänkande är några av de
faktorer som leder till nature-deficit disorder bland barn.
Han exemplifierar detta påstående med att aldrig så många
varit engagerade i organiserad idrottsträning som nu då vi
upplever den högsta förekomsten av barnfetma. Någon
extra timme skolgympa är inte fel men det kommer aldrig att
lösa problemet, menar han. Vad som behövs är att vi vuxna
ger våra barn den frihet som barn historiskt sett alltid haft att
i den självvalda gruppen utforska spännande men inte alltid
ofarliga miljöer. Vi måste våga ge avkall på vårt kontrollbehov och skaka av oss vår – av
mediedramaturgerna omhuldade – oro och tillåta barnen en
till intet förpliktigande lek och
en frihet att på egen hand få
utforska sin miljö.
Carl Lindgren,
Barnläkare, Stockholm
E-mail:
carl.lindgren@actapaediatrica.se

Lekterapeutens roll i sjukhusvärlden
Ljungström C och Olsson E (reds), Atremis förlag 2008, häftad 126 sidor.
ISBN-10: 9185487937
Alla som nu arbetar på
ett sjukhus där barn blir
vårdade anser det helt
naturligt att där intagna
barn får dagliga besök av
någon av sina föräldrar
eller andra anhöriga och
att modern, om så är
önskvärt, kan stanna hela
dygnet hos sitt sjuka
barn. Det är också lika
självklart att alla barn som
vårdas på sjukhus har tillgång till en stimulerande
sysselsättning. Så har inte alltid varit fallet. För 60 år sedan
fick barn som vårdades på sjukhus endast ta emot besök
om de var så pass sjuka att det fanns anledning tro att de
skulle avlida. Ända fram till mitten av 1900-talet var det
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ofta endast skolbarn som hade någon form av sysselsättning. För denna stod dock vår allmänna skola, som var
skyldig att ombesörja att alla barn undervisades enligt vår
skolstadga. Detta gällde också för på sjukhus intagna barn
under förutsättning att de var i sådant skick att de kunde
ta del av undervisningen.
Inlagda barn bör ha kontakt med familjen
Med ökad förståelse för barns behov i slutet av 1940-talet
uppmärksammades också att inte bara skolbarn behövde
undervisning, utan att alla sjuka barn oavsett ålder måste
ha fortsatt kontakt med någon i sin familj, om så oftast
modern, samt att de redan innan de uppnått
förskoleåldern måste ha tillgång till olika sysselsättningar.
Detta behov uppmärksammades i Sverige först på
Kronprinsessan Lovisas Barnsjukhus, där en “lektant”
anställdes redan 1912. Denna verksamhet, som snart
visade sig vara mycket betydelsefull för de sjukhusvårdade
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barnen kom att bli en viktig del av andra aktiviteter på
sjukhuset.
Lämplig sysselsättning påskyndar tillfrisknandet
Av intresse är att i mitten på 1950-talet arbetade prinsessan
Margaretha – äldsta systern till vår nuvarande kung – som
lekterapeut på Kronprinsessan Lovisas Barnsjukhus (KLB).
På grund av den goda erfarenheten på KLB inrättades en
lekterapiavdelning på Barnkliniken på Karolinska
Sjukhuset när denna öppnades 1951. Samtidigt fick intagna
barn motta dagliga besök. Erfarenheter från KLB och
Karolinska Sjukhuset tydde på att lämplig sysselsättning för
sjukhusvårdade barn var av stor betydelse för deras tillfrisknande. En leksal för sysselsättning av barn inrättades
därför också på Göteborgs Barnsjukhus och andra svenska
barnkliniker. När Umeå Lasarett omvandlades till universitetssjukhus gjorde barnklinikens lekterapeut Yvonne
Lindqvist en stor insats genom att utarbeta lämpliga program för lekterapins sjuka barn. För organisationen av lekterapin och för utformningen av lämpliga program med
hänsyn till att hennes insatser visade sig vara betydelsefulla
för sjuka barn, utnämndes hon till Medicine Hedersdoktor
vid Karolinska Institutet i början av 1970-talet.
Lekterapin gynnsam för barnens uppfattning av
sjukhusvärlden
I mitten 1960-talet insåg lekterapeuten Evy Blid och
samhällsvetaren, och sedermera docenten, Karin Stensland
Junker att barn med funktionshinder av olika typ behöver
speciellt utformad sysselsättning, vare sig de vårdades i
hemmet eller på institution. Evy Blid hade en son med en

