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Snabbare återhämtning
vid kräksjuka och diarré
N yhet!
Snabbare återhämtning av
vätskebalans och tarmflora.
Mindre kräkningar
och diarréer.
Förkortar sjukdomsperioden
med upp till två dagar.

Vätskeersättning med Lactobacillus
reuteri Protectis * och Zink.
För barn från 2 månader samt för vuxna.

Känner du till allt man kan göra för att förkorta
och lindra kräksjuka och diarré?
De ﬂesta barn i Sverige drabbas någon gång av virus som leder till kräkningar eller diarré.
Varje år vårdas 2000-3000 barn på sjukhus på grund av olika maginfektioner. Men det ﬁnns mycket
man kan göra för att minska smittspridning, lindra och förkorta besvären vid smitta. Läs mer på vår
hemsida www.semper.se, beställ foldern “Goda råd vid diarré och kräksjuka” så får du veta mer.
Rekommendera Sempers nya vätskersättning med aktiv bakteriekultur och zink.
Varunummer 21 06 04 på Apoteket.
* Effekten av Lactobacillus reuteri Protectis är vetenskapligt dokumenterad.
Rosenfeldt V et al. (2002) Effect of probiotic Lactobacillus strains on
acute diarrhea in a cohort of nonhospitalized children attending
day-care centers. Ped Inf Dis J 21:417-419.
Eom T-H, et al. (2005) The therapeutic effect of Lactobacillus reuteri
in acute diarrhea in infants and toddle. Korean J Ped 48:986 - 989.
Shornikova AV, et al. (1997) Lactobacillus reuteri as a therapeutic

agent in acute diarrhea in young children. J Pediatr Gastroenterol
Nutr 24:399 -404. Shornikova AV, et al. (1997) Bacteriotherapy with
Lactobacillus reuteri in rotavirus gastroenteritis. Pediatr Infect Dis
J 16:1103 -1107. L. Gothefors V et. al. (2008) Rotavirusinfektion hos
barn –svenska data i europeiskt perspektiv. Läkartidningen Nr
0816 (105) 1186 –1191.
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LEDARE
“Det var inte bättre förr” konstaterade Torsten Tuvemo,
professor emeritus i pediatrik och högtidsföreläsare på
Medicinska Riksstämman 2009. Tack för den eleganta
exposén över pediatrikens utveckling de senaste 40 åren! På
sextiotalet skulle vi vänta och se om det prematurfödda barnet var vitalt innan insatser startade. Respiratorbehandling
sprängde prematurföddas lungor. Sedan kom CPAP-behandlingen som en räddande ängel. Död och skador av
mässling, HIB och herpes har minskat drastiskt.
Framgångarna inom onkologin är väl kända. Omvårdnaden
har utvecklats. Barn tillhörde sjukhuset och föräldrarna var
utestängda från vården, nu är de önskade och nödvändiga.
En betydande framgångsfaktor för diabetesvården var det
första vårdprogrammet 1982 med rekommendationer om
diabetesteam och sedan införandet av kvalitetsregister. Vad
har möjliggjort utvecklingen? Den kliniska forskningen
framhöll Torsten Tuvemo. “Klinisk forskning som finns där
patienten finns. Då når kunskapen snabbare patienter och
vård.” Därför måste vi vända trenden att klinisk forskning
minskar. Ett sätt är avtal om forskning mellan läns- och universitetssjukhus, som Västerås och Uppsala har.
Det var med mycket stor glädje vi konstaterade att vi
aldrig tidigare haft så många postrar anmälda till
Riksstämman. Låt oss tolka det som ett första tecken att
intresset för klinisk forskning ökar. Kvalitén var hög på de
39 postrarna varför det blev svårt för priskommittén att
välja ut de sex bästa. Postertävlingen vanns av Ola
Andersson i Halmstad. Efter en klinisk iakttagelse att
nyfödda rutinmässigt avnavlades sent gjorde han en
undersökning, som visade att sen avnavling minskade
risken för neonatal anemi utan att barnen fick ökad risk för
gulsot eller andningspåverkan.
Idag finns nationella kvalitetsregister för barncancer,
diabetes, celiaki, neonatalvård, tillväxthormonbehandling
och obesitas. Flera är på gång. Det berättade man om i
symposiet om “Kvalitet i hälso- och sjukvården” med Boel
Andersson-Gäre som moderator. En expertgrupp för
kvalitetsregister arbetar med att ta fram en nationell webbaserad plattform för olika barnregister. Dit skall man
kunna länka gemensamma data t.ex. om tillväxt, funktionsmått, laboratorieresultat och livskvalitet för att undvika
dubbelarbete. Gruppen strävar mot att resultaten skall bli
tillgängliga för allmänhet och sjukvård och vara integrerade med journalsystemen. “Vad skulle vi vilja ha ut av
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ett kvalitetsregister?” frågade Per Lewander från
Norrköping, medlem i expertgruppen. “I mötet med varje
patient skall det finnas en skärmbild där vårdpersonal och
patient/förälder kan lägga in eller ta fram data.”
Regelbundna sammanställningar kan sedan ge underlag
för bedömning av kvalitet och för forskning.
För vems skull och på vems bekostnad tillåter Sveriges
Television (SVT) att ett barn i kris för en miljonpublik
förtvivlat blottar sina känslor om hur rädd han är för sin
pappa och att sedan en legitimerad psykoterapeut utan att
ha träffat pojken inför föräldrar och TV-publik dömer
pojken att bli kriminell eller deprimerad om inte föräldrarna ändrar sig? Barnombudsmannen och många andra
inklusive BLF reagerade på SVT’s program “Ett fall för
Louise” där en nioårig pojke och hans familj blev offer.
Programserien borde ha stoppats men SVT väljer att fortsätta. BLF menar att mediaexponering av barn måste
omgärdas med tydliga etiska regler. De saknas idag.
Det nybildade etik- och barnrättsutskottet har många
frågor att arbete med. Omskärelse av gossar är en, en
annan är barns rätt till mycket dyrbara läkemedel.
Behöver vi fråga oss om vi som barnläkare skall vara
barns talesmän? Nej. Jag tycker att vi måste delta i debatten och föra fram barns behov och barns rätt utifrån den
barnmedicinska kunskap vi har. För att hålla frågan vid liv
planerar vi att under Barnveckan ha en stående punkt där
vi kan diskutera på vilket sätt vi som enskilda barnläkare
och som förening kan verka för utsatta barn och vara barns
talesmän. Det nya året innebär nya utmaningar. God
Fortsättning önskar jag alla!

Margareta Blennow
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Redaktörens ruta
Nytt år är bokstavligen likt
ett oskrivet blad. Detta är
den enda tid på året då
man med lätthet kan se
vad som står i väggkalendern på redaktionen, fortfarande relativt ren från ett
gytter av anteckningar. De
mest väsentliga läggs ut på
Barnläkarens hemsida, så
att ni till exempel ska
kunna se när nästa nummer kommer ut och vad nästkommande nummer kommer
att handla om. På hemsidan finns också översikt av de
debattartiklar som publicerats under året.
Ett ämne som det inte skrivits så mycket om i
Barnläkaren men väl överallt annars är de apatiska flyktingbarnen i Sverige. En anmärkningsvärd tendens i den
länge pågående debatten är medias svaga intresse av att
lyfta fram diskussionen med barnen, de som tillfrisknat
och kan kommunicera. Vad kan huvudpersonerna i sammanhanget tillföra resonemanget?
I en intervju, vilken spelats in på Sveriges Radio under
året, finns möjlighet att lyssna till en av dem, Elita 18 år
(http://snipurl.com/t9fsj). För sex år sedan var flickan fullständigt oförmögen att sköta om sig själv och vårdades periodvis på sjukhus. I intervjun bekriver Elita hur hon i åratal
befann sig i en omänskligt pressad situation där det gällde att
ständigt vara på sin vakt, beredd på att fly. Successivt drabbades hon av symptom som till exempel förlamning och

slutligen uppgivenhet. Långsamt fogas pusselbitarna i form
av hennes ord samman till en berättelse ur verkligheten.
Barn och ungdomar, som hos förtroendeingivande
vuxna utrustade med “rätt redskap” till ett samtal, kan ge
svar på många hälsorelaterade frågor. Men att i vården
uppnå en god kontakt med ungdomar är inte alltid lätt.
Enligt vad Ylva Tindberg och Carina Seidel skriver i detta
nummer, råder ingen tvekan om att många barnläkare känner sig otillräckliga i mötet med barn som klivit över till
tonårsstadiet. Hur får man en bra dialog? Hur får man
patienten att känna sig sedd och respekterad? Mer om
detta och många andra intressanta artiklar i temadelen om
Ungdomsmedicin på sidan 8–23. Gästredaktörer är
Margrethe Krabbe och Tommy Melin.
Från och med i år har litteratur- och konstsidorna kort
och gott sammanslagits till “kultur”, där vi fortsätter att
recensera böcker och titta närmare på intresseväckande
konst med anknytning till barn. Den här gången möter vi
en man som efter ett långt liv som yrkesarbetande inom
barnsjukvård, tyckte det var dags att byta ut vita rocken
mot en annan, lite mer tålig mot målarfärg och terpentin.
Konstnären Jan Leijonhufvud går varje dag till mötes full
av förväntan, övertygad om att de dagar som lyser tomma
i almanackan – de är de bästa.
God fortsättning på det nya året

Margareta Munkert Karnros

Gästredaktörer till vår temadel om Ungdomsmedicin:
Margrethe Krabbe är ordförande i Svensk Förening för Ungdomsmedicin och
arbetar som öppenvårdsbarnläkare, skolläkare samt vid Ungdomsmottagningen
i centrala Göteborg. Tommy Melin har varit verksam som barnhälsovårdsöverläkare och verksamhetschef för skolhälsovård i Halland. Numera är han
bosatt på nordligaste Öland. Båda har lång erfarenhet av fortbildning i ungdomsmedicin och som kursledare vid SK-kurser. De är utbildade i adolescensmedicin vid Lausanne University Summer School arrangerat av
European Training in Effective Adolescent Care and Health (EuTEACH),
tillika svenska representanter inom The Nordic Adolescent Medicine
Network (NAMN) och European Association for Adolescent Health.

Margrethe Krabbe och Tommy Melin
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Uppskattat jubileumsfirande för
barnkardiologer på Svartå Herrgård

Svartå Herrgård, Närke

I september 1989 anordnades den första kursen i barnkardiologi på Svartå Herrgård i Närke. Initiativtagare var
Göran Wesström, neonatolog/barnkardiolog i Örebro som
hade saknat möjlighet för barnläkare att få en vidare
påbyggnad i barnkardiologi. Kursen anordnades i samarbete med Svensk Barnkardiologisk förening och förlades
till Svartå utanför Örebro.
Kombinationen av utomordentliga föreläsningar av
engagerade lärare från landets barnkardiologiska/barnhjärtkirurgiska centra, förstklassiskt boende,
god mat samt möjlighet att umgås i en genuin och väldigt
trevlig herrgårdsmiljö mitt i Bergslagsskogen gjorde att
denna kurs blev oerhört uppskattad av både elever och
lärare och väl värd att upprepa. Sedan dess har
motsvarande kurs hållits ytterligare nio gånger och blivit
något av en institution inom barnkardiologin, med stor
betydelse för spridningen av barnkardiologiska kunskaper

Lärarkollegiet på visning av Svartå Herrgårds välskötta trädgård.
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i landet utanför de barnkardiologiska centra. Trots att man
inte kunnat erbjuda någon
ersättning har det inte varit
svårt att engagera lärare.
Huvudsakligen har kursen
vänt sig till barnläkare med
kardiologiskt intresse men
också till kliniska fysiologer,
kontaktsjuksköterskor inom
barnkardiologin, samt även Initiativtagare till den första kursen i barnkardiologi
obstetriker och barnmorskor.
För att uppmärksamma 20- på Svartå Herrgård i
årsjubileet av “Svartåkursen” Närke ordnades 1989.
Initiativtagare var
och även av kursernas initiativ- Göran Wesström, neonatolog/
tagare och ständiga ledare, barnkardiolog i Örebro.
Göran Wesström som nu gått i
pension, anordnades 2-4 /9 i år ett “Teachers Inn” där alla
de som under åren föreläst på kurserna inbjöds.
Uppslutningen av lärare ur flera generationer av barnkardiologer och barnhjärtkirurger var i stort sett mangrann.
Under mötet täcktes nästan hela det barnkardiologiska
området med förnämliga “State of the art” föreläsningar
rörande fosterkardiologi, imaging, hjärtmuskelsjukdom,
transplantation, arytmisjukdom, kateterintervention, och
kirurgisk behandling. Även aktuella nationella uppföljningsstudier av hjärtfel presenterades. Föreläsningarna

