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LEDARE
Barnläkaren som lärling, lärare och ledare
Kära kollegor!
Ibland kan jag avundas de opererande specialiteterna där
det så tydligt framgår att det är ett lärlingsyrke. Men även
barn- och ungdomsmedicin är ett lärlingsyrke där det
reella doktorsarbetet aldrig kan ersättas av nog så bra
kurser eller schemalagda självstudier. Vi lär hela tiden av
varandra. Unga kollegor behöver förebilder (ibland duger
tyvärr också avskräckande sådana) att forma sin yrkesroll
kring. Vi behöver alla ett professionellt sammanhang där
ett kollegialt utbyte och stöd är ovärderligt. Trots min
generations avsaknad av formaliserad handledning anser
jag mig lyckligt lottad som kunnat “plocka delar” hos
äldre kollegor som varit föredömliga i mycket och som
generöst delat med sig av sin erfarenhet. Hur har det varit
för dig?
Vi som är SPUR-inspektörer kan vid upprepade
tillfällen konstatera att klinikernas interna vidareutbildning
ofta är det som samlar läkarna kring det som vi älskar mest
i vårt arbete: den medicinska konsten att professionellt
handlägga sjuka barn och att framåtsyftande verka för
barns bättre hälsa. Den interna vidareutbildningen håller
ofta mycket hög kvalitet.
Men var finns viljan att leda denna verksamhet baserad
på kunskap och ett livslångt lärande? Allt färre läkare och

barnläkare leder de kliniker där de spenderar stora delar av
sitt vakna liv. Här finns ändå en möjlighet att påverka som
inte är liten! Förvisso kan man inte plocka ner månen men
man kan sträcka sig mot stjärnorna och framför allt få
omgivande verksamheter och personer i maktpositioner
att se att barnen är de verkliga stjärnorna och att det är
arbetet för barns hälsa som bygger basen för en
demokratisk välfärd. Jag tycker att det finns många som
lyssnar och många som delar den meningen – så låt oss tillsammans fortsätta att föra barnens och barnfamiljernas
talan. Tveka inte att prova på ett chefsuppdrag – man lär
för livet, hela livet och i livets tjänst, inte illa!
Nina Nelson

Svenskbarnsmärtförening bjuder in till vårmöte i Uppsala 14-15/4 2011
För fullständigt preliminärt program se www.svenskbarnsmartforening.se
Anmälan sker via länk på Svensk barnsmärtförenings hemsida (blankett kommer att läggas ut i januari).
14/4 Smärta hos barn på sjukhus
Barns psykologiska utveckling kopplat till smärtupplevelser – tonårshjärnans sårbarhet i ett utvecklingsperspektiv
Åke Pålshammar, universitetslektor fil dr, institutet för psykologi i Uppsala
Kangaroo Mothering Care vid smärtsamma procedurer Annbritt Heineman, neonatal-sjuksköterska, AnneMaj Ling,
neonatalsjuksköterska, Gunnar Sjörs, neonatolog, samtliga Uppsala
Behandling/hantering av procedursmärta Lena Heden, barnsjuksköterska Uppsala, Stefan Nilsson, smärtsjuksköterska Göteborg
Lustgas vid procedursmärta Maria Lindström Nilsson, smärtsjuksköterska Uppsala
Medicinsk humor Seved Bornehed, clown, Uppsala
Smärtskattning och dokumentering av smärtskattning hos barn som opererats för hjärntumör på Astrid lindgrens barnsjukhus vs
Akademiska barnsjukhuset Karin Johansson, barnsjuk-sköterska Uppsala, Carina Rinaldo, barnsjuksköterska Uppsala/Stockholm
Hur får man smärtskattning att fungera? Gustaf Ljungman, barnonkolog, Uppsala, Karin Berg, smärtsjuksköterska, Linköping Årsmöte
15/4 Komplex smärta hos barn på sjukhus
Smärtfysiologi och genetiska subgrupper. Kvarstående smärta efter trauma Torsten Gårdh, smärtläkare, Uppsala
Uppföljning av barn som opererats med benförlängning Birgitta Johansson Niemelä, psykolog, Uppsala, Björn Tjernström,
barnortoped, Uppsala
Smärtbehandling inom barnonkologi Gustaf Ljungman, barnonkolog, Uppsala
Multidisciplinär behandling enligt Uppsalamodellen av smärta som blivit långvarig Lillemor Berntsson, barnreumatolog, Eva Kimber,
barnneurolog, Eva Gåve, sjukgymnast, samtliga Uppsala
Smärta ur ett barnpsykiatriskt perspektiv Barbro Thurfjell, barnpsykiatriker, Uppsala
Föräldrars katastrofiering av barnets smärta/sjukhusvistelse Birgitta Johansson Niemelä, psykolog, Uppsala
Beteendemedicinsk behandling Sara Holm, sjukgymnast, Uppsala
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Redaktörens ruta
Dags att fira! Mitt i snöyran
2011 fyller Barnläkaren 30
år. Som vid alla milstolpar
finns tillfälle för tillbakablick
och begrundande. Flera
frågetecken fanns att räta ut
när nyheten om ett jubiléum
nådde redaktionen. Hur började allt egentligen? När fick
Svenska Barnläkarföreningen
en egen tidning?
Det är många personer som med stort engagemang
verkat i redaktionen under årens lopp. I detta nummer träffar vi bland andra Kerstin Werner, tidningens första redaktör, som också syns på omslaget. Läs mer på sidorna 7–12.
Kan i detta sammanhang också berätta att vi förstärker
redaktionen med en ny medlem i och med 2011.
Välkommen Catarina Almqvist Malmros, Barnläkarens
första Vetenskapsredaktör.
Under hösten publicerade Lancet banbrytande framsteg
rörande ADHD. Brittiska och isländska forskare har hittat
de första starka bevisen för att ADHD har genetiska orsaker. Studierna visade på förändringar i arvsmassan hos unga
personer med denna diagnos. Teorier om förändringar i
arvsmassan och koppling till ADHD prövades i Sverige redan
på 70-talet, men betraktades då som högst kontroversiella.
Debatten kring behandlingsmetoder av barn med denna
diagnos pågår som bekant fortfarande. Ännu finns inget

botemedel, men däremot kan man med medicinering lindra symtom och öka funktionsnivån hos de barn som drabbats. Frågorna kring ADHD har tagit upp stort medialt
utrymme de senaste decennierna, men även andra kognitiva funktionsproblem/nedsättningar hos barn och ungdomar, som t ex autism, bör föras fram i ljuset. Vissa barn ligger dessutom i gränszonen mellan pediatrik/neuropediatrik
och barnpsykiatri/neuropsykiatri, en orsak till att de aldrig
får sina svårigheter identifierade. Våra gästredaktörer
Elisabeth Fernell och Björn Kadesjö, båda barnläkare och
specialister inom neuropediatrik/-psykiatri, lyfter i detta
nummer fram neuropsykiatrin, ett stort växande kunskapsområde, både kliniskt och forskningsmässigt.
På kultursidorna recenseras Pediatrisk omvårdnad, en
bok som bedöms som läsvärd och väl lämpad för vidareoch efterutbildning. Vi tittar också närmare på en av
Sveriges mest kända målningar och går på teaterföreställning för barn. Den lilla sjöjungfrun är en helt magnifik
berättelse om en mycket skör liten person mellan två helt
skilda världar – i vått och torrt.
God fortsättning på det nya året!