svår muskelsjukdom under det att Karin Stensland Junker
hade ett autistiskt och ett utvecklingsstört barn. Mot bakgrund av egna erfarenheter startade de en så kallad
Lekotekverksamhet på Åsögatan i Stockholm.
Genom att uppvakta ett flertal olika kommunalpolitiker
och stiftelser i Stockholm lyckades de båda initiativtagarna
samla ihop behövliga medel. Verksamheten visade sig snart
vara mycket betydelsefull. Den utvidgades snart och flyttade
då till Blockhusudden på Djurgården. Evy Blids och Karin
Stensland Junkers idéer har tillämpats inte bara på olika
svenska enheter för funktionshindrade barn i Sverige, utan
också på motsvarande enheter i ett flertal andra länder. I den
nyutkomna boken av Ljungström och Olsson redovisas
olika aspekter på lekterapeutens uppgifter och betydelse.
Belägg ges för att lekterapin har en gynnsam effekt på
barnens uppfattning av sjukhusvärlden, vilket i sin tur
leder till att tillfrisknandet går snabbare. Det mycket väldisponerade innehållet gör att boken är av stort intresse,
inte bara för lekterapeuter som arbetar på sjukhus på
sjukhus utan också för alla som
på ett eller annat sätt ägnar sig
åt sjuka eller funktionshindrade barn. Detta innebär att
bokens innehåll också är av
stort värde för barnläkare.
Rolf Zetterström
Professor emeritus i Pediatrik
E-mail :
rolf.zettersrom@actapaediatrica.se
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KALENDARIUM
OBS! Under kalendariet i tidningen Barnläkaren publiceras enbart kalendariepunkter som registrerats på BLF:s hemsida.
Registrera därför din kurs/fortbildning på www.blf.net.
2009
DECEMBER
10-11/12 APLS (Advanced Paediatric Life Support),
Stockholm
Info: www.vgregion.se/pkmc

MARS
11-12/3 APLS (Advanced Paediatric Life Support),
Göteborg
Info: www.vgregion.se/pkmc

2010

APRIL
15-16/4 Vårmöte i Perinatologi, Trollhättan
19-23/4 Barnveckan i Jönköping

JANUARI
27-28/1 APLS (Advanced Paediatric Life Support),
Linköping
Info: www.vgregion.se/pkmc

MAJ
18-19/5 APLS (Advanced Paediatric Life Support),
Göteborg
Info: www.vgregion.se/pkmc

Nästa nummer…
Nästa nummer har temat Ungdomsmedicin och utkommer den 25 januari. Det kommer dock att finnas tillgängligt på Barnläkarens hemsida www.barnlakaren.se tidigare.
Varmt välkomna att medverka i tidningen. Glöm inte att skicka med ett högupplöst
foto av er själva och att skriva under med namn, titel och arbetsplats (Anders
Andersson, Barnläkare, Malmö sjukhus, E-mail)
Tipsa gärna om nyheter: info@barnlakaren.se
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Brett sortiment och
och smidig
injektionspenna
Omnitrope® är farmakologiskt och terapeutiskt
jämförbart med andra tillväxthormonpreparat.
Omnitrope® finns som färdig lösning i styrkorna 5 mg
och 10 mg. Lösningen administreras enkelt med hjälp
av en smidig injektionspenna.

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

FWD

För mer information om Omnitrope® se
www.sandoz.se, www.fass.se samt www.emea.com eller
telefon 070 600 81 43.

Sandoz AB, Edvard Thomsens Vej 14
2300 Köpenhamn S Danmark
www.sandoz.se