Lunds Dr Blalock o Dr Taussig hyllar Göran Wesström.
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visade med stor tydlighet hur mycket som hänt inom barnhjärtsjukvården under dessa tjugo år. I en avslutande session försökte man även titta in i framtiden.
Mötet var mycket uppskattat och stämningen som vanligt hög och till galamiddagen sista kvällen sågs berömdheter som Lund’s egna Helen Taussig och Alfred Blalock
framträda för att ge Göran en hyllning. Likaså fick Göran
avlägga ett utträdesprov för att kunna få avsluta sitt värv.
Eftersom vi endast med tvekan kunde ge honom godkänt
kan vi se fram emot ännu en Svartåkurs under Görans ledning nästa höst.
Per Winberg, Barnkardiolog,
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
E-mail: per.vinberg@karolinska.se
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Läkemedelskostnader för barn skapar svåra
etiska frågor
Sista åren har det varit diskussioner omkring dyra läkemedel och samhällets ansvar. Det blir svårknäckta etiska frågor när årsmedicinering börjar kosta miljonbelopp för enstaka barn och samhället måste men tvekar att prioritera.
Men vilken är baskostnaden till vardags för svenska barn i
genomsnitt och vem skriver ut vad? Om man jämför 2003
med 2007 hade kostnaden för alla invånare gått upp från 22,5
miljarder till 24,3. Det receptfria uttaget hade gått upp från
2,1 till 2,9 miljarder. Dessutom finns rekvisitionsläkemedel
för sluten vård på 2,9 resp 5,4 miljarder.Total kostnadsökning var 5 miljarder under 5 år för hela befolkningen.Dyrast
var immunsuppressiva 1,5 miljarder sedan insuliner 0,9 astmamedel 0,8 neuroleptika 0,7 antidepressiva 0,7 koagulationsfaktorer 0,7 antiepileptika 0,6 och blodfettsänkare 0,5.
Allt i miljarder och för hela befolkningen.
Kostnadsdrivande faktorer är en åldrande befolkning,
nya och vidgade indikationer, nya läkemedel, längre
behandlingstider, exempelvis onkologi.
Kostnadssänkande faktorer är tillgång till generika, nya
förmånsregler, förhoppningsvis minskad prevalens av sjukdomar och parallellimport. Ökat kostnadsmedvetande,
bättre struktur och decentraliserat ansvar betyder mycket.
Kostnaderna inom barnmedicin
Kostnaden per barn 0-19 år (när sjukvårdsrekvisitioner
och egeninsats = högkostnadsskydd är borträknat) var 23
601 kr (pojkar 714 kr och flickor 481 kr), 2003.
Tabell I
2003 kostnad i kr/barn
Riket
601
Region Sthlm
612
Region Skåne
572
Region V Götaland
622
Södra Älvsborg
645
Alingsås kommun
655
Vårgårda kommun
607
Herrljunga kommun
617

År 2007 var summan 692 kr per barn (841 kr för pojkar
och 533 för flickor; alltså 57 procent mer per pojke).
Angående könsskillnader så ser man i vuxen ålder att kvinnorna har 150-300 kr större men hos barn och ungdomar
tvärt om. Pojkarna har punktvis ökade kostnader för
tillväxthormon och blödarsjuka exempelvis.
Se tabell I
Här finns jämförelse mellan stora regioner, och vårt område
av Västra Götaland med 367000 barn; Södra Älvsborg
(10 kommuner runt Borås) med 71000 barn, inklusive de
tre kommuner som barnmottagningen i Alingsås har som
upptagningsområde. Alingsås 9132 barn, Vårgårda 2958,
Herrljunga 2281 barn) totalt 14400 barn)
Hur fördelades kostnaderna i kronor/barn för på de
dyraste ATC områdena, (se tabell II).
Här finns en del siffror att kommentera. Man överraskas av
att grupp Hormoner är så dominerande. Främst är det
tillväxthormon som kan ge oväntade toppar. Exempelvis
utgör H 45 procent av Vårgårdas barnkostnader. När
det gäller Y så har Södra Älvsborg relativt hög kostnad.
16 procent över regionens genomsnitt. Toppen för
Alingsås var före förskrivningen togs över av dietister,
25 procent av kostnaden är diabeteshjälpmedel (från
2007 kostnad i kr/barn
692
682
677
687
692
662
861
784

Totalkostn 2007 i mkr
1501
318
188
252
49
6
2,5
1,8

Tabell II
ATC-omr 2007
A (gastro + diabetes)
H (hormon)
N (neurol)
R (resp)
Y (livsmed hjälpmedel)
6 Barnläkaren Nr.1/10

Västra Götaland Södra Älvsborg
Alingsås
Vårgårda
Herrljunga
kr/barn
kr/barn
kommun kr/barn kommun kr/barn kommun kr/barn
53 (8%)
53
41
42
69
126 (18%)
154
153
392
285
64 (9%)
52
62
56
52
50 (7%)
58
61
39
46
151 (22%)
176
220
202
215
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Tabell III
2007
BUM Alingsås
Barnklin Borås
Drottning Silvias barnsjukhus
Vårdcentraler
BUP
Ungd mottagn
Tot inkl småposter

Alingsås kommun
223 (33%)
90 (14%)
204 (31%)
29 (4%)
22 (3%)
3
662 (100%)

länssjukhus) och resten livsmedel. Nästa fråga blir vilken
aktör som förskriver, och för hur mycket. Utskrivning i
kronor per barn och kommun? Tabell III
Man kan också belysa vad respektive instans skriver ut.
Från BUM Alingsås skrivs det ut för 223 kr (av 662) till
barnen i Alingsås (9131 barn). Angående grupp N så
skriver BUP för 22 kr (främst antidepressiva och
centralstimulerare) och BUM Alingsås skriver ut inom
nervsystemet för 23 kr, (antiepileptika och centralstimulerare), inom respiration, mest astma- och allergimediciner, för 48 kr av 61 kr; vidare infektion 11 kr och hud 6
kr samt livsmedel och hjälpmedel Y 121 kr. Vad skrivs ut
till exempelvis barnen i Vårgårda kommun? Där skriver
BUM Alingsås ut för 157 kr per barn, Neurologimediciner
för 18 kr, Respir 28 kr och infektionsmediciner 1 kr. Den
egna vårdcentralen skriver ut för 29 kr per barn. I
Vårgårda får barnen från Drottning Silvias regionklinik för
412 kr per barn år 2007. Hormoner 382 kr. Från barnklin
i Borås för 157 kr (därav insulin 31 kr, infektion 14 kr och
Respiration 3 kr)
Här ser man att ju längre man är från sin mottagning,
desto mindre skrivs det ut från just den mottagningen.
Herrljunga har lika långt till Alingsås som till Borås- därför finns traditioner att man oftare söker på länssjukhuset.
Vårgårda har 2 mil till Alingsås och 5 mil till Borås. Man
ser också en tradition i Herrljunga att inte söka på BUP,
BUP skriver bara ut för 8 kr per herrljungabarn jämfört
med ca 25 kr för övriga kommuner.
Det har skett en uppgång i läkemedelskostnaderna för
barn under åren från 2003-2007 på 15 procent. För hela
befolkningen 8 procents ökning under dessa år.
Kostnader per barn är relativt lika för regionerna som
tecken på att man följer likartade vårdprogram; varje barn
får mediciner för cirka 690 kr exklusive föräldrarnas
insats för högkostnadsskydd 1800 kr. I små kommuner
kan det bli slumpvisa större variationer. Främst beroende
på om det finns barn med behov av dyra läkemedel inom
endokrinologiska sfären.
Man kan också se vilken andel respektive förskrivande
enhet har inom området.

Vårgårda
157 (18%)
157
424 (49%)
29 (3%)
26 (3%)
3
861 (100%)

Herrljunga
67 (9%)
275 (35%)
314
30 (4%)
8 (1%)
2
784 (100%)

Här exempel från vårt område där Alingsås har upptagningsområde på ca 15000 barn och en barnläkartjänst
per 5000 barn. Dessa siffror på läkemedelskostnad kompletterar kvalitetsarbete och patientströmmar som annars
belyses med besöksstatistik, diagnoser och åtgärdskoder.
Exempel: Om region och sjukvårdsområde utifrån central statistik har en genomsnittlig förskrivning inom
nervsystemes sjukdomar på X kronor och den lokala mottagningen har en förskrivning per barn på Y kronor så kan
man få en uppfattning om hur stor del av neurologiska
sjukdomar som man hanterar på just denna mottagning.
Detta resonemang förutsätter att man har ungefär samma
vårdprogram och behandlingsstruktur; vilket vi på barnsidan
är duktiga på. Det spretar betydligt mer inom vuxenvården.
Slutligen några reflexioner utifrån denna genomgång.
Det är påtaglig skillnad mellan kostnader för flickor och
pojkar.Vårdcentralerna skriver ut på nivån 5 procent.
Statsmakterna vill gärna framhålla att vårdcentralerna har
betydligt större andel i barnsjukvården. Förvånansvärt att
endokrinologiska sektorn slår igenom så mycket. Man ser
att det är mycket att hämta in på sektor Y exempelvis om
man kan ha striktare utskrivningsmönster eller helst om
dietister håller i rekvisitionerna för livsmedel.
Referenser
1. Apoteksbolagets statistik.
2. Personligt meddelande Ulf Niklasson och Fredrik Tidlund statistiker Apoteket AB.
3. Lokal statistik Zahid Catic, ekonomichef Primärvården S Älvsborg.
4. Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och
effektivitet. Socialstyrelsen 2007.
5. Läkemedelsförsäljningen i Sverigeanalys och prognos 2007.
Socialstyrelsen.
6. Läkemedelsverkets årsredovisning
2007.
Christer Forsell, barnläkare,
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Alingsås
E-mail: christer.forsell@vgregion.se
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Foto: Matton

I Sverige finns en miljon ungdomar
i åldern 10-19 år - en av dem är Maria
Maria känner du sedan hon som liten insjuknade i
diabetes (eller ledsjukdom / kronisk tarmsjukdom/svår
allergi/ astma…) Kommer som extrabesök mellan de
årliga kontrollerna.
“Trötthet, magont, kräkningar” står det i tidboken, 30
minuter (lite mer än vanligt, mamman lät så bekymrad). 15
år. Mamma med. Lillasyster, tre år, pratar ganska mycket.
“Extra” pappa kommer lite sent. Maria (numera svarthårig)
uppenbarligen ditdragen. Ger dig ett mörkt (vädjande?)
ögonkast. Helt tyst, bortsett från när hon upprört anmärker “så är det visst inte” på den utförliga berättelsen den
oroliga mamma lämnar- om trötthet/drar sig undan/slarvar
med insulinet/medicinen/maten/går inte få henne lyssna/
aldrig hemma/nya konstiga vänner/lärarna oroliga.
8 Barnläkaren Nr.1/10

Många tankar och egna känslor far sekundsnabbt genom
ditt huvud: Tonåring. Frigörelse. Jobbig mamma, oj vad
hon pratar på, måste vara plågsamt för flickan att “hängas
ut” så! Är hon sämre i sin sjukdom? Sköter hon medicineringen? Problem hemma? Deprimerad? Droger?
Skolproblem? Mobbad? Inlärningssvårigheter? Gått ned
lite i vikt. Äter hon? Så glåmig hon ser ut- eller är det make
up för att dölja finnarna? Matstörning? Hon är väl för
Guds skull inte gravid? Varför lär jag mig aldrig att på ett
bra sätt prata preventivmedel med mina unga patienter?
Men mamma är från katolskt land, det har liksom inte varit
lätt… och Maria blev ju vuxen tidigt.
Hur får du ordning på detta? Hur skapar du en samtalssituation där såväl föräldrar som Maria har fortsatt förtroende
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Hur skapar du en samtalssituation där såväl förälder som
tonåring, har fortsatt förtroende för dig?
Foto: Anders Hultgren

för dig - och hur ser du till att de lämnar mottagningen med
bibehållet förtroende sinsemellan? Hur använder du den
tid du har till förfogande? Hur får du Maria att berätta vad
det handlar om? Vilka råd ger du till föräldrarna?
Läkekonst och kunskap
Detta är en del av ungdomsmedicinen. Detta är en del av
läkekonsten.
Att som behandlande läkare ha kunskap om denna
övergångsperiod till vuxenlivet.
Att ha ett ungdomsmedicinskt “tänk” är inget man har
eller inte har, utan är till största delen ren kunskap, och ett
arbetssätt man kan lära och tillägna sig. Och ibland kan
man, till sin egen häpnad, konstatera hur bra det gick, hur
oändligt mycket lättare det blev - för alla berörda.
I detta nummer ges varken utrymme för “för sen, tidig,
lång, kort, eller när “gamla sjukdomar blir som nya”. Det
är lärobokskunskap. Inte heller ger vi uttömmande
beskrivning av de “verktygslådor” vi använder för att få en
tillitsfull och behandlingsdrivande samtalssituation, eller
de åldersanpassade metoder man kan använda för att få
bättre compliance i vården.
Vi vill här väcka intresse för adolescensmedicinsk kunskap och ett ungdomsinriktat förhållningssätt med exempel från olika ungdomsmedicinska arenor.
Dags att aktualisera “Samordnad barn-och-ungdomshälsa”
Barnläkarens roll har traditionellt varit inriktad på nyföddhets- och småbarnstiden. Stora medicinska landvinningar har skett inom dessa åldersgrupper. Den förebyggande barnhälsovården har organiserats så att de flestas,