Margareta Munkert Karnros

Gästredaktörer till vår temadel om Neuropsykiatri
Elisabeth Fernell är barnläkare med subspecialisering inom neuropediatrik, arbetar
dels vid den utvecklingsneurologiska enheten (UNE), inom Barnmedicin vid
Skaraborgs sjukhus i Mariestad, med anknytning till FoU centrum i Skövde och dels
vid Autismcenter för små barn, Stockholm. Sedan hösten 2009 adj universitetslektor
vid Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Göteborgs universitet.
Björn Kadesjö är barnläkare och enhetschef för BNK, Barnneuropsykiatri vid
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg. Björn arbetar också vid
Socialstyrelsens UPP-centrum (Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa) som bl a
har i uppdrag att utveckla riktlinjer för barn- och skolhälsovård.
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Amerikanskt utbildningsprogram
utvärderas av BLU
Utbildningsprogrammet Pediatrics Review and Education Program (PREP) används av flertalet blivande barnläkare
i USA. Under 2010-2011 kommer BLU att utvärdera detta program. Syftet är att undersöka om det skulle kunna vara
ett värdefullt komplement under den svenska ST-utbildningen i pediatrik.
skrivning, som oftast gjordes i slutet av tiden
som “resident” (motsvarande ST). Detta
ändrades 1988 till att en skrivning skulle
upprepas vart sjunde år för att behålla
certifikatet och 2010 till att fyra kriterier
ska uppfyllas regelbundet, varav skrivningen
är en del.2 Dessa kriterier är: att inneha
giltig licens, att uppvisa livslångt lärande
och självutvärdering, vilket uppfylls t ex
genom att använda PREP, att genomföra en
skriftlig examinering och att uppvisa skicklighet i yrketsutövande. Av dessa fyra kriterier genomförs skrivningen vart tionde år
och övriga vart femte år.
Den svenska specialistexamen består idag av tre delar:
En skriftlig examen, en muntlig examen och en praktisk
kontroll i form av sit-in. BLU:s synpunkter på
nuvarande examen finns beskrivet mer utförligt
tidigare.1 Generellt anser BLU att det är önskvärt att
någon form av kunskapskontroll kommer in tidigt i
utbildningen, så att kunskapsluckor och brister tidigt
kan identifieras och åtgärdas. Utformningen av denna
kunskapskontroll bör vara sådan att den kommer den
enskilde individen till godo och främjar inlärning och
leder till ökad kompetens.
Amerikanska barnläkare testas vart sjunde år
Att examinationen oftast sker i slutet av utbildningen,
såsom nu är fallet, är inte optimalt sett ur ett utbildningsperspektiv. Den svenska specialistskrivningen kan
göras från cirka tredje året under ST, är kostnadsfri och
kan upprepas vid behov. Det är relativt få som genomför
skrivningen, och tycks till viss del styras av engagemanget
hos studierektorerna. Erfarenheten från utformaren av
skrivningen är att det är ST-läkare från ett tiotal kliniker
som deltar i skrivningen varje år.
Den amerikanska barnläkarföreningen (AAP) har nyligen ändrat formen för certifiering av barnläkare. Fram
till 1988 erhölls ett livslångt certifikat efter avklarad
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Blivande specialister rekommenderas använda PREP
PREP är utformat av AAP. Materialet består av 250 flervalsfrågor som är tänkta att genomföras under ett år.
Frågorna är anpassade för att under en femårsperiod
täcka American Board of Pediatrics’ målbeskrivning. För
varje fråga ska det mest korrekta svaret anges och ofta är
flera av alternativen tänkbara, vilket kräver fördjupning
inom varje frågeområde. Till detta hör en separat bok, där
facit samt utförliga förklaringar och motiveringar till
svaren finns. Även referenser anges, samt vilken
målbeskrivningspunkt som frågan berör. Detta möjliggör
att på ett enkelt sätt fördjupa kunskaperna ytterligare
inom områden där brister finns. Under sin “residency”
rekommenderas den blivande barnläkaren av det
amerikanska barnläkarförbundet att tidigt använda PREP
för sin fortbildning. I Europa används PREP sedan flera
år i Holland och Belgien.
Resultat presenteras under 2011
Under detta år kommer fem av medlemmarna i BLU att
använda PREP och utvärdera användningsområdet. Det
saknas idag möjlighet till en kontinuerlig kunskapskontroll under ST-läkarens utbildning. Vår förhoppning är
att PREP skulle kunna användas tidigt och fortlöpande
under ST som ett instrument för en mer heltäckande
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BARNMEDICIN
och djuplodande utbildning inom barnmedicin.
Resultatet kommer sammanställas och presenteras
under 2011.
Vi välkomnar också en fortsatt diskussion kring kunskapssäkring, fortbildning och examination under ST, då
detta ämne är angeläget för specialiteten som helhet, nu
och i framtiden.
Tack till Jeanette Martinell och Ola Hjalmarson för
värdefull diskussion.
Referenser:
1. http://www.blu.to/artiklar-2/blu-om-specialistexamen/
2. http://www.aap.org/perinatal/presentations/ABPmoc_Miles2009.pdf

Nina Mogensen, ST-läkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm,
E-mail: nina.mogensen@karolinska.se
Emma Goksör, ST-läkare, Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg,
E-mail:emma.goksor@vgregion.se

Ny satsning på e-tjänster och information
om barn och föräldraskap
Under året som gått har en satsning på nätbaserat föräldrastöd inletts på det landstingsägda bolaget Inera AB. Syftet
är att skapa en samlad plats för fakta och råd om förebyggande och föräldrastödjande insatser, samt barnsjukvård
respektive graviditet. I projektet arbetar journalister, en barnmorska, en distriktssköterska med bvc-erfarenhet samt
barnläkaren Carl Lindgren.
Satsningen kommer att mynna ut i
två tema-avdelningar i en ny version
av den befintliga webbplatsen
1177.se (www.1177.se). 1177.se är
Sveriges största icke-kommersiella
samhällsservicetjänst för hälso- och sjukvårdsinformation
på nätet. 1177.se presenteras till årsskiftet 2010/2011 i ny
form och med nya funktioner. De nya temaområdena tar ett
helhetsgrepp om sitt ämnesområde och innehåller både
information och tjänster. Tema Barn och föräldrar kommer
bland annat att erbjuda information för föräldrar om exempelvis barns utveckling, barnhälsovård och föräldraskap
och en interaktiv frågetjänst. Flera e-tjänster, som möjlighet
till tidbokning till MVC och BVC samt invånarnas tillgång
till journaluppgifter finns med i de framtida planerna.
Det är Socialdepartementet som står bakom satsningen
och projektmedel under 2010. Landstingen åtar sig finansieringsansvaret för löpande drift och underhåll av den
nya tjänsten från och med 2011.

temasidorna att ta vara på innehåll i webbplatsen som
Tor och Ingela Lindberg ligger bakom och att integrera
det med befintligt material på 1177.se samt relevant
material på Vårdguiden. Inera erbjuder fortsatt samarbete med Growingpeople´s skribenter och svarare i
Frågelådan. Tor och Ingela Lindberg är idag anställda
som konsulter på Inera AB. Det innehåll som produceras
ska kvalitetssäkras, struktureras och presenteras på
ett användarvänligt och lättillgängligt sätt för
besökarna. När så mycket innehåll som möjligt från
Growingpeople.se tagits till vara, kommer webbplatsen
att släckas ner.

Ta vara på GrowingPeople.se
Inera AB förvärvade 1 mars 2010 webbplatsen
Growingpeople.se. Det ingår i uppdraget kring de nya

Hög kvalitet för en bred målgrupp säkras
Innehåll som ska publiceras går igenom en gedigen
kvalitetsgranskningsprocess där både fakta, språk, tilltal

Tvärprofessionellt samarbete inom och utanför Inera
I projektet arbetar journalister, en barnmorska, en distriktssköterska med bvc-erfarenhet samt barnläkaren Carl
Lindgren. Vi samarbetar även med övrig personal och
angränsande projekt och tjänster på Inera, kring medicin,
språk, kommunikation, IT, och användbarhet.
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och perspektiv granskas i flera led, både internt och
externt. Målet är att innehållet ska vara lättläst och
relevant för så många som möjligt. Vi arbetar också
med perspektivet i vårt material så att innehållet ska
präglas av användarens perspektiv och frågor inför olika
situationer.
Ett särskilt redaktionsråd är bildat som ses tillsammans
med arbetsgruppen för att diskutera material innan publicering. Rådet består av Nina Nelson, barnläkare, Nicole
Silverstolpe, barnmorska, Anna Hallgren, barnsjuksköterska, Monica Lidbeck, barnpsykolog samt Marie Angsell,
socionom från BRIS.
Normkritiskt perspektiv
I vår strävan att nå alla föräldrar och blivande föräldrar,
arbetar vi med att höja vår kompetens kring normer. Det
innebär att vi försöker att inte ta saker för givna om våra
användare, vare sig det gäller ålder, kön, sexuell läggning,
etnicitet, religionstillhörighet eller funktionalitet. Till
grund för detta arbete står mänskliga rättigheter, barnkon-

6 Barnläkaren Nr.1/11

ventionen och diskrimineringslagstiftningen. Vi välkomnar synpunkter och tankar och ni är därför välkomna att
höra av er till oss när ni så önskar.
Synpunkter? Skriv till: barnochforaldrar@inera.se. För
mer information, kontakta Maria Bång, projektledare:
maria.bang@inera.se, 08 – 452 72 02. Läs mer om satsningen på de nya temaavdelningarna, 1177.se och Inera
AB på Ineras bolagswebb:
www.inera.se.

Maria Bång, projktledare för
Fokus Barn och Föräldrar
E-mail : maria.bang@inera.se
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BARNLÄKAREN 30 ÅR

“Vi g jorde det mesta för hand “
1981 fick hon ansvaret för Svenska Barnläkarföreningens medlemsblad. Då var hon underläkare och satt med i
styrelsen för BLF. Idag är hon barnläkare med ansvar för Barnhälsovården i Västmanland. Vi har träffat Kerstin
Werner, Barnläkarens första redaktör.
fick BLF-nytt i postlådan, förklarar
Kerstin.
Bengt arbetar inom reklambranschen,
vilket förstås var till stor hjälp i tidningsproduktionen. Parets tre barn fick
ibland hjälpa till med illustrationer när
det behövdes. Att även Bengt har en
kreativ ådra är mycket tydligt. Överallt i
bostaden, högt som lågt, finns hans ovanliga och fantasifullt snidade skepp i trä
upphängda och uppställda.

“Efter några år, när
Annika Janson blev redaktör 2002, fick den namnet
Barnläkaren”
I köket - samma plats men 30 år senare. Barnläkaren Kerstin Werner och hennes man Bengt
tittar i det första numret av BLF-nytt. Bengt, som arbetar i reklambranschen, hjälpte till med
tryckning och utskicken till medlemmarna i barnläkarföreningen på den tiden.

–Nästan lite som trätåget i entrén på
Barnkliniken. Kommer du ihåg det?

Foto: Margareta Munkert Karnros

När jag kommer ner från perrongen på Västerås centralstation ser jag Kerstin. Vi har aldrig träffats tidigare. För att
jag ska slippa leta efter henne håller hon strategiskt ett ihoprullat exemplar av Barnläkaren i handen. Hon är
Barnläkarens, eller BLF-nytts (som tidningen hette i
början), första redaktör.
Vi sätter oss i Kerstins grå Volvo och så bär det av hem
till villan inte långt ifrån Centrallasarettet, som varit
hennes arbetsplats sedan 30 år. När Kerstin anställdes var
hon underläkare och satt med i styrelsen för BLF.
Uppdraget att ansvara för medlemmarnas tidning föll på
hennes lott 1981. Idag är hon barnläkare med ansvar för
Barnhälsovården i Västmanland.
Barnen hjälpte till med bildmaterial
Hemma i villan i träffar vi Bengt, som även han haft en stor
del i framställningen av BLF-nytt de första åren.
–Vi gjorde det mesta för hand. Ofta bad vi författarna
skriva texterna på maskin med styckena i angiven storlek.
Därefter klistrade Bengt in dem i sitt original och skickade
över allt till tryckeriet, som också såg till att medlemmarna

En dag på Barnkliniken, Centrallasarettet i Västerås, Kerstins
arbetsplats sedan 30 år.
Foto: Pia Nordlander BildN
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utbrister Kerstin spontant. Det gör jag inte trots
ansträngning, och förklarar att det var över 15 år sedan jag
jobbade som semestervikarie på barnkliniken.
Från medlemsblad till tidning
Bengt kommer förbi, slår sig ner vid bordet med en kopp
kaffe i handen och lyssnar. Det var när yngste sonen föddes 1984 som Kerstin överlät ansvaret för tidningen på Ian
Modin. Att vara engagerad i Barnläkarföreningens styrelse
krävde mycket tid.

Barnläkaren Agne Larsson var
medlem av BLF-styrelsen när
frågan om ett medlemsblad togs
upp första gången. Han var också
en av dem som hjälpte till att förse
de första numren av BLF-nytt
med nyheter

– Lite beroende på var styrelsemedlemmarna kom ifrån
reste vi runt och hade möten i olika städer. Yngve Larsson
var ordförande på den tiden. Han, styrelsemedlemmarna
Agne Larsson och Karl Martin Lundmark var de som tog
initiativ till ett förslag om ett medlemsblad i föreningen,
berättar Kerstin. Ett provexemplar blev till, och det beslutades att Svenska Barnläkarföreningen skulle få ett
medlemsblad. Det huvudsakliga syftet var att sprida information om föreningen till medlemmarna i BLF. Senare, i
samband med att Ian Modin tog över, övergick BLF-nytt
från att vara medlemsblad till att kallas tidning. Efter några
år, när Annika Janson blev redaktör 2002, fick den namnet
Barnläkaren.
Solljuset börjar snabbt tappa sin intensitet där det faller
in genom fönstret. Det blir plötsligt bråttom att ta fram
kameran. Motivet är självskrivet. Kerstin och Bengt tar på
eget initiativ upp ett exemplar av BLF-nytt och sätter sig
sedan tillrätta vid köksbordet och begrundar tidningen
tillsammans – precis som för trettio år sedan.
Margareta Munkert Karnros

Barnläkarens layout 1981-

1981
(Red Kerstin Werner)
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2002
(Red Annika Janson)

2009
(Red Margareta M Karnros)
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I huvudet på en ansvarig utgivare
Som ordförande i Svenska
Barnläkarföreningen är man
också ansvarig utgivare av
medlemstidningen Barn läk aren. I den uppgiften planeras tidningens innehåll
tillsammans med redaktionsrådet som också granskar
fakta och form före pressläggning. Det är viktigt att ha en
tät och konstruktiv kontakt
med redaktören i det arbetet. Eftersom det är en tidning för
våra medlemmar anser jag att de teman som tas upp ska ha
ett relativt brett intresse, oavsett var i landet man är verksam. Det är angeläget att både den pediatriska öppenvården och slutenvården berörs liksom verksamhet inom olika
delar av det stora området, som barn- och ungdomsmedicin
utgör. Vi ska också kunna ta upp och belysa rent yrkesmässiga och utbildningsmässiga frågor. Den ansvariga utgi-

varen måste tillse att det som berörs och sättet olika ämnen
presenteras på sker i enlighet med tryckfrihetsförordningen
och enligt pressetiska regler. Innehållet ska vara sakligt korrekt och politiskt neutralt utan att för den skull undvika
debatt och aktualitet som tvärtom välkomnas för allas
intresse. Jag vill i min roll som ansvarig utgivare verka för
att Barnläkarens artiklar ska kunna belysa vetenskaplig
framkant inom pediatriken likaväl som mer allmängiltiga
och övergripande frågor också har sin plats.
Efter att nu haft denna ansvarsfulla uppgift i drygt ett
halvår kan jag liksom Tage Danielsson konstatera “säll är
den som har till rättesnöre, att man bör noga tänka efter
före”. När man är ansvarig utgivare måste man alltid
tänka en gång till och försöka göra det med alla medlemmars
glasögon på sig – det är en utmaning och oerhört lärorikt.
Nina Nelson
Barnläkarens riktlinjer:
www.barnlakaren.se

Några ord från redaktörerna ...
Ian Modin (1985-2002)
Har kommit lite på avstånd
från detta men skall försöka
ge en liten resumé. Jag kom in
i styrelsen på 80-talet och
egentligen för att representera privatläkarna som då var
rätt många. Medlemsbladet
BLF-nytt, som tidningen
hette då, var då tryckt på ett
enkelt stencilerat A4. Vi
gjorde en tvåfärgstidning på
8-12 sidor. I slutet av 90-talet blev det väsentligt att öka
Acta Paediatricas upplaga och AP:s styrelse med Agne
Larsson i spetsen föreslog vid flera tillfällen att
medlemsskapet i BLF skulle knytas till en prenumeration
på AP vilket inte var helt självklart men accepterades av
föreningen så småningom.
I slutet av 90 talet tog förlaget Taylor & Francis, som
producerade AP över produktionen av BLF-nytt och samtidigt fick tidningen flerfärgstryck. Efter några år in på
2000-talet beslöts att tidningen skulle professionaliseras,
vilket var bra. Den hade dittills tryckts i England och vi
hade en hel del problem med distributionen och adressregister. I samband med detta bytte tidningen namn till
Barnläkaren. Jag efterträddes av Annika Janson.