både barns och föräldrars, behov tillgodoses. Och sedan
då? Hur används olika program för ungdomars hälsa? Var
finns evidens för att det vi gör faktiskt ger utdelning? Hur
blir en skola “hälsosam”? Skolhälsovården, bemannad av
kunniga, ambitiösa personer, lider av kronisk resursbrist,
ifrågasättande, ändrade uppdrag som riskerar reducera
skolsköterskans tid för den personliga elevkontakten.
Parallellt sker nedskärningar inom området för ungdomars fritid, vilket drabbar de redan utsatta mest. De ungas
framtid är mer komplex än tidigare generationers, och
många kommer att möta den med mindre stöd.
Under tonårstiden grundläggs många av de hälsovanor
och - ovanor, som följer individen livet ut. När barnen börjar bli vuxna glesnar maskorna i “uppfångandenätet” ut.
Många betydande insatser under barnaåren, både medicinska och sociala, riskerar omintetgöras under tonårstiden.
Dessutom vet vi att våra unga patienter med kroniska sjukdomar är mer utsatta för “risker” och har ofta ett mer experimentellt beteende än genomsnittsungdomarna. Är det inte
dags att aktualisera “Samordnad barn-och-ungdomshälsa”
för en samsyn kring förebyggande tonårshälsovård?
BLF, Svenska skolläkarföreningen, Svensk förening för
allmänmedicin och Svenska barnpsykiariföreningen uppvaktade tillsammans 2007 socialminister Göran Hägglund
i ärendet. WHO vidgade 2003 sitt fokus från mödra- barnhälsovård till ungdomar med ett “call out” för Adolescent
Friendly Health Services, an Agenda for Change
(www.who.int/child_adolescent_health).
Konkret
tillämpning av detta synsätt beskrivs av Nils Lundin från
“Blå Kamelen” – en tonårs “BVC” i Helsingborg.
Ungdomsmedicinsk vardag
Vi kallar våra kliniker “Barn- och ungdomsmedicinska”. Men
är vårt förhållningssätt “adolescent friendly”? Läs Tommy
Melins artikel och tillämpa den på din egen verksamhet. Och
när vi sedan för över till vuxenvår(värl)den – har vi förberett
dem för detta(Kristina Berg- Kelly) eller är vi valhänta, avhänder ett bekymmer men oroade för hur det skall gå?
Åldersspecifika kunskapsområden som neonatologi och
geriatrik har en naturlig plats, medan den åldersspecifika
kunskapen inom ungdomsmedicinen bara fragmentariskt
ingår i läkarnas grund- och specialistutbildning. Våra yngre
läkare, se Carina Seidel och Ylva Tindbergs inlägg, vill vara
bättre rustade för att möta de komplexa situationer de kan
ställas inför. Vi noterar likaså ett påtagligt intresse från erfarna kollegor, som kan känna att de inte riktigt “klickar in” i
mötet med ungdomar. Det blir inte som de tänkt sig.
Alla har inte tillgång till det multidisciplinär stöd Erik
Belfrage beskriver i vården av HIV positiva unga, eller den
“inbyggda” helhetssyn Vilhelm Masreliez beskriver från
Ungdomsenheten vid Södersjukhuset. Lika viktigt är dock
Barnläkaren Nr.1/10 9
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den egna ungdomsinriktade helhetssynen, som ger dig
bättre möjligheter att lyckas i behandlingen, antingen du
ska inleda cytostatikabehandling på en tonåring som
vägrar tappa håret eller har att göra med en trulig “stängt
för ombyggnad” tonåring på din mottagning.
Många kloka kollegor bygger sina egna lokala “nätverk”
genom att sända sina patienter till just den allmänläkaren/
gynekologen/urologen/hudläkaren, som man vet är bra på
ungdomar - “doktor Svante Svensson, min arbetskamrat,
är väldigt bra på detta, vi kan fråga vad han tycker”.
Ungdomar tänker mycket på sex. Alla! Vid kronisk sjukdom kan finnas en stor oro, något Karin Ahlberg berör i sin
artikel, liksom komplexiteten i mötet med de kroniskt sjuka
ungdomarna. En god idé är att själv besöka sin lokala ungdomsmottagning, och där också erbjuda ditt stöd om de tar
hand om någon av dina patienter med kronisk sjukdom! Och
kom tillbaka med broschyrer/affischer, några kondomer till
din mottagning och lägg på bordet i ditt rum, så kan du
åtminstone signalera att det är ok att ta upp sexfrågor! Och
du kan be att få en regnbågsflagga till din mottagning!
Viktigt att bringa förståelse och kunskap om ett ungdomsperspektiv
Ungdomsmedicin lanserades i Sverige 1987 av Kristina
Berg-Kelly. I andra delar av världen är adolescensmedicin
en livaktig specialistutbildning, såväl i USA och Kanada,
som i Nya Zeeland och Australien. I Europa har intresserade erfarna kollegor samlats kring ett strukturerat utbildningsprogram, se www.euteach.com, med årliga kurser i
Lausanne. Deras material med interaktiv undervisning
och konkret träning används nu också i Sverige. Sedan
några år finns ett Nordiskt nätverk, “Nordic Adolescent
Medicin Network”, där våra länders gemensamma syn på
ungdomar möjliggör kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
Det är spännande att konstatera hur andra nordiska länder

nu höjer sin åldersgräns för “barnsjukvård” närmare vår,
och alltmer ser de specifika behoven under tonåren.
En viktig uppgift för Svensk Förening för
Ungdomsmedicin, en av BLF:s delföreningar, är fortbildning och utvecklingsarbete. Vi arrangerar årlig SK-kurs
och har haft ett flertal postgraduate-kurser, där vi möter
partners inom allmänmedicin, tonårsgynekologi, skolhälsovård, barn- och ungdomspsykiatri. Den breda kontakten är givande. Även lokalt är medlemmarna engagerade i
utbildning. Vår förhoppning är att det på varje Barn- och
ungdomsklinik åtminstone finns en specialistläkare som
driver “ungdomstänket”.
Forskning drivs inte i föreningens egen regi, men många
medlemmar är engagerade. Ett exempel är Lars
Holmbergs artikel med fokus på unga mäns hälsa, ett
annat den fortlöpande enkätstudien Q90 med hälsofrågor
ställda till unga i klass 7 och 9 och delvis åk 2 i gymnasiet.
Enkäten har gjort det möjligt att följa trender sedan 1990.
Resultaten har kunnat påvisa lokala behov och bidragit till
opinionsbildning lokalt och på riksnivå.
I opinionsarbetet har föreningen tagit initiativ till ett
“nationellt nätverk för Ungdomars hälsa” med Allmänna
Barnhusets stöd. Nätverket omfattar Ungdomsstyrelsen,
Socialstyrelsen, Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar,
SESAM & STD-gruppen, Tonårsgynekologer, Svenska
skolläkareföreningen och inte minst BLF. Tillsammans har
vi försökt bidra, lokalt eller nationellt, till en samlad diskussion om ungdomars villkor.
Vårt allra viktigaste uppdrag är att bringa förståelse och
kunskap om ett ungdomsperspektiv till kollegor och andra
medarbetare inom hälso- och sjukvården. Vi möter alla
den tonåriga patienten - som kan vara en utmaning - och
ändå helt vanlig - som Maria!
Margrethe Krabbe

Erbjuder vi en hälso- och sjukvård
anpassad för ungdomar?
Är vi skickliga nog i mötet med ungdomar i vår medicinska vardag? Att känna sig välkommen, sedd, hörd och förstådd
är avgörande för att söka hjälp, att acceptera behandlingen och möjligheten att klara bördan av en kronisk sjukdom.
En tonårig patient på Rigshospitalet i Köpenhamn sa`
“Jag klarar de vita väggarna, maten och ungar som skriker,
men jag står inte ut med att personalen inte vet nå´t om
ungdomar”. Det är sannolikt inte annorlunda i Sverige.
Vad är det som gör att du känner dig välkommen?
En 17-åring på sitt årliga astmabesök på min mottagning, undrade hur länge han ska behöva ha legobitar runt
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fötterna i väntrummet. Det kan tyckas vara detaljer, åtminstone lätta att glömma bort, men väl så viktiga för att ge
ungdomar en positiv bild av hälso- och sjukvården.
Medicinsk kunskap inte tillräckligt
En hälso- och sjukvård anpassad för ungdomar handlar
om betydligt mer än välkomnande väntrum och inredning.
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Den innefattar framför
allt attityder och förhållningssätt där patienter i
ungdomsåren behandlas
med respekt, att du förmår lyssna och att problemen blir sedda.
När ungdomar tillfrågades om sina förväntningar och erfarenheter
vid läkarbesök ville de
flesta få möjlighet att
träffa doktorn på egen
hand samt få tystnadsplikten förklarad. Få var
De flesta ungdomar vill få möj- nöjda. Vid en enkätlighet att träffa doktorn på egen studie med frågan vad
hand samt att få tystnadsplikten man förväntar sig av sin
förklarad.
barnläkare uppgav ungFoto: Cityakuten, Stockholm
domarna i första hand
kunskap, ärlighet samt förmågan att lyssna och förstå hur
det är att vara tonåring.
Därmed sagt att enbart den medicinska faktakunskapen
inte är tillräckligt för ett optimalt behandlingsresultat,
hjälp och stöd.
Youth Friendly Health Services
Förutsättningarna för ungdomar inom hälsosektorn skiljer
sig mellan världsdelar och mellan länder. WHO påtalade
2002 behovet av att hälsoservice för ungdomar tas på allvar
och utvecklas. I The Lancet deklarerades “that two
decades of research has provided clear guidance on the
barriers young people meet in accessing primary care services”. Varje land uppmanades ha en fastställd policy för att
utveckla och stödja en ungdomsanpassad hälsoservice.
Youth Friendly Health Services (YFHS) blev ett begrepp.
Vad behövs i Sverige?
I England resulterade uppmaningen i praktiska rekommendationer, från Department of Health, kallat “You´re
Welcome quality criteria. Making health services young
people friendly”.
Jag tar här några rubriker i den engelska rekommendationen som utgångspunkt för reflexioner kring situationen
i Sverige.
Tillgänglighet
Var kan svenska ungdomar söka råd och stöd på egen hand?
Vi är lyckligt lottade med vår breda bas av ungdomsmottagningar och skolhälsovårdsorganisation dit ungdomar

kan vända sig utan att föräldrarna nödvändigtvis är
primärt inblandade. Däremot kan långt avstånd till ungdomsmottagningen vara ett hinder om det inte känns
naturligt be mamma skjutsa mig. Funktionshindrade ungdomar vänder sig inte naturligt ens till ungdomsmottagningar med frågor kring sex och samlevnad. Ett bra
exempel på förbättring av tillgängligheten är den nya svenska hemsidan www.umo.se. Ta också en titt på den engelska www.teenagehealthfreak.com med 100 miljoner besök
sedan starten 2002.
Publicitet
Hur får ungdomar veta vart man vänder sig för medicinsk hjälp?
Om än en stor utmaning i många länder, så är det inget
stort problem i vårt land. Alltför självsäkra ska vi dock inte
vara. Särskilt ungdomar med tung social problematik, med
såväl somatisk som psykisk ohälsa, känner osäkerhet.
Missbruk i hemmet, de marginaliserade i samhället och,
mer vanligt än vi anat, de som övergivits av sina föräldrar.
Tillit och sekretess
Informerar vi våra unga patienter om tystnadsplikten och
regler kring samtycke?
Berätta inledningsvis, när ni är på tu man hand, vad din
tystnadsplikt innebär! Intresset är stort för vad du får säga
till föräldrarna. Det är lättast om du har en egen standardfras som är kort och begriplig. Min kan låta så här: “Det
som du berättar för mig får jag inte berätta för någon annan
– inte heller dina föräldrar. Det kan jag bara göra om jag får
tillåtelse av dig. Det finns undantag om du eller någon
annan är utsatt för stor fara”
En hälsoservice, hur tillgänglig den än är, accepteras inte
om det finns minsta tvivel om sekretesskyddet. Det gäller
inte minst skolsköterskan och skolläkaren som är en del av
“familjen” i skolan, om än med samma tystnadsplikt som
övrig hälso- och sjukvård. Ungdomar, såväl pojkar som
flickor, som lever i hederskulturer, kan ha svårt att känna
tillit till vår svenska hälso- och sjukvård.
Miljön
Vad gör vi för att ungdomar ska kunna trivas och känna sig
väl mottagna på sjukhus och mottagningar i öppen vård?
Sjukhusavdelningar med kroniskt allvarligt sjuka ungdomar var först med att skapa en positiv atmosfär. Det handlar inte bara om dekor och möbler, än mer om förmågan att
kommunicera med ungdomar, vikten av att kunna vara privat och ta emot kompisbesöken.
Samma regler gäller för öppen vård. Vad får ungdomar
att uppskatta besöket? Vem vänder vi oss till i receptionen
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– mamman eller 16-åringen? Lång väntetid har sannolikt
större negativ effekt hos ungdomar än det har för vuxna.
Det finns barn- och ungdomsmottagningar som med
stor framgång prövat eftermiddagsmottagning med enbart
ungdomar. Personalen säger sig fokusera på ungdomsåren
– och inga trampbilar eller bebisar inom synhåll.
Personalens fortbildning
Tränas personalen att kommunicera med ungdomar på
sätt som befrämjar positiva attityder och förhållningssätt?
Att diskutera svåra situationer, egna attityder och
värderingar lämpar sig väl för lokal utbildning såväl på
sjukhuskliniken som vid enheter i öppen vård. Vid postgraduate utbildning av barn- och ungdomsläkare, här i
Sverige, har det visat sig vara lika engagerande för den
unga ST-läkaren som den erfarne överläkaren. Idag finns
för läkare en årlig SK-kurs i adolescensmedicin, men ingen
formell utbildning inom specialistutbildningen i övrigt
eller grundutbildningen.
Ungdomarna som resurs
Tar vi tillvara de unga patienternas egen syn på vården och
utvecklingsarbete?
Vid det nya Ungdomsmedicinsk Videncenter,
Rigshospitalet i Köpenhamn, har ett ungdomsråd med
såväl friska som kroniskt sjuka ungdomar bildats.
Entusiasmen har varit stor och enheten har haft god hjälp
i utformningen av verksamheten. I Norge planerades härförleden den första ungdomsmedicinska konferensen i ett
samarbete mellan medicinska och sociala professioner
samt ungdomar. En metastudie av utvecklingsprogram,
avseende ungdomars hälsa, har visat att tre faktorer är
förutsättningen för ett lyckat resultat: att utgå från ungdo-