Jonas Ludvigsson (2005-2007)
Jag ansvarade för tio nummer
av barnläkaren mellan hösten
2005 och våren 2007. I ett av
de första numren valde jag att
fokusera på preventiv barnmedicin: Trafiksäkerhet för
barn. Trafiken är faktiskt
en stor “barna-dödare” i
Sverige. Många av oss har
engagerat sig i det förebyggande vaccinationsprogrammet, men kan vi på samma sätt
arbeta förebyggande med att förebygga trafikolyckor?
Under min tid som redaktör pågick också en intensiv
debatt om “rösträtt för barn”.
Annars ville jag som redaktör främst belysa tre områden
inom barnmedicinen.
1) Hur ser situationen ut för våra ST-barnläkare? En
webb-enkät (ca 160 svarande) visade att över 70
procent förlorade ekonomiskt på att forska.
2) I ett annat nummer beskrevs 22 verksamhetschefers
situation. Alla verksamhetschefer rapporterade att man
behövde rekrytera fler ST-läkare under den närmaste
femårsperioden.
3) Flera Barnläkaren-nummer handlade om global medicin och u-landspediatrik.
Barnläkaren Nr.1/11

9

bkn_111_1_article.qxd:Layout 1

1/22/11

6:54 PM

Page 10

BARNLÄKAREN 30 ÅR
Samuel Lagercrantz (2007)
När jag 2007 kom in som
redaktör för tidningen var jag
frilansjournalist. Barnläkaren
blev snabbt mitt favorituppdrag, mycket eftersom jag till
min hjälp hade ett trevligt
och kreativt redaktionsråd
med bland annat Göran
Wennergren och Margareta
Blennow. Vi träffades en gång
inför varje nummer. Vår ambition var att fylla tidningen
med ett brett material. Vi ville ha artiklar där pediatriker
delade med sig av sina specialkunskaper. Det kunde handla om diabetes eller mjölkallergi. Men vi ville också ha
artiklar om filosofi, historia och litteratur som på något sätt
anknöt till det barnmedicinska området. Det viktiga var att
producera och ta in texter som fick läsarna att tänka till
och eller lära sig något nytt.

rent medicinska, men som hade en direkt anknytning till
barns hälsa eller upplevelse av hälsa. Samtidigt uppmanade jag läsarna att höra av sig med egna reflektioner
kring detta område. Många har också gjort så, och deras
bidrag har publicerats både i prosans och poesins form.
Glädjande många barnläkare har visat sig ha konstnärliga talanger inom såväl bildkonst, musik som litteratur.
Från och med nummer 1/2010 blev sektionsrubriken
ändrad från “Litteratur” till “Kultur”. Med detta vill vi
poängtera kulturens positiva effekt på hälsa och
livskvalitet. Innehållet har ytterligare breddats med
beskrivningar av hur barn avbildas i konst, barns relation
till miljö och historiska betraktelser om barns situation.
Ytterligare bidrag från er läsare är varmt välkomna!

Carl Lindgren Kulturredaktör (2007-)
Sedan lång tid har böcker
med anknytning till barnsjukvård recenserats eller
omnämnts i tidningen. 2007
fick jag en förfrågan av
dåvarande redaktör Samuel
Lagercrantz att bevaka detta
område. Min strävan var
redan från början att bredda
recensionerna till att omfatta
även annan litteratur än den
Redaktionen
Catarina Almqvist Malmros (vetenskapsredaktör)
Margareta Blennow
Erik Borgström
Viveca Karlsson (korrekturläsare)
Hugo Lagercrantz
Carl Lindgren (kulturredaktör),
Margareta Munkert Karnros (redaktör)
Nina Nelson (ansvarig utgivare)
Måna Wallensteen (ekonomiansvarig)
Göran Wennergren
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Tidningen idag …

Redaktionen ligger i Borgmästarvillan,
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Stockholm
Foto: MMK

När jag träffade redaktionsrådet första gången hösten
2007, minns jag att jag tänkte; Vilken bra grupp att jobba
med…!. Det fanns en sådan drivkraft. Till det följande
redaktionsmötet skrev jag ihop ett utkast av tidningen grundat på idén om temanummer. Därefter satte jag igång att
skissa på en ny layout. Efter diskussion med redaktionsrådet
började vi sedan, tillsammans med webbmaster Susanne
Svahn, att planera uppbyggnaden av Barnläkarens nya
egna hemsida. www.barnlakaren.se. En egen webbsite blev
en nödvändighet när annonsförsäljningen flyttades från
förlagets marknadsavdelning i Oxford till vår redaktion i
Stockholm, i januari 2008.
Susanne uppdaterar kontinuerligt hemsidan i samråd
med redaktionen.
Eftersom Barnläkaren är en föreningstidning för BLFmedlemmar runt om i Sverige, såg vi temadelarna som en möjlighet att sprida information om de viktiga verksamhetsområden som finns. Efter en tid började vi bjuda in gästredaktörer
som fick ansvara för respektive temadel. Samarbetet med våra
gästspelande redaktörer har fungerat utmärkt hittills och är
både roligt och lärorikt. Om någon läsare sedan meddelar att de

haft nytta av något temanummer, t ex i yrkeslivet eller i utbildningssammanhang, är detta förstås extra motiverande.
Arbetet med tidningen pågår året runt. Redaktionen träffas
varannan månad för att bland annat besluta om innehåll för
nästkommande nummer. En gång om året fastställs våra
teman, vilket sker med framförhållning på ett år. I november
2010 bestämdes alltså teman för 2012. Dessa presenteras
sedan på Barnveckan under följade vår, där vi också har möjlighet att träffa våra läsare och annonsörer. Varje höst bestäms
bildserien till omslaget. Utvecklingen av tidningen pågår
ständigt. Det finns alltid något att förbättra eller “slipa till”.
Personligen känner jag starkt för hela produktionsprocessen.
Varje nummer är en resa. Vi börjar med en idé - målet är det
tryckta exemplaret i handen. Det är många små detaljer som
ska ha fallit på plats, innan man kan betrakta ett utkast som
färdigt att skickas till tryck. Under arbetets gång granskas
aktuellt nummer minst tre gånger av ansvarig utgivare Nina
Nelson och vår korrekturläsare Viveca Karlsson.
En kontinuerlig dialog med tidningens läsare kombinerat
med intresse, lyhördhet och drivkraft hos redaktionen, är
navet i arbetet med tidningen Barnläkaren.
Målet är att producera en levande, aktuell och informativ föreningsstidning.
Margareta Munkert Karnros
(Redaktör 2007-)
Redaktörer för Barnläkaren sedan 1981
1981-1985
Kerstin Werner
1985-2001
Ian Modin
2002-2004
Annika Janson
2004
Hugo Lagercrantz
2004-2005
Caroline Lagercrantz
2005-2007
Jonas Ludvigsson
2007
Samuel Lagercrantz
2007Margareta M. Karnros

Några ord från läsarna ...
Hilda Hassler, barnhälsoöverläkare, Sunderby
sjukhus, Luleå:
– Tidningen känns som ett
sammanhållande kitt för oss
barnläkare. Jag läser varje
nummer som kommer ut.
Det ger mig en överblick över
det som händer inom vårt

skrå. Ledarspalten gillar jag! Den ger mig ofta ett nytt
perspektiv på det jag håller på med, lyfter blicken från
sjukhuskorridoren, så att säga. Vissa frågor behöver man få
belysta från en annan horisont än sin egen, och det lyckas
ofta ledarskribenten att göra. Ofta (oftare än jag skulle
önska), lär jag mig faktiskt något nytt när jag läser BL.
Tidningens temanummer har vid några tillfällen gett mig
massor med “ny” kunskap, som jag senare haft nytta av när
jag stöter på även dessa patienter.
Barnläkaren Nr.1/11
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Karl Anders Dahlström, Asc
Professor, Inst för pediatrisk
gastroenterologi, Stanford
Universitetet, Kalifornien:
–Jag läser varje nummer
från pärm till pärm för att få
reda på vad som händer
inom “pediatriken” i Sverige.
Tycker bäst om den trevliga
och avspända mixen av olika
subspecialiteter och möten
m m, till skillnad från de faktaspäckade medicinska
tidskrifter vi annars läser. Man lär sig alltid något nytt om
andra subspecialiteter än den “egna”.

Maria Thomasson, egen
företagare, Leksand:
– Tycker att det är intressant med temanummer. Jag
är ny prenumerant och det
nummer jag just fått om
allergi/astma läste jag större
delen av. Intervjuer, debatter och ny forskning som
inte är alltför svåråtkomlig,
är spännande läsning. Jag
lär mig alltid något nytt när jag läser något på t ex
Debatt. Denna gång om amning och allergier.

12 Barnläkaren Nr.1/11

Ellinor Ristoff, barnläkare,
Astrid Lindgrens
Barnsjukhus, Huddinge,
Stockholm (tjänstledig för
arbete som konstnär):
– Brukar bläddra igenom
Barnläkaren i princip varje gång
den kommer. Det är lite olika vad
jag fastnar för. I senaste numret
jag läste tyckte jag att temadelen
om onkologi var givande. Man lär sig ofta nya olika saker, som
t ex att man med UV lätt kan skilja ut en falsk signatur eller
retuschering från resten av bildytan på en antik målning.
Robin Kahn, ST-läkare och
medicine doktor, Barn- och
Ungdomsmedicinska
kliniken i Lund, Skånes
Universitetssjukhus.
– Jag brukar alltid läsa
Barnläkaren när den kommer i
brevinkastet. Jag tycker den
brukar innehålla intressant läsning. Särskilt reportagen och
intervjuerna brukar vara trevliga att läsa. Genom att läsa
Barnläkaren tycker jag att jag håller mig informerad om
vad som händer inom svensk pediatrik. Jag får på ett
enkelt sätt veta vilka frågor som är aktuella och jag får bättre känsla för vad som händer utanför den egna kliniken.
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Skulpturen “Kompetensutveckling”av Patrik Svensson. ADHD kan innebära symtom som känslomässiga svängningar, benägenhet för utbrott,
problem med reglering av dygnsrytm och födointag, olika former av riskbruk och riskbeteende.
Foto: Patrik Svensson

Elisabeth Fernell:

Patientgrupper i skärningspunkten mellan
pediatrik/neuropediatrik och barnpsykiatri/
neuropsykiatri
Detta nummer, med temat Neuropsykiatri, ska belysa aspekter på ett stort och växande kunskapsområde – kliniskt och
forskningsmässigt – och lyfta fram patientgrupper som finns i skärningspunkten mellan pediatrik/neuropediatrik och
barnpsykiatri/neuropsykiatri.

Barnläkaren Nr.1/11
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Tyngdpunkten ligger således på olika kognitiva funktionsproblem/funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar –
t ex autismspektrumtillstånd, koncentrations-/ uppmärksamhetsstörningar och generella kognitiva störningar/
utvecklingsstörningar. Svårigheterna presenterar sig inte
alltid med kärnsymtomen och kombinationer av olika kognitiva problem är snarast regel1. De emotionella nätverken är
ofta också involverade, vilket kan ge adderande symtom i form
av emotionell labilitet, irritabilitet, nedstämdhet och oro.
Vid t ex ADHD kan presenterande symtom vara just
problem med känslomässiga svängningar, benägenhet för
utbrott, problem med reglering av dygnsrytm och födointag,
olika former av riskbruk och riskbeteende. Koncentrationsuppmärksamhetsproblemen fångas i utvecklings- och funktionsanamnesen, som leder oss i diagnostiken. ADHD är ett
angeläget område också för pediatriken!
Vissa får aldrig sina svårigheter identifierade
Autismspektrumtillstånden har fått ökad uppmärksamhet
inte minst utifrån BVC:s roll att uppmärksamma små barn
med utvecklingsavvikelser.
De lindrigare kognitiva funktionsnedsättningarna kan vara
särskilt svåra eller lindrig utvecklingsstörning, där kärnsymtomet är brister i det abstrakta tänkandet, är ett sådant exempel. Svår utvecklingsstörning identifieras innan skolstart,
men den grupp som har en lindrig utvecklingsstörning blir
ofta inte igenkänd förrän i samband med skolstart eller
många år senare. Vissa får aldrig sina svårigheter identifierade. Självklart behöver också denna grupp utredning i ett
team där psykolog och läkare samarbetar – och sedan en
medicinsk bedömning avseende möjlig orsaksfaktor och en
planering för uppföljning – precis som vid andra funktionsnedsättningar. Lätt utvecklingsstörning är en svår diagnos
att ställa och tillståndet är inte heller lätt att leva med i vårt
samhälle med ökade krav på kognitiva förmågor.
Hänsyn till barnets sociala miljö och situation
Inte heller svag begåvning/”borderline intellectual functioning”2 – d v s i normalvariationens nedre del – är lätt att
ha i en skola som är alltför teoretiskt krävande för denna
14 Barnläkaren Nr.1/11

grupp elever, som hör till den vanliga grundskolans målgrupp. Statistiskt har ca 13–14 procent av ungdomar en
svag begåvning i IQ intervallet 70–85. Särskilt svårt att
klara skolans mål får den grupp som har den inte ovanliga
kombinationen av svag begåvning och stora koncentrationssvårigheter/ADHD. För dessa elever är vårt
nuvarande högstadium alltför teoretiskt utformat och det
borde vara en utmaning för dem med överordnat pedagogiskt ansvar att utforma ett högstadium med varvad
teori och praktik för denna grupp!
Självklart ska barnets sociala miljö och situation alltid
beaktas, men vi måste också tänka på barn med s k “double
hazards “– barn med såväl en egen funktionsproblematik
som en ogynnsam eller destruktiv social situation. Åtgärder
behöver förstås initieras utifrån dessa dubbla risker.
Ökad kunskap inom neuropediatrik
Inom det neuropediatriska området har neuropsykiatrisk
och neuropsykologisk forskning bidragit till ökad kunskap
om kognitiva funktionsnedsättningar vid olika neurologiska tillstånd/sjukdomar. I definitionen av cerebral pares3
lyfts nu de vanligt förekommande kognitiva problemen
fram och också vid epilepsi betonas behovet av att
beakta associerade kognitiva funktionsnedsättningar. Vid
Duchennes muskeldystrofi och vid dystrofia myotonica4
måste möjligheten av samtidig kognitiv funktionsnedsättning – som utvecklingsstörning och/eller autismspektrumtillstånd – beaktas. För barn med hydrocephalus är
sådan kognitiv utredning också självklar5.
Tänk på tänkandet – och på att en del barn och ungdomar behöver hjälp att tänka!
Referenser:
1. Gillberg C, Gillberg IC, Rasmussen P, Kadesjö B, Söderström H,
Råstam M, Johnson M, Rothenberger A, Niklasson L. Co-existing
disorders in ADHD -- implications for diagnosis and intervention. Eur Child Adolesc Psychiatry 2004;13 Suppl 1:I80-92.
2. Fernell E, Ek U. Borderline intellectual functioning in children
and adolescents – insufficiently recognized difficulties. Acta Paediatr.
2010;99:748-53.
3. Proposed definition and classification of cerebral palsy, April 2005.
Bax M, Goldstein M, Rosenbaum P, Leviton A, Paneth N, Dan B,
Jacobsson B, Damiano D; Executive Committee for the Definition
of Cerebral Palsy. Dev Med Child Neurol 2005;47:571-6.
4. Ekström AB, Hakenäs-Plate L, Samuelsson L, Tulinius M, Wentz
E. Autism spectrum conditions in myotonic dystrophy type 1: a
study on 57 individuals with congenital and childhood forms. Am
J Med Genet B Neuropsychiatr Genet 2008;147B:918-26.
5. Lindquist B, Persson EK, Uvebrant P, Carlsson G. Learning,
memory and executive functions in children with hydrocephalus.
Acta Paediatr. 2008;97:596-601.

Elisabeth Fernell
E-mail: elisabeth.fernell@karolinska.se
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Björn Kadesjö:

Behandling vid ADHD
Det finns ingen behandlingsmetod som med dagens kunskap kan sägas vara botande vid ADHD. Däremot kan man
med medicinering t ex minska symtomen och öka barnets funktionsnivå. Trots att allt ännu inte är känt om de mediciner som används idag, är det få psykofarmaka till barn som undersökts lika väl som centralstimulantia. Dessa
läkemedel får endast föreskrivas av specialister i barn- och ungdomspsykiatri och barnhabilitering. Barnläkare
med erfarenhet av området kan dock ansöka om att få förskrivningsrätt.