mars behov, nära kontakt mellan ungdomar och vuxna
samt uthållighet.
I betydligt enklare former finns möjligheten att få återföring i en förslagslåda, enkla frågeformulär, on-line eller
rentav direkt fråga vad de tycker.
Sannolikt använder vi oss mycket lite av de unga patienternas synpunkter i den dagliga medicinska vården och
utvecklingsarbetet.
Finns det ideala?
Finns den vårdenhet som är lättillgänglig, välkänd för alla,
med en tystnadsplikt att lita på, tilltalande miljö, personal
med bred kompetens och ungdomarna själva som resurs i
kvalitetsutvecklingen? Det är det ställe där man som ung
patient kan känna sig trygg, väntetiden är kort och det är
billigt.
Tre tips
All verksamhet inom hälso- och sjukvården kan utveckla en
god vård anpassad även för ungdomar allt efter sina förutsättningar och verksamhetens art.
Utgångspunkterna är desamma, men det kommer givetvis
att se olika ut på ungdomsmottagningen, akutintaget eller
ortopedklinikens vårdavdelning.
• Ta de unga patienterna som utgångspunkt vid arbetsplatsträffar och lokal fortbildning
• Träna dig själv
• Ta tillvara ungdomarnas synpunkter
Referens
1. You´re Welcome quality criteria. Making health services young
people friendly. Department of Health, UK, 2007.
Tommy Melin

FAKTA
YFHS / Youth Friendly Health Service / är ett praktiskt användbart internationellt koncept, som kan bli ett värdefullt redskap även i svensk hälso- och sjukvård i ungdomsåren.
“You´re Welcome quality criteria”, UK:
•
•
•
•
•
•

Accessibility
Publicity
Confidentiality and consent
The environment
Staff training, skills, attitudes and values
Involvement of young people
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Ungdom och kronisk sjukdom
Ungdomar bryr sig om sin hälsa och tar eget ansvar för den i mycket större utsträckning än vad vuxna förväntar sig. Men
att vara ungdom och ha ett kroniskt tillstånd innebär en dubbel svårighet. De problem som förknippas med ungdomstiden tydliggörs mer hos dessa unga än hos friska i samma åldersgrupp, med följden att större krav ställs på vården.

Epidemiologiska data från flera länder pekar samstämmigt
på att mellan 12 och 20 procent av ungdomsgruppen är
berörd. Antalet ungdomar med kronisk sjukdom ökar då
det bland annat finns nya grupper överlevare med diagnoser
som cystisk fibros, hjärtvitium och spina bifida. Dessutom
ökar incidensen för diabetes, mental ohälsa, HIV/ AIDS
och cancer. När kroniska tillstånd beskrivs inkluderas som
regel inte mental retardation, beteende avvikelser eller kognitiva störningar vilket leder till underrapportering.
Funktionsnedsättning i det dagliga livet upplevs
varierande beroende på typ av kroniskt tillstånd. Mest
funktionellt begränsade visar sig ungdomar med inlärnings- och beteendeproblematik vara (88 procent) följt av
dem som har tillstånd med avvikande neurologisk utveckling (61 procent) och somatiska tillstånd (32 procent). 1013 procent av ungdomarna med kroniskt tillstånd har en
situation som avsevärt begränsar deras dagliga liv eller
kräver kontroll, behandling eller träning.
Biopsykosociala utvecklingen.
Ett kroniskt tillstånd påverkar den biopsykosociala
utvecklingen men även motsatsen gäller.
Den kroppsliga pubertetsutvecklingen kan både påskyndas och bromsas av ett kroniskt tillstånd och längdtillväxt
samt benmassetillväxt kan påverkas.
En annorlunda kroppsuppfattning leder bland annat till
låg självkänsla, segregation från kamrater, mindre deltagande
i skolan och andra aktiviteter, mer oro för sexuell funktion
och sexuell relation samt depression och /eller ilska.
Psykologiskt innebär ofta ett kroniskt tillstånd en infantilisering, identifiering i sin sjukroll och därmed låg

självkänsla. Egocentricitet som är typisk i den tidiga adolescensen kvarstår in i senadolescensen och utvecklingen
av känslan att vara attraktiv och en sexuell varelse störs.
En dåligt utvecklad förmåga till abstrakt tänkande och
planerande, svårighet att förstå framtiden, osårbarhetskänsla och auktoritetsprotest är några faktorer som leder
till dålig följsamhet och dålig sjukdomskontroll.
Socialt innebär ett kroniskt tillstånd att oberoendet minskar i en tid när det borde öka. Kompisrelationer är oftare
misslyckade och ungdomarna hamnar i en social isolering.
En social omogenhet bidrar till mer hälsofarliga beteenden
där ett beteende lätt leder till ytterligare ett och en osäkerhet
om hälsan på sikt kan bidra till ett ökat sexuellt risktagande.
Unga människor med kroniska tillstånd ägnar sig i minst
lika hög grad som sina friska kompisar åt potentiellt ohälsosamma livsstilar.
Kroniska tillståndets särdrag
Många faktorer har betydelse för hur den unge uppfattar sitt
tillstånd. Det är av betydelse om det är synligt eller inte, hur
länge det pågått, om det är fysiskt eller mentalt, medfött eller
förvärvat, episodiskt eller kontinuerligt, hindrande eller ej
och om det är livshotande eller har osäker prognos. Även tillståndets specifika symtom spelar roll. Smärta, oförutsägbarhet, pinsamhet, energikrävande och tidskrävande behandling är faktorer som påverkar situationen negativt.
Familjefunktionen, skolsituationen och vänner
Föräldrar frågar sig ofta hur mycket självständighet de kan
ge sin tonåring med kroniskt tillstånd. De har ofta svårt att
veta vad som kan vara normalt för deras tonåring och
vilken grad av autonomi som han/hon kan ges. Denna
osäkerhet innebär stora påfrestningar i förälder – ungdomsrelationen som är mycket större än den begränsning det
kroniska tillståndet medför.
I en period när ungdomen normalt allt mer tränar och
utvecklar sitt oberoende innebär ett kroniskt tillstånd ett ökat
beroende och därmed risk för överbeskydd från föräldrarna.
Många ungdomar med kroniska tillstånd missar mycket
mer av skolan än vad som är betingat av tillståndet i sig,
vilket leder till mindre kontakt med kompisar, mer isolering
och en lägre kunskapsnivå. Lärare har också en tendens att
begära mindre av en elev med kronisk sjukdom.
Bästa vännen är ofta yngre och ungdomar med kroniskt
tillstånd upplever att de har mer press från kamrater,
Barnläkaren Nr.1/10 13
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Det finns också evidens för mer likheter än skillnader
mellan ungdomar med kroniska tillstånd och deras friska
kamrater. Ungdomar är ungdomar. Alla har samma
grundläggande behov oberoende av om de är sjuka eller
friska. Därutöver har ungdomar med kroniska tillstånd
extra behov av råd, stöd och vägledning.
Referenser:

Risktagande eller experimenterande med hälsan kan då
fungera som ett sätt att få vänner och uppmärksamhet.
Ungdomar med kroniska sjukdomar behöver extra stöd
Sammanfattningsvis är hälsofrågorna när det gäller ungdomar med kroniska tillstånd beroende av vilket tillstånd/sjukdom de lider av, ungdomstiden i sig och de
psykosociala problem som uppstår i samspelet mellan
sjukdomen, ungdomen och dennes närmiljö.
Det finns många likheter i ungdomars upplevelser av skilda kroniska tillstånd, med konsekvenser som är oberoende
av den specifika sjukdomen/funktionsnedsättningen.

1. Kristina Berg Kelly: Ungdomsmedicin. LIBER.
2. John Goldenring, David Rosen: Getting into adolescent heads: An
essential update. Contemporary Pediatrics January 2004;21:64.
3. Russell Viner: ABC of Adolescence. British Medical Journal,
Vol 330, Feb 5 – Apr 28 2005.
4. Susan M Sayer, Sarah Drew;Michele S Yeo, Marita T Britto:
Adolescents with a chronic condition: challenges living, challenges
treating, Lancet vol 369 April
28,2007.

Karin Ahlberg, överläkare, Barnoch ungdomshabiliteringen,
Centralsjukhuset, Karlstad
E-mail: karin.ahlberg@liv.se

Ungdomsenhet på sjukhus - en självklarhet
Ungdomsåren är en tid av träning inför vuxenlivet. Ungdomar med kroniska sjukdomar behöver träna på hur de skall
möta livet och även vuxensjukvården. En ungdomsenhet kan med stöd av professionell personal fungera som “träningslokal”, menar Vilhelm Mazreliez på Ungdomsenheten, Södersjukhuset.

På Södersjukhuset i Stockholm finns sedan år 2000 en mottagning
för ungdomar. Här arbetar personal från Kvinnokliniken,
Sachsska Barnsjukhuset och BUP i Stockholms läns landsting.
Mottagningen riktar sig till ungdomar mellan 13 och 20 år.
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“Man är ju inte barn och inte heller vuxen.” Den reflektionen från en 18 årig flicka med diabetes sammanfattar
enkelt varför det borde vara självklart med en ungdomsenhet på sjukhus.
Många ungdomar behöver under tonåren söka vård på
sjukhus. De med kroniska sjukdomar har regelbundet
kontakt under hela tonåren, andra söker akut eller behöver
hjälp med någon åtgärd till exempel abort. De är för stora
för barnkliniken och för små för till exempel kvinnokliniken. Ofta tycker vi inom sjukvården att ungdomar
söker för fel sak, på fel ställe och på fel tid. De anses svåra
att förstå sig på.
Sjukhusvården är organiserad i olika “rör” för att möta
olika organsystems sjukdomar. För att möta ungdomars
behov är detta inte tillräckligt. Ungdomar är inne i en
intensiv period av fysiologisk, kognitiv och psykosocial utveckling. Denna utveckling påverkar hur de
fungerar i alla sammanhang inte minst vid kontakterna
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med sjukvården. Sjukdomar och symptom kan inte ses
isolerade från ungdomens helhetssituation.

ynekologi och inte minst hur unga flickor skall bemötas
vid sin första gynundersökning.

Bemötande med respekt och hänsyn till behovet av
integritet
Inom sjukvården behöver vi börja tänka efter. Vad behöver
ungdomarna? Vilken kunskap skall finnas hos personalen
för att ungdomarna skall uppskatta att komma? Hur skall
lokalerna se ut? Hur skall vi organisera oss för att på ett
framgångsrikt sätt möta deras behov?
Förutom den rent medicinska specialkunskapen som
ungdomarna har en självklar rätt till måste det även finnas
gedigen adolescensmedicinsk kunskap hos alla som möter
ungdomar. Personalen måste kunna bedöma och förstå
hur den enskilde ungdomen tänker och planerar med hänsyn till ålder och mognad. En grundförutsättning är att
ungdomarna känner att de blir bemötta med respekt och
att deras behov av integritet beaktas och att mottagningen
har en inredning som tilltalar ungdomar. Kort och gott att
ungdomarna erbjuds “youth friendly services”.
Ungdomar har sällan bara en typ av besvär. Ofta har
de en kombination av olika problem som kräver insats
av flera olika specialister. Insikten om detta gör att vi bör
organisera oss så att de specialister ungdomarna
behöver finns på ett ställe och kan samverka där till nytta
för ungdomarna.

Ungdomsenhet skapar god förutsättningar
Sexualiteten som är så viktig för ungdomar finns alltid i
medvetandet på denna typ av mottagning. Detta är inte
alls självklart inom barnsjukvården.Unga flickor som är
ofrivilligt gravida och deras familjer behöver möta personal med stor erfarenhet av detta. Graviditet hos unga
flickor är följden av ett riskbeteende. Ytterligare riskbeteenden och andra bakomliggande svårigheter som till
exempel neuropsykiatriska tillstånd upptäcks lättare på
en ungdomsenhet jämfört med vanlig gynekologisk
mottagning.
Med en ungdomsenhet som bas skapas goda förutsättningar för nätverksarbete riktat mot skola, sociala myndigheter, öppenvårds-BUP, och i Stockholms fall
Stockholms Centrum för Ätstörning, Maria Ungdom och
Akutmottagningen för våldtagna kvinnor. Ett samspelt
tvärprofessionellt team har mycket bättre förutsättningar
att klara av komplicerad problematik och hjälpa en ungdom och hennes/hans familj än en enskild vårdgivare.
Detta är särskilt tydligt vid psykosomatiska svårigheter.
Vetskapen att man är flera som hjälps åt gör dessutom att
man är beredd att ta sig an svåra uppgifter och orkar bättre
än om man är ensam.