Trots att allt ännu inte är känt om medicinerna är det få
psykofarmaka till barn som undersökts lika väl som centralstimulantia. Forskning har visat att behandling med centralstimulantia inte ökar risken för framtida missbruk utan tvärtom tycks
minska den.

ADHD har i många fall stor betydelse för barns hela
uppväxtsituation och leder ofta till:
• svårigheter med inlärning och bristande skolframgång
• konfliktfyllda relationer till sina föräldrar, lärare och
andra vuxna
• svårigheter att utveckla, behålla och fördjupa kamratrelationer liksom att utveckla meningsfulla intressen
• bristande tilltro till egen förmåga med känslor av misslyckande, uppgivenhet och depression
Ännu inget botemedel mot ADHD
Sammantaget kan detta innebära allvarlig inverkan på ett
barns utveckling och framtid. Det är därför uppfordrande
för alla inom hälso- och sjukvården att vara uppmärksamma på tecken på ADHD och vara beredda på att tidigt
initiera stöd och behandling innan negativa pålagringar
utvecklats.

Det finns ingen behandlingsmetod som med dagens kunskap kan sägas vara botande vid ADHD. Hjälpen måste
istället vara inriktad på:
• att öka kunskapen om vad barnets ADHD-problem
innebär hos viktiga personer i dess omgivning så att
det kan mötas av rimliga krav och ett utvecklande
förhållningssätt
• att minska ADHD-symtomen och eventuella samtidiga
problem
• att förhindra tillkommande problem som uppgivenhet eller
destruktivt handlande mot en oförstående omgivning
• att öka barnets funktionsnivå t ex vad gäller inlärning och
förmåga till samvaro med kamrater
• att hjälpa barnet att själv förstå och på sikt utveckla strategier för att hantera sina svårigheter
• att barn och familj får de sociala stödinsatser de har
behov av
Insatserna måste därmed beröra barnet i olika sociala situationer, ha “multimodal” inriktning, och gälla såväl hemsituation som barnet i förskola/skola.
Kan minska risk för framtida missbruk
För att minska ADHD-symtomen har medicinering fått en
allt viktigare plats och under de sista tio åren har det skett en
dramatisk ökning av antalet barn som får medicin. Denna
ökning kan förstås utifrån ökad kunskap om ADHD och att
fler läkare har erfarenhet av området. Tidigare var synsättet
att behandling skulle startas först då allt annat prövats.
Aktuella internationella riktlinjer (1) rekommenderar ett
mer aktivt förhållningssätt och att överväga medicinering
tillsammans med andra insatser när ett barn har allvarligt
funktionsnedsättande problem.
Trots att allt ännu inte är känt om medicinerna är det
få psykofarmaka till barn som undersökts lika väl som
centralstimulantia. Forskning har visat att behandling med
centralstimulantia inte ökar risken för framtida missbruk
utan tvärtom tycks minska den. Däremot måste behandlare
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vara uppmärksamma på att ungdomar i berusningssyfte
experimenterar med dessa läkemedel på samma sätt som
med många andra. Biverkningarna är i de flesta fall lindriga
men allvarliga sådana förekommer. Eftersom läkemedelsbehandling vid ADHD hos barn ofta blir mångårig är att det
angeläget att det finns en strukturerad plan för uppföljning
med helst en sjuksköterska som är tillgänglig för råd och
stöd.

Det är bara specialister i barn- och ungdomspsykiatri och
barnhabilitering som har rätt att förskriva centralstimulantia. Barnläkare med erfarenhet av området kan ansöka om
att få förskrivningsrätt. Ändå är det motsägelsefullt att inte
barnläkare som har erfarenhet av att förskriva och kontrollera avsevärt mycket mer komplicerade farmaka inte
självklart har möjlighet att sköta medicinering vid ADHD.
Det finns skäl för Läkemedelsverket att ändra detta.

Barnläkare kan ansöka om att få skriva ut
centralstimulantia
Behandlingen med metylfenidat har underlättats av att det
idag finns i långverkande beredningsformer (6–12 timmar)
med läkemedlen Concerta®, Ritalin®, Equazym® och
Medikinet® (2). Atomoxitin (Strattera®) har en annan
verkningsmekanism (selektiv noradrenalinåterupptagshämmare) som innebär att läkemedlet har effekt över hela
dygnet. Läkemedelsverkets ger riktlinjer för handläggning
av medicinering vid ADHD.

Referenser:
1. National Institute for Clinical Excellence (NICE), publicerade
2008 clinical guidelines, “Attention deficit hyperactivity disorder:
Diagnosis and management of ADHD in children, young people
and adults” http://www.nice.org.uk/
2. Banaschewski T et al. Long-acting medications for the hyperkinetic disorders. A systematic review and European treatment guideline. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2006;15:476-95

Björn Kadesjö
E-mail: bjorn.kadesjo@vgregion.se

Tidigt symtomgivande tillstånd som medför
utvecklingsneurologisk/neuropsykiatrisk
undersökning
Tillstånd som ADHD, autismspektrumtillstånd, ticssyndrom, språkstörningar, motoriska och generella utvecklingsstörningar kan sägas utgöra en grupp av “Early Symtomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical
Examinations (ESSENCE)”. Poängen med ESSENCE-begreppet är att dra alla “barnspecialisters” uppmärksamhet
till “sanningen” om de utvecklingsneurologiska/barnneuropsykiatriska diagnoserna. Faktum är att det inte alltid går
att renodla dem tidigt i barnets liv (och ofta inte långt senare heller).
ADHD, autismspektrumtillstånd, ticssyndrom, språkstörningar, motoriska och generella utvecklingsstörningar överlappar från spädbarnstiden/
förskoleåldern såväl ifråga om symtom och prognos, som
när det gäller etiologi och i någon mån också behandling. I svåra och tidigt funktionshindrade fall är det
regel med konsultation hos någon specialist (t ex
logoped, psykolog, barnläkare, barnpsykiater) före sex
års ålder. De nämnda tillstånden kan sägas utgöra en
grupp av ESSENCE som bara undantagsvis är enkelt
urskiljbara som diskreta syndrom vid det första konsultationstillfället.
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Ett barn kan ha flera diagnoser
De tidiga symtom som föranleder konsultation varierar
(se Tabell 1), men de är relativt likartade inom varje
neuropsykiatrisk diagnoskategori. Omfattande forskning
visar att tillstånden inte, mera än i undantagsfall, är
övergående, utan att de i allmänhet består i sin renodlade
form eller utvecklas symtomatiskt så att något av de andra
tillståndens diagnoskriterier bättre beskriver det enskilda
fallet vid ett senare tillfälle. Dessutom är det mycket vanligt
– för att inte säga regel – att flera olika av de nämnda diagnoserna passar in på ett enskilt barn (eller för den delen,
senare i livet, på en vuxen person).
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Tabell 1. Tidiga symptom på ESSENCE
Barnets ålder vid första
föräldraoro/specialistkontakt
Allmän utveckling
2 månader
Motorik
4 månader
Perception
6 månader
Delad uppmärksamhet
10 månader
Aktivitet
12 månader
Språk/kommunikation
18 månader
Beteende
18 månader
Humör
24 månader
Sömnproblem>6 mån
Fr o m 6 månader
Matproblem>6 mån
Fr o m 6 månader
Symptomområde