“Vanliga besvär” döljer ofta en omfattande problematik
BUP måste vara med eftersom så många ungdomar söker
med kroppen för orsaker som både har somatiska och
psykiska orsaker. Somatiska läkarna kan då legitimera
BUP-personalens närvaro och samtidigt garantera att
inget försummas i den somatiska utredningen.
Remittering till BUP som i andra sammanhang inte
fungerar kan på detta sätt ske smidigt utan att tonåringen
försvinner på vägen.
Vid behandling av ungdomar med kroniska sjukdomar
finns ofta en “kloss” av psykologiska/psykiatriska/
existentiella problem som hindrar den medicinska behandlingen. I samarbete med BUP kan denna “kloss” luckras
upp och i bästa fall avlägsnas. En erfarenhet är att flickor
hos gynekologen/barnmorskan ofta söker för vanliga
besvär men att det bakom detta döljer sig en mycket mer
omfattande problematik bara man är beredd att lyssna.
Lyssna orkar man bara om man vet att det finns tillgång till
samarbete med BUP och/eller ungdomsmedicin.
Kvinnoklinikens deltagande på samma mottagning
innebär för barnsjukvården att flickor med kroniska sjukdomar och mentala handikapp får gräddfil till egen
gynekolog/barnmorska med stor erfarenhet av ungdomsg-

Fler mottagningar borde finnas
På Södersjukhuset finns sedan år 2000 en mottagning,
Ungdomsenheten, med personal från Kvinnokliniken,
Sachsska Barnsjukhuset och BUP i Stockholms läns landsting. Denna mottagning riktar sig till ungdomar mellan 13
och 20 år som behöver antingen barnklinikens eller kvinnoklinikens resurser. Faktarutor visar Ungdomsenhetens
personalsammansättning, målbeskrivning/målgrupp och
omfattningen av verksamheten.Efter nio års erfarenhet av
att arbeta på detta sätt har vi vartefter blivit allt skickligare
på att samarbeta och utnyttja varandras kompetens.
Framför allt ser vi att det är ett framgångsrikt arbetssätt som
ungdomar och deras familjer är mycket nöjda med. Fler liknande mottagningar borde finnas på andra sjukhus.

Vilhelm Mazreliez, Barn-0ch
Ungdomsläkare, Ungdomsenheten
SöS. E-mail: vilhelm.masreliez@
sodersjukhuset.se

Barnläkaren Nr.1/10 15

BKN_text_110_1.qxd:Layout 1

1/14/10

8:15 PM

Page 16

TEMA: UNGDOMSMEDICIN

Fakta Ungdomsenheten SöS
1 Gynekolog
2 Barnmorskor
1 Ungdomsmedicinare/Barnläkare
2 Barnsjuksköterskor
2 Kuratorer
1 Barn och Ungdomspsykiater
1 Psykolog
1 Psykiatrisjuksköterska
2 Sekreterare/receptionister

Fakta Ungdomsenhetens verksamhet i siffror 2008
1350 besök hos gynekolog/barnmorska
1900 -“- -”- ungdomsmedicinare/barnsjuksköterska
610 -“- -”- psykiater/psykolog/psykiatrisjuksköterska
405 -“- -”- kurator.
200 flickor under 17 år fick hjälp med abort
230 ungdomar med diabetes kom för regelbundna kontroller, liksom ungdomar med inflammatorisk tarmsjukdom och njursjukdomar
207 remisser togs emot varav
70 från akutmottagningen för våldtagna kvinnor och
80 gällande psykosomatisk problematik
Ca 80 procent av ungdomarna är flickor

Dags för ett paradigmskifte i överförandet av
unga med kronisk sjukdom till vuxenvården
Många unga med kroniska tillstånd välkomnar den dag då de får lämna den omhuldande barnsjukvården och i administrativ mening blir vuxna. Men ganska många finner sig inte till rätta i den kärvare vuxenvården. De känner sig inte
sedda och har egentligen aldrig lärt sig hur en vuxenpatient skall bete sig. Andra tar chansen att känna sig fria och vill
sluta bry sig när ingen bestämmer över dem. Många känner sig faktiskt helt friska. Vad är problemet?
Idag kräver flera regioner och landssting att unga överförs på 18 årsdagen. Modern hjärnforskning visar att
betydande tillväxt och omstrukturering av nervsystemet
pågår från 10-årsåldern och fram 23-årsåldern, vilket
innebär att det är först då de unga kan tänka rationellt
och klarar framtidsplanering. Barnsjukvården hinner
knappast med sitt uppdrag att träna ungdomar för vuxenpatientrollen före 18-årsdagen. Vuxenkliniker och
primärvård “drabbas” av unga patienter som kräver ett
annorlunda förhållningssätt i patientmötet och delvis
annorlunda medicinsk kunskap.

Vid arton års ålder får dagens ungdomar lov att gifta sig, rösta och
köra bil. Visst kan man då också lära dem att vara vuxenpatienter,
menar författaren. (“Ungdom” av Carl Eldh, 1911)
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Passade inte in i barnklinikens arbetssätt
Det traditionella synsättet inom barnsjukvården har varit
att föra över patienter till vuxenvården när vi “tror” att de
är mogna för det. I praktiken har vi hävdat att våra patienter först bör gå ut gymnasiet. Sen bör de få ett par år på sig
att bestämma sig för vad de skall göra härnäst. Sen kan de
överföras. Har vi barnläkare tänkt rätt i detta avseende?
Själv fick jag alltmer bekymmer med dem som aldrig flyttade hemifrån, aldrig bestämde sig för en framtidsinriktning och som hela tiden var ute på resor, tog jobb på udda
platser eller provade olika utbildningsvägar. De passade
inte in i barnklinikens arbetssätt längre och de hade ingen
anknytning i vuxenvården. Och man ville ju att de skulle få
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en bra introduktion, vilket sällan gick att ordna i semestertider, när de råkade vara hemma.

• Mitt eget mål med min diabetesbehandling är:
• Jag behöver hjälp med:

Att tränas för att bli patient i vuxenvården
Detta kan var en nidbild som gäller en minoritet. Men låt oss
titta på argumentet att överföra dem just vid artonårsdagen.
De går då oftast i skolan och bor hemma. De blir myndiga
och kan göra som de vill med sin behandling. Och ingen lär
anmäla dem till socialtjänsten för att de missköter sin medicinska behandling vid den åldern. Men föräldrarna kanske
fortfarande bryr sig och kan förmå dem att komma iväg till
vuxenklinken och blir bekanta med den vårdpersonalen
innan skolan är slut och de ger sig ut på sina strövtåg i
världen. De hinner förhoppningsvis att få anknytning till en
vuxenklinik eller till sin primärvård. Så vad göra?
Vad innebär det att bli patient i vuxenvården och hur
kan vi träna våra patienter för den rollen? Särskilt som vi
nu vet att hjärnans kognitiva funktioner, den exekutiva förmågan och framtidsplaneringen inte funkar förrän fram
mot 23 - 25 års ålder. Ungdomar får lov att köra bil vid 18
års ålder, de får rösta, de får gifta sig. Nog skulle vi kunna
lära dem vissa enkla basala färdigheter i konsten att vara
vuxenpatient t ex följande:

• Önskemål till vuxenkliniken
• Mina mål med min diabetesvård i framtiden:
• Det här är viktigt för mig:

•
•
•
•

Kunna sin sjukdom och sin behandling
Klara akuta situationer
Veta till vem/vart man vänder sig till vid problem
Kunna föra sin talan

Att låta dem skriva sin egenremiss till vuxensjukvården
kan var ett tydligt steg i rätt riktning, särskilt som gemensam datajournal gör det möjligt för mottagande enheter att
kolla upp detaljer.
En egenremiss skulle kunna se ut på följande sätt:
• Namn
• Personnummer
• Adress
• Mobilnummer/tel nummer
• Andra kontaktvägar? (sms, twitter, facebook…)
• Jag vill helst själv bli kontaktad via….
• Jag vill helst kontakta er via…..
•
•
•
•
•
•
•

De här bor hemma hos mig:
Det här gör jag (skola/arbete):
Det här gillar jag att göra på fritiden:
Jag använder tobak och alkohol på följande sätt:
Min diabetes
Mitt senaste HbA1c
Min vardag med diabetes fungerar, ange på Visuell
analogskala/VAS 0-10
• Jag har det stöd hemma som jag behöver för min diabetes: VAS 0-10

Och vill man göra det mer personligt och kanske terapeutisk
skulle man kunna lägga till:
• Det här minns jag från när jag fick min sjukdom:
Att den unga patienten kan formulera sig på detta sätt kan
bli slutresultatet av att man ser överförandet som en
process, som startar förslagsvis i 12 års åldern och där
man går i mål vid 18 årsdagen. De olika stegen i en “överföringstrappa” handlar om att de unga gradvis tar över
ansvaret från föräldrar i att sköta sin behandling, förhandlar med läkare och sjuksköterska om olika steg i egenvården, själv får ta ansvar för att boka tider och hålla reda på
recept och hjälpmedel, och framför allt att tala för sig själv,
begära förklaringar och ta ställning.
Men även om många artonåringar ser fram mot att börja på
vuxenklinikerna och trivs där finns det trots allt många
som inte är färdiga med sitt vuxenliv. De behöver fortfarande mycket stöd i sin framtidsplanering, de är osäkra
om sina möjligheter på olika områden, de oroar sig för sin
fertilitet och sina yrkesmöjligheter. De har oftast inte tänkt
till om vad sjukdomen innebär på sikt och de kan rätt och
slätt ha dåliga kunskaper speciellt om komplikationer, om
behandlingsaspekter, därför att den information de kan ha
fått på barnklinikerna inte varit relevant när den serverades utan behövs senare.
Vuxenklinikers ringa erfarenhet av ungdomar med
kronisk sjukdom
För att 18-årsåldern skall fungera kommer det att krävas
ett etablerat lokalt samarbete mellan barn- och vuxenkliniker, som kan se olika ut på olika sjukhus beroende på
personella resurser, inriktningar och möjligheter. Men
utan vuxenklinikerna som samarbetspartners kommer
överförandeprocessen att bli rumphuggen. Hjärnans biologiska mognad är inte klar förrän fram emot 23-25-års
åldern. Hur den fortsatta processen skall se ut på vuxenklinikerna är en viktig diskussion som måste föras lokalt.
Men faktum är att många vuxenkliniker kan känna sig
överväldigade när de får ta emot ett antal 18-åringar, en
åldersgrupp som de har ringa erfarenhet av när det gäller
kronisk sjukdom och som inte kan behandlas som vanliga
vuxenpatienter rätt av.
Att gemensamt arbeta med begreppet Youth Friendly
Health Services, YFHS, ett begrepp som WHO lanserat,
kan öka den ungdomsmedicinska kompetensen i hela
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sjukvårdsystemet. Det kan vara ett incitament för både
barn- och vuxenkliniker att möta ungdomars behov på ett
ändamålsenligt sätt. Brittiska Department av Health har
gett detta begrepp verklig stuns under samlingsnamnet
“You are welcome – Making health services young people
friendly” som kom 2007. I år kom ett Self-Assessment
Toolkit, som är rena handboken i hur man anpassar sin
verksamhet efter ungdomars behov. Och som även inkluderar hur man kvalitetssäkrar sina rutiner. Både barn- och
vuxenklinker har nytta av detta synsätt och kan tillsammans bygga en överföringsprocess som passar de lokala
förutsättningarna och som kan kvalitetssäkras. Då kan
överföringen bli en andra chans för unga att ta tag i sin
egenvård med sina nyvunna vuxna kognitiva kompetenser.

modeller. Det kan möjligen fungera på universitetsorter
med stora grupper av olika sjukdomstillstånd, men är
knappast tillämpbart på centrallasarett där varje sjukdomsgrupp omfattar få patienter. De försök som gjorts med
mottagningar t ex för “unga vuxna” 18-25 år med allergier var i för sig framgångsrika i bland annat Göteborg, med
strök med tidigt i besparingsbeting. Att därför satsa på
generella strategier för breda grupper och öka den allmänna kompetensen i enlighet med YFHS förefaller vara
mycket ändamålsenligt och som en väg att hjälpa merparten av unga med kroniska sjukdomar att acceptera och
genomföra en god egenvård. “You are welcome” quality
criteria och “You are welcome” quality criteria self assessment toolkit kan laddas ner som pdf från nätet.

Ungdomsenheter behövs som modell och för utbildning
Specialverksamheter, för till exempel unga med HIV
infektioner, för dem med medfödda opererade hjärtfel och
för onkologpatienter kommer alltid att behövas. Men specialverksamheter löser inte problemen för den stora massan, 10 procent av befolkningen, som har kronisk sjukdom
av mindre dramatiskt slag. Och dessa bör naturligtvis fortsätta. Ett kapitel för specialarrangemang sig är överföring
av unga med utvecklingstörningar, neuropsykiatriska
funktionsstörningar och med behov av fortsatta
(re)habiliter-ingsinsatser. Dessa stora och viktiga områden
måste också bli föremål för liknande diskussioner. Hur
överföringen av unga till primärvården bäst skall ske är ett
kapitel för sig, inte minst därför att varje allmänläkare inte
träffar på särskilt många unga med kroniska sjukdomar i
sin yrkesverksamhet.
Att ändå skapa ungdomsenheter, likt den som finns på
Sachsska kan vara bra för kompetensutveckling och som

Enklast är att googla under begreppen ovan.
Alternativt: www.dh.gov.uk/“You are welcome”
quality criteria
Vid artonårsdagen skall patienten
• Kunna sin sjukdom och sin behandling
• Klara akuta situationer
• Veta till vem/vart man vänder sig till vid problem

Kristina Berg Kelly
Docent i pediatrik vid Göteborgs
universitet, arbetar bland annat
deltid som skolläkare och som
“International independent
Consultant in Adolescent Health”.
E-mail kristina@bob-kelly.se

Vården av ungdomar med hivinfektion
kräver multidisciplinära insatser
HIV är idag en kronisk sjukdom där de flesta drabbade förväntas ha en näst intill normal livslängd. För att klara av
att leva med hiv krävs mycket av den hivinfekterade, samt av omgivning och sjukvård.
För en ung människa som är smittad med hiv vid födelsen
innebär vuxenblivandet många utmaningar. Man ska klara
av att bli sexuellt aktiv och ha sådana kunskaper att man
inte utsätter sin partner för smittrisk, samt förstå och
förhålla sig till Smittskyddslagen. Dessutom leva med stigma och rädsla för att bli utstött. Man ska också kunna
sköta en regelbunden medicinering där små misstag kan
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leda till att viruset blir resistent. Flertalet ungdomarna
med hiv i Sverige är inte födda i landet utan relativt nyinvandrade i 5-15 årsåldern ofta med traumatiska
upplevelser av anhörigas sjukdom och död eller andra
trauman. De flesta får också hivdiagnosen i Sverige vilket
är ytterligare ett trauma. HIV liknar på detta sätt ingen
annan kronisk sjukdom.
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per år. Syftet är också att ge stöd och
en möjlighet att träffa andra unga i
liknande livssituation.
Övergången till vuxenklinik medför
ofta en del problem. På barnkliniken
har sjuksköterska och kurator tät kontakt med familj och patient samt är
proaktiv vid uteblivna besök. På vuxenkliniken läggs allt ansvar för passande av tider med mera på patienten.
Ny kallelse vid uteblivna besök kan
dröja. Tidigare uppvisade flera av våra
ungdomar dålig compliance efter
överföring.

Hiv-virus
Foto: wikipedia

Flertalet hivinfekterade ungdomar har fått diagnosen
efter mindre än ett halvt år i Sverige, men några har gått
länge med svåra symptom utan att man inom sjukvården
tänkt på möjligheten av bakomliggande hivinfektion.
Behandling kan var aktuellt först i vuxen ålder
För att möjliggöra för ungdomarna att klara dessa
utmaningar krävs att sjukvården erbjuder ett brett multidisciplinärt stöd. På Karolinska Universitetssjukhuset, där
ca 65 av landets 130 barn och ungdomar under 18 år får
sin vård, har vi en verksamhet där vi försöker tillgodose
dessa behov. De flesta patienterna kommer till mottagningen fyra gånger per år för provtagning, läkarkontroll och
samtal. Immunstatus (CD4-cellsnivå) och kliniska symtom är vägledande inför behandlingsstart. Behandling
behöver ibland inte sättas in förrän i vuxen ålder. I vissa
fall tvingas man också till behandlingsavbrott pga dålig
följsamhet. Barnen får tidigt en åldersadekvat information
om sin sjukdom.
HIV-skola tillgänglig för alla smittade barn i landet
HIV-skola ordnas för barn 10-13 respektive 14-17 år i
lägerform. Där ges undervisning om sjukdomen,
smittsamhet och normal kroppsutveckling. Mycket lek,
värderingsövningar och samtal om att leva med hiv samt
sex- och samlevnadsutbildning på åldersadekvat nivå.
Dessa hivskolor är tillgängliga för barn från hela landet.
För unga vuxna 18-26 år med hivinfektion anordnas en
utbildningskonferens med kunskapsfördjupning en gång

Överföringsmottagning underlättar
övergång till vuxenklinik
För att underlätta övergången till vuxenklinik startades därför hösten 2008
en ungdoms- överföringsmottagning
i samarbete med vuxeninfektion.
Ungdomar i åldern 16-22 år erbjuds kvällsmottagning på
vuxeninfektionsmottagningen en gång per månad. De
yngre ungdomarna har sin tillhörighet på barnkliniken, de
äldre på vuxenkliniken. Vid detta tillfälle finns alltid
läkare, kurator och sjuksköterska med från båda klinikerna. De ungdomar som tillhör barnkliniken träffar oftast
“sin” läkare, sköterska och kurator, men överföring kan
successivt ske till vuxenklinikens personal. Ibland sker
överföring först till kurator och ibland byts först läkare
eller sköterska. Överföringen kan således skräddarsys efter
behov. Till verksamheten har också en manlig och en
kvinnlig sexualrådgivare knutits, vilket är mycket uppskattat bland ungdomarna.

Erik Belfrage, B Öl Lars Naver Öl,
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Huddinge
E-mail: erik.belfrage@swipnet.se E-mail: lars.Naver@ki.se
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Blå kamelen – en tonårs BVC
Föräldrar är viktigaste miljöfaktorn för sina barn. Det är viktigt att även tonårsföräldrar får stöd i sitt föräldraskap.
Stöd och hjälp kan ges direkt till tonåringen, men i många fall behöver även föräldrar bli delaktiga. En sådan förebyggande insats kan ske genom en tonårsBVC.
Skolhälsovåden har stor potential att främja ungdomars
hälsa. Skolhälsovården, som en del av elevens företagshälsovård, behöver fokusera på arbetsmiljöfaktorer. En
del av skolhälsovårdens arbetsinsats riktas till problemområden, vilka primärt inte är orsakade av skolsituationen.
Många gånger utnyttjas skolhälsovårdens kompetens tack
vare dess lättillgänglighet. Problemen kan röra sig om
frågeställningar kring till exempel intrafamiljära förhållanden, vilka kan kräva större insatser än vad skolhälsovården
kan erbjuda. Men då familjen rekommenderas kontakt med
Barn- och Ungdomspsykiatri eller socialtjänst kan det vara
svårt att motivera familjen. Ungdomsmottagningen är en
annan viktig hälsofrämjande arena för ungdomar, med
fokus på den unge själv och dennes relationer och utveckling. Inte många besök på Ungdomsmottagningen har
föräldramedverkan, av förklarliga skäl.
Föräldrastöd som hälsofrämjande tonårsstöd
Tonårsföräldrar har funderingar kring små tidiga tecken
på ohälsa som man vill ha svar på utan att vilja söka
sjukvård. En del problem är av “uppfostringskaraktär”
och kan jämföras med problem man söker
Barnavårdscentralen (BVC) för när barnet är 4-5 år. Men
när liknande problemställningar uppstår hos tonåringen
(till exempel gränsöverskridningar, sömnproblem, konflikter, nedstämdhet) blir föräldrars naturliga kontaktväg skolhälsovården, trots att man kanske inte vill att dessa problem ska komma skolan till del. För att möjliggöra att den
unge i tonåren frigör sig från sina föräldrar krävs föräldrars
förutsättningar att utöva ett gott föräldraskap. I det förebyggande arbetet med att utveckla och bibehålla god
psykosocial hälsa hos barn kan därför behövas föräldrastöd. Föräldrastödets utformning har diskuterats i flertal utredningar. I “Stöd i föräldraskapet” (SOU 1997:161)
förordades återkommande föräldrastöd även upp till 18 år.
Kommittén mot barnmisshandel (SOU 2001:72) föreslog
öppna “föräldrastödsmottagningar”. Dessa skulle inte
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ersätta socialtjänstens insatser utan ses som komplement.
Man menade det skulle vara lättare för föräldrar att ta kontakt med en instans som inte har myndighetsställning.
TonårsBVC som hälsofrämjande insats
I Helsingborg drivs sedan 1992 en gemensam mottagning
- Blå Kamelen - mellan lasarettet och Staden.
Verksamheten riktar sig till ungdomar mellan 13 och 20 år
samt till deras familjer. Arbetet på Blå Kamelen består, förutom av mottagningsarbete, också av ett allmänt riktat förebyggande informationsarbete i samverkan med skola, fritid,
socialtjänst samt verksamheter inom Region Skåne.
Problembilder i mottagningsarbetet kan vara utanförskapkänslor, kulturkrockar, depressioner, drogrelaterade problem (antingen föräldraoro kring tonåringens eventuella
missbruk, föräldrars eget missbruk som förvirrar tonåringen eller uppföljning av alkoholintoxationer från lasarettet)
liksom självdestruktivt beteende. Men det vanligaste
bekymret är dock när den unge och föräldrarna “kört fast i
taskiga mönster” och vill ha hjälp av någon utomstående att
hitta lösningar. Mottagningsarbetet utgår från ett lösningsfokuserat förhållningssätt, där strävan är att nå största
möjliga samarbete mellan den unge och föräldrarna. Fokus
läggs på det som fungerar och med utgångspunkt från detta
söker man bygga nya och hållbara lösningar. Ett arbetssätt
som tilltalar inte bara pappor utan även ungdomar.

Nils Lundin, ungdomshälsovårdsöverläkare, Helsingborgs lasarett
skolöverläkare, Helsingborgs stad
E-mail: nils.lundin@helsingborg.se
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Utbildning i ungdomsmedicin – för vem?
-Åh nej, nu kommer en tonåring! -Hur får jag kontakt med dem? -Hoppas att en förälder är med. -Det är nog
psykosomatiskt… Vem känner inte igen dessa tankar?
De flesta kliniskt verksamma läkare träffar ungdomar. En del
återfinns inom barn- och ungdomsmedicinen, medan merparten träffar en allmänläkare när det uppstår behov av
läkarkontakt. Och de flesta av oss känner kanske igen sig i
någon del av ingressen. Men hur gör vi när de dyker upp?

I dag finns postgraduate-fortbildningar för blivande pediatriker,
allmänmedicinare, gynekologer och barn-och ungdomspsykiatriker.
Utbildningarna bygger på genomgångar av de ungdomsmedicinska
grunderna.
Foto: Ingela Wåhlstrand

Fortbildning för vem?
Få har nog tänkt att man skulle behöva utbildning i detta – trots
att utbildningar finns och trots att ungdomsmedicin betraktas
som egen subspecialitet i vissa länder. I Sverige får man huvudsakligen skaffa dessa färdigheter efter grundutbildningen.
Kristina Berg-Kelly, nestor inom svensk ungdomsmedicin, har
tillsammans med kollegor från Svensk Förening för
Ungdomsmedicin, startat uppskattade postgraduate-fortbildningar och sedan några år SK-kurser för blivande pediatriker,
allmänmedicinare, gynekologer och barn-och ungdomspsykiatriker. Lokala kurser har förekommit i landstingsregi, samt en
kurs för allmänläkare genom “Kurs-doktorn”. Modellen för
dessa har hämtats från internationellt håll och kursförebilden ges
varje sommar vid Lausanne University av European Training in
Effective Adolescent Care and Health (EuTEACH).
Praktiska effekter av utbildningen
Utbildningarna är interaktiva och bygger på genomgångar av
de ungdomsmedicinska grunderna (Faktaruta) liksom kunskap om viktiga ungdomsfrågor och preventivt arbete. Alla