ESSENCE jämfört med dagens diagnostik
och uppföljning
Som ett exempel på vilken betydelse ESSENCE har i
diagnostik och uppföljning av barn med tidigt
debuterande svårigheter, kan nämnas det som till en början uppfattas som en specifik språkstörning. När man vid
språkscreening vid 30–36 månaders ålder (vanligt
förekommande på BVC i Sverige) upptäcker att ett barn
har en försenad eller avvikande talspråklig utveckling blir
hon/han i allmänhet remitterad till logoped, som kan rekommendera (a) expektans med eller utan besked om
omkonsultation om problemet inte skulle ge med sig
(“lugnande besked”), (b) uppföljning utan annan åtgärd
eller (c) logopediska interventioner av olika slag. Sällan
eller aldrig engageras i detta skede barnläkare/
barnpsykiater och/eller psykolog. Uppföljning in i
skolåldern av barn som visat tecken på talspråklig
avvikelse eller försening vid 30 månaders ålder ger vid
handen att den stora majoriteten har andra diagnoser,
inklusive ADHD, autismspektrumstörning, ticssyndrom
eller psykisk utvecklingsstörning.
Ett annat exempel kan tas från kliniker där fokus kanske
är inställt på att bekräfta eller avkräfta en misstänkt diagnos inom autismspektrum. Uppemot nittio procent av alla
barn under fem års ålder som får en sådan diagnos har

kvar samma eller en annan diagnos inom autismspektrum
några år senare. De övriga har en annan diagnos inom
ESSENCE-gruppen. Nästan samtliga inom den ursprungliga gruppen med diagnos inom autismspektrum uppfyller
dessutom vid varje uppföljningstillfälle kriterier för andra
ESSENCE-diagnoser såsom ADHD eller psykisk utvecklingsstörning.
Tidiga insatser ger bättre prognos
Poängen med ESSENCE-begreppet är att dra alla “barnspecialisters” uppmärksamhet till “sanningen” om de
utvecklingsneurologiska/barnneuropsykiatriska diagnoserna, nämligen att det inte alltid går att renodla dem
tidigt i barnets liv (och ofta inte långt senare heller).
Tillstånden förekommer som regel i kombination med
andra tillstånd inom ESSENCE-gruppen. Det är inte
alltid lätt att avgöra om det handlar om autism eller
ADHD, om autism eller utvecklingsstörning, eller både
och. Samtidigt måste barnet få hjälp så fort problemet är
identifierat.
Tidiga insatser ger bättre prognos, detta är inte bara
vackra ord, utan väldokumenterad sanning. I klinisk
vardag innebär detta att alla “barnspecialister” måste
samarbeta med öppna ögon om att det de själva är satta att
diagnostisera och behandla ofta bara är en del av helheten.
Barn och familj måste få hjälp med både det som gäller
“autismen”, “ADHD” och “språkstörningen”. Det krävs
ett utvecklingsarbete inriktat mot barncentra, snarare än
endast mot övcrspecialiserade autismcentra, ADHDkliniker, och logopedcentraler.

Christopher Gillberg, professor i
barn- och ungdomspsykiatri vid
Göteborgs Universitet. Överläkare,
Barnneuropsykiatriska kliniken,
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg E-mail:
christopher.gillberg@pediat.gu.se
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Dags för utvecklingsneurologiska
mottagningar i den öppna barnsjukvården
ADHD är en vanlig, neurologiskt betingad störning, med allvarlig prognos och där tidig intervention kan göra stor
skillnad för patienten. (1) Vi behöver i Sverige komma ifrån de långa köerna och ineffektiva utredningar, brist på diagnostik och behandling – vilket dessvärre, fortfarande är vanligt (2) och istället satsa på effektiva läkarledda utredningar
i öppenvård med kompetenta team för att kunna bedöma hela spektrat av utvecklingsneurologiska funktionshinder.

Det är hög tid att förverkliga lättillgängliga läkarledda team
på barnmottagningarna med kompetens över hela fältet av
utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar, menar artikelförfattaren.

Barn och ungdomar som har svårigheter med koncentration, impulskontroll, motorisk koordination, samspel,
språk, logiskt tänkande och perception – bara för att
nämna en rad viktiga central nervösa funktioner – behöver
och har rätt till att utredas brett och få en säker, effektiv
och likvärdig vård. Det finns dessutom en utbredd samsjuklighet i gruppen utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar, d v s, barn som uppfyller kriterierna för t ex
utvecklingsstörning, autism, språkstörning, ADHD,
motorisk koordinationsstörning, DAMP, cp, epilepsi m m.
har ofta överlappande symtom och är därför beroende av
att det finns en bred kompetens på den utredande
enheten. Den sammantagna morbiditeten av dessa tillstånd är så stor att minst 10 procent av populationen är i
behov av kompetent utredning, bedömning och ställningstagande till behandling. (3)
Utvecklingsneurologisk kompetens till barnspecialister
Insikten om behovet och betydelsen av ett samlat grepp
från barnsjukvården har vuxit fram under de senaste 20
åren. Redaktören för en ledande tidskrift på området,
Developmental Medicine and Child Neurology, Martin
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Bax skrev 2002 i en ledare: “Clearly the divide between
psychiatry and neurology needs to be closed. Child psychiatry and child development disability clinics should function together and the health professionals involved should
have training that prepares them to take the broad
approach:..”. (4)
I målbeskrivningen för specialister i barn- och ungdomsmedicin 2008 framgår av checklistorna att det skall
finnas fördjupad teoretisk kunskap hos de blivande specialisterna om “Normal psykomotorisk utveckling och
avvikelser, neuropsykiatriska avvikelser, skolsvårigheter
och förmåga att rutinerat utföra neurologstatus i olika
åldrar och göra psykomotorisk utvecklingsbedömning.”
Med andra ord är det nu hög tid att alla barnspecialister
tillförsäkras denna utvecklingsneurologiska kompetens,
tillförsäkras möjlighet att ta ansvar för sina patienter med
utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar och även
får rätt att förskriva centralstimulantia utan omväg via
licensansökan. Annars kommer denna patientgrupp vara
hänvisad till ojämlik vård med stor risk att inte få tillgång
till utredning och behandling i rimlig tid.
Behov av utvecklingsneurologiska mottagningar
Det går heller inte att förstå bakgrunden till långvarig
ungdomsarbetslöshet, psykiatriska tillstånd som t ex
depression, ångest och missbruk, sjukpensioneringar,
studiemisslyckanden och kriminalitet utan att också ta
med de utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningarna i bilden. Det handlar här om stora samhällskostnader,
bara ADHD har beräknats ha en årlig samhällskostnad på
c:a 50 miljarder kronor.
Det behövs utvecklingsneurologiska mottagningar på
liknade vis som att vi idag har diabetes-, och allergimottagningar. Och lika väl som att barn med atopisk problematik tas omhand av barnläkare på barnmottaningen,
och inte behöver söka allergolog, behöver barn med
ADHD och andra utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar möta förståelse och kompetent handläggning
inom den idag befintliga vårdkedjan BVC – Specialist
BVC – Barnmottagning. Barnläkarna möter avvikelserna
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redan på Specialist BVC och kan fånga upp problematiken
redan där eller på lågstadiet.
Läkarledda team i tydlig vårdkedja
Utvecklingsneurologiska tillstånd behöver identifieras,
utredas och behandlas på en samlad enhet med ett samlat
grepp. Att bygga vårdstrukturer där svårighetsgrad av
tillstånd, skattat med exempelvis GAF (global skattning av
psykosocial funktionsnivå), skall ligga som grund för vem
som bär huvudansvar, motverkar tillgänglighet, skapar
revir och administrativa gränser och oklarhet för alla som
arbetar med barn inom barnomsorg, BVC, SHV, sjukvård
och inte minst för föräldrar. Ett sådant system riskerar
“vårdskador” i form av utebliven utredning och behandling enligt Socialstyrelsens nya definition.
Det är således hög tid att förverkliga lättillgängliga läkarledda team på barnmottagningarna med kompetens över hela
fältet av utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar.
Dessa skall befinna sig i tydlig vårdkedja med BVC–SHV , ha
lokal geografisk förankring och barnmedicinsk och
barnpsykiatrisk kompetens i nära samarbete. De ekonomiska
resurser som satsas av samhället måste följa barnen så att de
tillförsäkras utredning och behandling i rimlig tid.
Referenser:
1. Curatolo E et al The Neurobiology of attention deficit/hyperactivity
disorder European Journal of Paediatric Neurology 13 (2009) 299-304.

2. Rapport från socialstyrelsens tillsyns av hälso- och sjukvården
2009 s. 12-14.
3. Landgren M, Pettersson R, Kjellman B, Gillberg C. ADHD,
DAMP and other neurodevelopmental/psychiatric disorders in 6year-old children: epidemiology and co-morbidity. Dev Med Child
Neurol 1996 Oct; 38(10):891-906
4. Bax M Editorial Dev Med Child Neurology 2002;44:291.