moment varvas med praktiskt övande av “hur man gör”. Efter
utbildningen är man redo att direkt omsätta sina färdigheter i
praktiken och kan kvittera ut tillfredsställelsen i den skillnad
de nyvunna färdigheterna ger. Med några enkla verktyg blir
det ungdomsmedicinska arbetet mer givande för alla parter –
läkare, ung patient och vårdnadshavare.
Bio-psyko-social utveckling och anamnesverktyg
Den basala ungdomsmedicinska verktygslådan innehåller ett
flertal instrument. Det biopsykosociala utvecklingsschemat ger
möjlighet att skatta mognaden hos patienten. Det är stor skillnad
på en 12-årig pojke och en 17-årig ung kvinna, både avseende
pubertet och psykosocial utveckling. Alltefter mognadsgrad kan
en del av besöket ske utan att föräldrarna är närvarande.
För en förtroendefull kontakt med en ung och oerfaren medmänniska är det värdefullt att tydliggöra sin roll och sin tystnadsplikt, men också gränserna för denna. Genom dessa steg har
den unga personen känt sig sedd och respekterad. Med
anamnes verktyget HEADS (Home, Education, Activities,
Drugs, Sexuality) kan man strukturerat närma sig den unga
patienten, som oftast berättar om sitt liv och uppskattar att få
diskutera detta med en oberoende vuxen. Ofta blir det naturligt
att samtala om både relationer och droger utöver mer traditionell hälsa. Med små medel kan man, i de flesta fall, ta sig förbi
tonåringens munhäfta och få en förklaring till “psykosomatiken” i det enskilda fallet. Med enkla råd och ett återbesök
har du helt plötsligt gjort underverk som ungdomsmedicinare!
Ungdomar med kronisk sjukdom
För ungdomar med kroniska tillstånd är bilden något annorlunda. HEADS-anamnesen är dock lika värdefull. Unga kroniker funderar på samma saker som friska jämnåriga. Med
dagens kunskap vet vi att de snarast har en ökad benägenhet
att experimentera och därmed hamna i ett ökat riskbeteende.
Detta kan handla om att förneka och missköta sin grundsjukdom men likväl att använda alkohol, röka och ha osäkra sexvanor. Ibland kan det vara avgörande att vid något läkarbesök
lämna den traditionella medicinska anamnesen för att förstå
vad som gått snett eller bara ge anpassade råd.
Det är vår förhoppning att ökade kunskap om adolescensperiodens särskilda förutsättningar ska leda till fler kurser i ungdomsmedicin och bättre utbildning av läkare under både
grund- och specialistutbildning samt i efterföljande fortbildning. Vikten av att få träffa lyhörda och kunniga läkare är lika
stor oavsett om man är litet barn, vuxen eller däremellan.
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FAKTA Hörnstenarna i mötet mellan läkare och
ungdomar
• Bio-psyko-sociala utvecklingsschemat. En strukturerad mall för att integrera biologisk, psykologisk och
social utveckling hos den unga patienten
• Sekretessaspeker för ungdomar i olika utvecklingsstadier
• Anamnesverktyget HEADS. En strukturerad
psykosocial intervju utgående från “Home”,
“Education”, “Activities”, “Drugs” och “Sex”
• Etiska aspekter i möte med unga patienter och deras
vårdnadshavare

Carina Seidel, docent och specialist i allmänmedicin,
Vårdcentralen, Mariefred, carina.seidel@dll.se
Ylva Tindberg, med dr och ST-läkare i pediatrik, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna,
ylva.tindberg@dll.se

De som kommer utifrån – skillnader i
livsstil hos ungdomar med bakgrund i
Mellanöstern, Finland och Sverige
Ungdomars livsstil har betydelse för deras välmående och hälsa, både i ett kort och långt perspektiv. Det är väl känt
att livsstilen skiljer sig mellan pojkar och flickor och mellan olika ungdomsgrupper (1-3). Hur skiljer sig livsstilen
mellan ungdomar med bakgrund i Mellanöstern, Finland och Sverige? Har skillnaderna någon betydelse?
Svaren från en Q90-enkät, riktad till alla
elever på högstadiet och gymnasiet i en
medelstor kommun, analyserades (4).
Uppdelningen gjordes efter om båda föräldrarna var födda utomlands och eleven
född utomlands eller i Sverige. Etthundraen
ungdomar med ursprung i Mellanöstern,
73 med ursprung i Finland och 2 576 ungdomar med svensk bakgrund jämfördes.

Nära 80 procent av ungdomarna från
Mellanöstern hade valt studieförberedande program på gymnasiet, vilket kan jämföras med
drygt 40 procent av de finska och drygt hälften
av de svenska gymnasieeleverna.
Foto: Susanne Pedersen
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Hög ambitionsnivå beträffande studier bland ungdomar från Mellanöstern
Socioekonomiskt noterades att nära 80 procent av ungdomarna från Mellanöstern hade valt studieförberedande
program på gymnasiet vilket kan jämföras med drygt 40
procent av de finska och drygt hälften av de svenska gymnasieeleverna. Andelen elever med minst en förälder med
högskoleutbildning var likartad i de tre grupperna.
Siffrorna tyder på att det finns en hög ambitionsnivå
beträffande studier bland ungdomar och/eller föräldrar
som invandrat från Mellanöstern.
Frukost främst bland finska och svenska ungdomar
Svaren på frågor rörande det dagliga livet påvisade skillnader som har både social och kulturell bakgrund. Endast
två av tre mellanösternungdomar använde alltid bilbälte
medan nästan 90 procent av de övriga eleverna svarade ja
på den frågan. Bara hälften av ungdomarna från
Mellanöstern åt frukost varje dag, jämfört med cirka 70
procent av de med finsk och ungefär 80 procent av de med
svensk bakgrund. Däremot åt omkring 60 procent från
Mellanöstern frukt och grönsaker varje dag jämfört med
drygt 40 procent av övriga elever.
Alkohol och sexuell debut
Cirka tio procent av flickorna från Mellanöstern uppgav
att de drack alkohol minst en gång per månad, vilket var
dubbelt så vanligt bland pojkarna därifrån. Runt 40 procent av både pojkar och flickor med finsk och svensk bakgrund svarade ja på den frågan. Den muslimska traditionen har sannolikt betydelse för skillnaderna.
En betydande skillnad mellan pojkar och flickor från
Mellanöstern noterades i svaren på frågan: Har du haft samlag? Fyrtioen procent av pojkarna och nio procent av flickorna svarade ja, viket kan jämföras med 39 procent av de finska
pojkarna, 32 procent av de svenska pojkarna, 52 procent av
de finska flickorna och 39 procent av de svenska flickorna.
Övriga skillnader
De här refererade svaren är exempel på skillnader mellan
grupperna. Det fanns också olikheter bland annat beträffande mobbning, fysiskt våld och nedstämdhet. De finska
pojkarna rökte i större utsträckning, en större andel hade
provat cannabis och de drack större mängder alkohol vid
varje tillfälle än övriga pojkar.

Viktig kunskap
Invandringen till Sverige har varit betydande de senaste
decennierna och förefaller att fortsätta. Det innebär att
barn och ungdomar med annan kulturell och social bakgrund integreras i det svenska samhället och blir elever i
den svenska skolan. Vi träffar dem inom primärvården,
barn- och ungdomsmedicin, skolhälsovården och på
ungdomsmottagningarna. Då är det viktigt att vi är
förtrogna med vad som kan vara annorlunda livsstilar
jämfört med vad vi är vana vid bland svenska ungdomar.
Ytterligare studier bör därför göras beträffande fler ungdomsgrupper än de med bakgrund i Mellanöstern och
Finland.
Referenser:
1. Holmberg LI, Hellberg D. Teenagers´ sexual behavior in Sweden,
Europe. Journal of Reproduction and Contraception 2005;
16:157-166.
2. Holmberg LI, Hellberg D. Age-Related Gender Differences of
Relevance for Health in Swedish Adolescents. International
Journal of Adolescent Medicine and Health 2007;19(4):
447-457.
3. Holmberg LI, Hellberg D. Health, health-compromising behavior, risk-taking behavior and sexuality in Female and Male High
School Students in Vocational compared with Theoretical
Programs in Sweden. International Journal of Adolescent
Medicine and Health 2007;19(4):459-472.
4. Holmberg LI, Hellberg D. Characteristics of relevance for health
in Turkish and Middle Eastern adolescent immigrants compared
to Finnish immigrants and ethnic Swedish teenagers. The
Turkish Journal of Pediatrics 2008;50:418-425.

Lars Holmberg,
Barnhälsovårdsöverläkare i
Landstinget Dalarna, tidigare
läkare på Borlänge ungdomsmottagning, E-mail:
lars.i.holmberg@ltdalarna.se
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Vid vilken ålder bör man skriva över
patienter från barn- och ungdomsmedicin
till vuxenvård?
Ingegerd Östman-Smith, Professor i Pediatrisk kardiologi, Överläkare, Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus, Göteborg:
– Jag tycker att det är
lämpligast att skriva över
barn med kroniska sjukdomar som står under långtidsuppföljning från barn- och
ungdomsmedicin till vuxenvården vid samma ålder som
tonåringen lämnar skolan för
att gå över till arbetslivet eller
högre utbildning. Det är viktigt att inte bara den fysiska
tillväxtfasen är avslutad, utan att tonåringen är emotionellt
mogen för att exempelvis hantera sin medicinering mer
självständigt. Remitterar man över tonåringen innan skolgången är avslutad så blir det ofta ytterligare ett byte av
uppföljande läkare redan några år senare om tonåringen
byter bostadsort för exempelvis högskolestudier.
– I Storbritannien fungerar denna indelning utmärkt,
eftersom gränsen vid 18 års ålder där sammanfaller med
avgångsexamen A-levels, och eventuellt påföljande universitetsstudier. Det gör att man smidigt kan remittera vidare
till rätt läkarteam närmast universitetsorten. I Sverige
skulle 19 år vara en lämpligare ålder med tanke på hur vår
skollagstiftning ser ut.
Eva Kimber, Barnneurolog, överläkare, Akademiska
Barnsjukhuset, Uppsala:
– Den lämpligaste tidpunkten för överföring från
barn- och ungdomsmedicin/
habilitering till vuxenvården
oftast är när vederbörande
gått ut skolan, vare sig det nu
är “vanligt” gymnasium eller
särskolegymnasium.
Ibland kan det vara
aktuellt med överföring tidigare, beroende på sjukdom/funktionshinder och lämplig vårdgivare, och ibland
senare, exempelvis om patienten är mitt i en utredning
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eller behandling som behöver slutföras. Det innebär att
åldern vid överföring kan variera mellan ca 18 och 20 år.
Alltför stelbenta åldersgränser gagnar varken patienten
eller vården - ett flexibelt system där det går att anpassa
överföringen efter individens behov är absolut det bästa.
Anders Lindblad, överläkare, CF-Lung-Allergienheten, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus,
Göteborg:
– Jag tycker 18 år är bra
som allmänt riktmärke. För
ungdomar med kronisk
sjukdom tycker jag dock att
det är lämpligast med överremittering när de gått ut
gymnasiet. Det är en naturlig
tidpunkt när man går in i
vuxenlivet. Det är viktigt att
de träffar vuxenläkare några
gånger under perioden 16-18 år så att överföringen blir så
smidig som möjligt.
– Det är viktigt att ha fokus på vad som är bäst för ungdomarna själva, inte på vad som man av olika skäl föredrar
från sjukvårdsorganisationen.”
Yigael Finkel, specialist i gastroenterologi/nutrition,
Sachsska Barnsjukhuset, Stockholm:
– Överföring till vuxenvård/värld bör planeras för
redan från 14-15 års ålder
med information om skillnader mellan ungdomsmedicin respektive vuxenmedicin ffa vad gäller patientens
egenansvar för behandling
och kontroller. Vid 18 års
ålder är det lämpligt att överföring sker, helst på strukturerat vis med gemensam överföringsmottagning ungdoms/vuxenmedicin. Anpassning till individuella behov
och önskemål ska väga tungt, det är ibland dumt att “föra
över” en aktivt sjuk ungdom under den vårtermin när
hon/han ska ta studenten.
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Läs tidigare debattartiklar under “Aktuell debatt” på
nya hemsidan: www.barnlakaren.se.

Replik till Bernt Eckerbergs inlägg i nr 6/2009
Javisst ägnar drömforskaren David Foulkes ett helt kapitel
åt hur medvetandet utvecklas hos barn, som Bernt
Eckerberg skriver i Barnläkaren 2009/6. Men mycket har
hänt inom forskningen sedan han skrev detta kapitel. Så
här skriver Foulkes: – I observed that dreaming develops
more slowly and later than is generally believed. To this I
now add the hypothesis that consciousness develops, and
that it does so more slowly, and later than is generally
believed….Until the age of 5 or so, there is …no possibility of conscious episodic recollection… Det Foulkes
beskriver som medvetande innehåller både självmedvetande och verbaliseringsförmåga. Det kallas idag för
sekundärt medvetande och utvecklas mycket tidigare än
han skriver, någon gång mellan ett och ett-och-ett halvt års
ålder. Det primära medvetandet, som utvecklas redan
kring födseln, berör han inte alls.
Vi håller med Bernt Eckerberg att förmågan att verbalt
uttrycka drömmar sker parallellt med att det episodiska
minnet utvecklas. Men redan hos det preverbala spädbarnet

har REM-sömnen hög EEG-aktivitet och proteinsyntes,
precis som hos vuxna, och påverkas säkerligen av det
primära medvetandet och mycket annat. Det finns ingen
anledning att tro att REM-sömnen hos spädbarn är tom,
som Foulkes skriver, bara för att den inte kan uttryckas i ord.
Det var också slutsatsen från en expertpanel i ett symposium om Små barns sömn i vilken de tre experterna barnneurologerna Marianne Ors och Lars Palm samt
barnpsykiatrikern Lars Smedje deltog. Det ägde rum den
13 november och Arrangörer var Growing people och
Utvecklingsenheten i Barnhälsovården i Malmö. Det finns
inga fakta som talar för att spädbarnets REM-sömn i princip är annorlunda än det äldre barnets.
Bernt Eckerbergs så kallade fem-minuters-metod kan
vara bra för att ändra barns sovrutiner. Men vi vänder oss
mot hans påstående att den är bra även för barn med separationsångest i nattningsstund. Små barn kan vakna av
mardrömmar och behöver då extra omsorg.
Gösta & Malin Alfvén

Barnläkarna bör ta ansvar för att föräldrar
och ungdomar får korrekta upplysningar
om olika vaccinationer

Foto: CityAkutens bildarkiv

Vaccinering mot olika infektioner är det överlägsta bästa
sättet att befrämja hälsan. Det var därför väl motiverat att

vaccinationer var temat i första häftet av 2009 års
Barnläkaren. Olika aspekter på vaccinationer belystes i
välskrivna och sakkunniga artiklar. I februari 2009 har
även SBU publicerat en utförlig sammanfattning av vacciners skyddseffekt och biverkningar hos barn.
Trots att Barnläkaren och SBU gjort en stor insats för att
sprida en korrekt inställning till vaccinationer har den under
hösten 2009 pågående pandemin av svininfluensa (H1N1)
visat att beslutsfattare och allmänhet har en skiftande inställning till vaccineres värde och såbarhet. Olika media har i hög
grad bidragit till att skrämma oss för denna infektion. Under
oktober-november 2009 var debatten inom detta område så
livlig att den dominerade olika media. Utan urskillnad
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blandades sakkunniga upplysningar med grundlösa påståenden om att vacciner är farliga eller värdelösa.
Rädslan för vaccinationer är mångfaldig. En orsak är att
vaccin i flera fall innehållit aktivt smittämne med följd att
vissa vaccinerade insjuknat, ibland så svårt att de avlidit.
Detta hände i Lübeck 1932 då en grupp BCG-vaccinerade
barn fick en elakartad tuberkulossjukdom. Så var också fallet vid den s.k. Cutter-olyckan i USA 1955, varvid ett stort
antal poliovaccinerade barn fick polio varav flera avled.
Vaccinet innehöll virulent virus. Katastrofen ledde till en
negativ inställning till vaccinationer med följd att andelen
barn som vaccinerades mot olika infektioner såsom pneumoni, tetanus, rubella, mässling, kikhosta och influensa
blev så pass låg att täckningen blev otillräcklig. Olika infektioner spred sig snabbt. Senare har ytterligare infektionsfall
inträffat till följd av att nyttjat vaccin innehållit virulent
virus. Otvivelaktigt har dessa medicinska tragedier också
hämmat utvecklingen av vacciner såsom mot Lyme-sjukdomen, rotavirusinfektion och svår akut luftvägsinfektion
(SARS). (Ref. Offit P.A. Cutter incident. Yale University
Press, New Haven and London 2005.)
Ett tidigare prövat vaccin mot “Respiratory Syncytical
Virus Disease” (RSV) gav upphov till lika svåra symptom
som vid på vanligt sätt förvärvad sjukdom. I stora delar av
Afrika finns utbredd misstro mot poliovaccinering. I början av 1960-talet användes således ett vaccin som var
baserat på virus som odlats på schimpanshjärnor som
innehöll HIV. Denna katastrof samt påståendet att poliovaccin hindrar graviditet har fått till följd att afrikanerna
ännu inte befriats från polio. Olyckligtvis har också det av
A. Wakefield för några år sedan framförda falska påståendet att vaccinering mot mässling kan leda till inflammatorisk tarmsjukdom och autism haft stor genomslagskraft.

Tilltron till värdet av vaccinationer måste förbättras i vårt
land liksom i många andra länder. I Tyskland har augustihäftet 2009 av Monatsschrift für Kinderheilkunde tagit upp
vaccinationer som sitt huvudtema. Orsaken till uteblivande
från vaccinationer blir belyst liksom frågan om lämpliga vaccineringar av för tidigt och kroniskt sjuka barn. I augusti
2009 har den amerikanska barnläkarföreningen anmodat
barnläkarna att upplysa barnföräldrarna om värdet av poliovaccinering. Rekommendationer ges också för passiv
immunoprofylax mot RSV med den monoklonala antikroppen palivizumab till högriskbarn. Medlet är dock kostsamt.
I ett flertal artiklar framhålls att barnläkare är mest lämpade för att belysa värdet av vaccinationer, anvisa lämpliga
vaccinationsprogram samt att bemöta föräldrars tveksamhet
inför olika vaccineringar. För att ge barnläkarna behövliga
kunskaper har en grupp inom amerikanska barnläkarföreningen utarbetat en “online” kurs rörande olika frågor
såsom om administrering, förvaring och införskaffning samt
indikationer och kontraindikationer för olika vaccinationer.
De skall också lära sig svaren på frågor om vacciners
innehåll av giftiga ämnen såsom kvicksilver och om
förekomsten av allergiframkallande medel. Vaccinatörer bör
också räkna med att rädsla för vaccination kan leda till noceboeffekter såsom smärta, illamående och huvudvärk d.vs.
omvända placeboeffekter.
Svenska barnläkarföreningen bör överväga att utarbeta
en kurs som liknar den i USA. För närvarande blir framför
allt mikrobiologer och smittskyddsläkare konsulterade
rörande vaccinationer. Fram till 1960-talet var barnläkarna ledande inom detta område. Det finns all anledning till
att de återtar den rollen.
Rolf Zetterström, professor em, Stockholm
E-mail: rolf.zetterstrom@actapaediatrica.se

Vill du skriva ett inlägg till debattsidan? Skriv kortfattat (max 500 ord, 5 referenser) och skicka till:
info@barnlakaren.se

Avhandlingar inom Barnmedicin
Disputera? Glöm inte att anmäla detta till Barnläkaren
(info@barnlakaren.se)
Eva Kimber, Göteborgs universitet, disputerade den 6 november
Titel: Arthrogryposis. Causes, Consequences and Clinical Course in Amyoplasia and Distal Arthrogryposis
Opponent: Professor Judith Hall, University of British Columbia, Vancouver.
A-C Söderpalm, Göteborgs universitet, disputerade den 11 december
Titel: Bone Mineral Density Determination in Children. Evaluation of a novel method and application to Duchenne
muscular dystrophy
Opponent: Heather McKay, Centre for Hip Health and Mobility, Vancouver.
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Redaktör: Carl Lindgren

Tuberculosis
Ira Shah, Publicerad av Pediatric Oncall Levioza 1/B, Saguna, 271/B. St. Francis Road, Vile Parle (W).
Mumbai 400056 Indien. ISBN 978-81-903035-2-1, 2009:p1-50
I Barnläkaren (2008;4:
14-15) har jag tidigare
framhållit att det finns
goda skäl till att svenska
barnläkare förbättrar sina
kunskaper om barntuberkulos (TB), eftersom
denna infektion är på väg
att komma tillbaka efter att
i stort sett varit försvunnen från vårt land under
omkring 40 år. I mitten av
1950-talet ansågs TB vara
en behandlingsbar infektion, vilket fick till följd att
den då inte längre var lika fruktad som tidigare. Liksom fallet
är beträffande en rad andra infektioner har denna naiva tro
ersatts med en skräck för uppträdandet av multiresistenta
stammar av TB och andra infektionsagens. Huruvida dylika
TB-stammar också har en förändrad virulens med följd av att
naturalhistorien vid TB förändrats är ännu inte känt.
Den föreliggande lilla boken om TB har författats av en
vetenskapligt skolad pediatriker i Mombai. Det är uppen-

bart att hon har stor erfarenhet av TB hos barn. Genom att
kort redogöra för en rad typfall förmedlar författarinnan
sitt kunnande till läsaren. Hon ger också råd om lämplig
behandling och om åtgärder mot smittspridning i miljö
med stora brister inom nutrition och miljö samt av trångboddhet. Tyvärr, är boken inte strukturerad med hänsyn
till TB-infektionens naturalhistoria. Det är dock en
förhoppning att så blir fallet i en ny upplaga.
Den lilla boken om barn-TB är framför allt av betydelse
för TB-bekämpningen inom låg- och medelinkomstländer. Den är därför värdefull för
de skandinaviska läkare som
planerar att arbeta i något av
jordens många länder där TB
är ett av de starkaste hoten mot
barnens hälsa.

Rolf Zetterström, professor
emeritus, Karolinska Institutet
E-mail:
rolf.zetterstrom@actapaediatrica.se

Jan Leijonhufvud:

“Varje dag är ett äventyr”
Under årens lopp har han med intresse ingående studerat
Cezannes teknik att bygga upp bilden, van Goghs klara färger och Matisses linjespel och balans mellan färg och form.
Jan Leijonhuvfud beskriver målandet som en upptäcktsresa
med ständigt nya upplevelser - ett äventyr i bildvärlden.
Som ung kunde Jan Leijonhufvud ibland få för sig att slinka in i grafikern Louis Bastins atelje i Haverdal i Halland.
Där blev han sittande för att ta in atmosfären och för att på
nära håll få uppleva hur Louis arbetade med sina bilder.
Elsa Beskows sagoböcker väckte också tidigt ett stort
intresse för konst, vilket senare ledde till att han under
skoltiden började måla i olja. När det behövdes hjälp med
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scenografin till skolans teater och någon som formgav
skolans affischer om skoldans, var det Jan som höll i pennorna och penslarna. Men någon gång i ungdomens dagar
lade han allt åt sidan för andra intressen.
–Ja, vad vet man som ung vilka upplevelser som kommer att prägla ens liv? Konsten blev liggande på hyllan en
tid och jag började ta upp måleriet igen först i femtioårsåldern, efter att ha blivit inspirerad av min dotter
Nadjas målande. Jag tänkte då att jag fortsätter väl så
länge jag utvecklas och det känns bra - och så tänker jag
fortfarande, berättar Jan.
Inspiration från de stora mästarna
Jan beskriver målandet
som en upptäcktsresa
med
ständigt
nya
upplevelser - ett äventyr i
bildvärlden. Han har
studerat Cezannes teknik
att bygga upp bilden, van
Goghs klara färger och
Matisses linjespel och
balans mellan färg och
form. Hos Andy Warhols
screentryck beundrade
Jan den geniala enkelheten som också återfinns
på sätt och vis hos
Beskow. Under målarresor till bland annat Provence, har
han fördjupat intresse och kunskap för sitt måleri.
–Med landsbygdens blånande berg i bakgrunden, lavendelodlingar och gula fält i förgrunden på rödbrun jord
som bränd sienna har jag utvecklats som konstnär. Jag har

också följt i Matisses
fotspår till Marocko,
och målade där omgiven av av ljuset och färgen, inspirerad av hans
marockanska verk från
1912, fortsätter han.
Nya möjligheter öppnar sig
Jan berättar också att
han hämtar intryck från
Ivan Aguéli, med sina
egyptiska landskap i
diskreta pärlemorskimrande färger och hans gotländska landskap med en
abstrakt ton.
– De var målningar före sin tid men det begrep ingen då.
Själv är jag hundra år efter min tid enligt en konstnär jag
känner - jag tar det som en komplimang, säger Jan.
Läkaryrket kändes som ett naturligt val för honom och
med tiden blev även måleri och jazzmusik en självklar och
viktig del av livet. Att Jan känner starkt för läkaryrket är
delvis för att han anser att även där behövs kreativitet,
inlevelse och intuition på basen av sakkunskap, något som
han inte lider brist på.
–I bästa fall når man balans mellan de två världarna. Det
handlar ju om fokusering - och om lust. Att måla liksom att
spela är meditativt och ger energi. När jag nu pensionerats
vid dryga 67 år öppnar sig nya möjligheter. Jag får se vad
som händer.
Varje dag är ett äventyr.

FAKTA Jan Leijonhufvud
Yrke: Pensionär. Arbetade tidigare som barnläkare på Växjö lasarett.
Konstnär och musiker
Familj: Fru, tre barn, fyra barnbarn
Bor: på Öster i Växjö
Framtidsplaner: Fundera mer samt resa i Europa
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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.
2010
JANUARI
27-28/1 APLS (Advanced Paediatric Life Support),
Linköping
Info: www.vgregion.se/pkmc
FEBRUARI
3-4/2 BLF:s sektion för pediatrisk hematologi och
onkologi (PHO) samt arbetsgruppen för pediatrisk hematologi (VPH), utbildningsdagar i Stockholm
Info: www.orebroll.se/vph
4/2 Kurs i rättsmedicin, Norra Latin, Stockholm City
Conference Centre
Info: www.stoccc.se

15-18/3 2010 Neonatal Ultrasound Course. Why, how
and when an ultrasound image?, Florens
Info: www.aimgroup.eu
APRIL
15-16/4 Vårmöte i Perinatologi, Trollhättan
Info: www.blf.net
19-23/4 Barnveckan i Jönköping
Info: www.blf.net
MAJ
18-19/5 APLS (Advanced Paediatric Life Support),
Göteborg
Info: www.vgregion.se/pkmc

10-12/2 Stockholms Levervecka, anordnad av Karolinska
Universitetssjukhuset, Huddinge
Info: www.svenskgastroenterologi.se/Gastrokuriren/
GK-5_08.pdf

JUNI
14-15/6 Europ Association for Adol Health (EAAH),
Reyjkavik
Info: www.blf.net

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

AUGUSTI
4-9/8 The 26th International Pediatric Association
Congress of Pediatrics 2010 (IPA) Johannesburg
Info: www.blf.net

Nästa nummer…
Nästa nummer har temat Astma/Allergi och utkommer den 29 mars.
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 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