Helena Velander, specialist i barnmedicin Enhetschef, barn- och
ungdomsmottagningen Primärvården, Södra Bohuslän
E-mail: helena.velander@vgregion.se
Magnus Landgren, barnneurolog Med Dr, Utvecklingsneurologiska
enheten, Mariestad, Skaraborgs sjukhus
E-mail: magnus.landgren@vgregion.se

Att vara barnläkare i skolans värld
2004 lämnade Alf Kågström barnkliniken i Gävle för att bli skolläkare i Sandviken, två mil väster om stan. Från att
bland annat ha varit verksam inom onkologi och reumatologi, väntade förebyggande hälsovård för 6 500 elever.
Förbättrat omhändertagandet för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ingick i hans nya uppdrag. Enligt Alf har skolan unika möjligheter att upptäcka och ge stöd till dessa elever.
1994 började BVC med screening av DAMP. Men vart skulle
barn med utfall remitteras? Bryggan, mottagning för barn 4–6
år – en gemensam satsning av kommun och landsting, blev
svaret.Vi lärde oss snart att utredning av specialpedagog,
läkare och psykolog behövde ett komplement, varför återkommande utbildningar för föräldrar och skolpersonal infördes. I
skolläkartjänsten ingår 12 timmar/månad som ende läkare i
Bryggan. Vi har årligen 30-40 nybesök, ca 10 procent av
årskullen. Detta är en modell för att tidigt finna barn med NFP.
Samarbete mellan professioner och över huvudmannagränser är
grundläggande i Sandvikenmodellen. Närheten till elevens vardag
är en framgångsfaktor. Numera behöver de barn från kommunen
som är i behov av hjälp, sällan vänta på behandling.
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Basutredning
Särskilt för flickor kan symtomen vara svårtolkade och
bli uppenbara senare. Elevhälsan är då första instans.
Vid försvårad inlärning görs en basutredning.
Specialpedagogen och lärarlaget ansvarar för pedagogisk
kartläggning och uppföljning. Som skolläkare avsätter jag
90 min för anamnes, status och dokumentation. Omkring
hundra basutredningar görs per år. Ronddiskussion med
skolpsykolog kompletterar. Begåvningsutredning kan vara
indicerad men är inte obligat. ADHD är en klinisk diagnos
jag ställer som skolläkare. Remittering vid autismspektrumsymtom och komplicerade fall. Stödinsatser sätts in utifrån
preliminär bedömning i väntan på definitiv diagnos.
Basutredningen är grund vid remiss till BUP eller BUH.
Neuropsykiatrisköterska i skolhälsan
Vi har en sjuksköterska med ansvar för samordning kring
barn med NPF. Tjänsten är placerad i skolhälsovården
men bekostas gemensamt av kommun och landsting.
Kliniskt arbete vid Bryggan, elevhälsan och BUP varvas
med utbildningsinsatser och nätverksarbete. Ett lika
enkelt som framgångsrikt koncept.
Utredning i tid – kunskap nära barnet – medicinsk
behandling
Våren 2006 började jag och skolans neuropsykiatrisjuksköterska som konsulter vid BUP med ansvar för medicinering vid ADHD. Medicinsk behandling ges även
inom skolhälsans ramar. Individanpassat, täta tele-
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fonuppföljningar, v b byte mellan preparat och beredningsformer. Effekten följs med SNAP-skattningar,
tillväxtkontroller, puls och blodtryck var tredje månad.
För många elever blir det en påtagligt förbättrad situation i skolan och på fritiden. Närheten till elevens vardag
är en framgångsfaktor. Numera behöver barnen från vår
kommun sällan vänta på behandling.
Läs och Skriv- Forum
Landstingets logopeder bedömer tillsammans med
elevhälsans talpedagog, skolpsykolog och skolläkare
utredningsresultatet vid läs- och skrivsvårigheter. Vi har
en lärande organisation, kortare köer, utan kostnadsökning. Nya arbetssätt har medfört en stor kunskapsökning
inom skolan. Neuropsykiatriska svårigheter identifieras
tidigare och även flickor lotsas fram till utredning i större
omfattning än förr. Samarbete mellan professioner och
över huvudmannagränser är grundläggande i vår modell.

Alf Kågström, specialist i barn – och
ungdomsmedicin, Skolöverläkare i
Sandviken
konsult i Bryggan 12 tim/månad,
konsult vid BUP 10 tim/månad
E-mail: alf.kagstrom@sandviken.se
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Tidig upptäckt av autism – viktig uppgift
för barnläkaren
De senaste årens omfattande neurovetenskapliga forskning har lett till en mera optimistisk syn på möjligheterna att
påverka förloppet vid autism. Symtombilden varierar utifrån en heterogen neurobiologisk bakgrund. Vi kan inte bota
autism, men det finns möjligheter att “guida” det lilla barnets hjärna och barnets fortsatta utveckling. Symtom kan
upptäckas från första levnadsåret och vi har som barnläkare ett speciellt ansvar för den tidiga upptäckten.
utvecklingen initialt tett sig normal, men
planat av efter 18-22 månader. Alltför
många föräldrar har upplevt att man i vården inte lyssnat på deras oro. Ofta uttrycker
föräldrar oro för sen språkutveckling eller
misstanke om hörselnedsättning. Sömnoch uppfödningssvårigheter är inte ovanliga. Det är viktigt att vi tar föräldrars oro på
allvar.
Observera barnet
Möjliga varningstecken kan vara:
• bristande ögonkontakt
• uteblivet joller, avsaknad av glädje i kontakten vid 4-6 månader
• uteblivet pekande vid 12 månaders ålder,
Observation av barnets förmåga till “Joint attention” vid BVC-besöket enligt särskild
avsaknad av förmåga att följa andras
modell.
pekning
Foto: Petra Linnsand
• fördröjd respons när barnet tilltalas vid
namn
Kärnsymtomen vid autism är svårigheter i förmåga till
• försenad språkutveckling, inga spontana 2-ordssatser
ömsesidigt socialt samspel och kommunikation samt
vid 2 års ålder
begränsningar och avvikelser i beteende och intressen.
• förlust av språk eller sociala färdigheter
Symtomen varierar och tidiga tecken kan vara uppenbara,
• fixering vid föremål, repetitiva beteenden
men ibland mycket subtila. Framför allt är de relaterade till
Screening och beredning för bred utredning
en bristande förmåga att utveckla ömsesidighet i kontakt
I Göteborg screenas från januari 2010 alla barn avseende
med andra, i bristande förmåga till “joint attention”.
autism i samband med 2½-års hälsobesök på BVC. Vi
Förmågan utvecklas stegvis från att barnet kan känna igen
använder två instrument: 1. M-CHAT (Modified
och hålla ögonkontakt med föräldern till allt mera varierad
Checklist for Autism in Toddlers) som är ett frågeformulär
social kommunikation. Det är viktigt att vid varje hältill föräldrar och 2. Observation av barnets förmåga till
sokontroll observera barnets förmåga till kontakt. Det ger
“Joint attention” enligt särskild modell vid BVC-besöket.
oss möjlighet att tidigt reagera när avvikelser finns. De
BVC-sjuksköterskans och doktorns kunskap, screeningtidiga insatserna kan innebära förändrad prognos och
metoder och trygga rutiner är till stor hjälp för den tidiga
livskvalitet för barnet och för hela familjen.
upptäckten (Läkartidningen 2010 nr 39).
Det är viktigt att det vid misstanke om autism finns
Föräldrars oro kan vara betydelsefull indikator
rutiner för fortsatt bred utredning inkluderande samsjukDe flesta föräldrar till barn som fått diagnosen autism
lighet och beaktande av möjliga andra orsaker till
uttrycker att de tidigt känt oro för sitt barns utveckling,
symtomen. Behandlingsinsatserna behöver planeras
mest vanligt då barnet varit 12-18 månader. I vissa fall har
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individuellt och i samråd med familjen. Föräldrars roll är
avgörande. För insatserna behöver kunskap i team byggas
upp och inom detta område finns mycket att utveckla och
det är nödvändigt att fortsatt följa kunskapsutvecklingen
från forskning.
Utifrån aktuellt kunskapsläge vill jag uppmuntra till
tidig upptäckt av autism. Handla aktivt för utredning då
svårigheter observeras och/eller då föräldrar uttrycker oro.
Varje barn är unikt med sin personlighet och möjliga
andra samtidiga svårigheter. Det innebär flera utmaningar
för oss, men vi har möjlighet till preventiva insatser av stor
betydelse.
Referenser:
1. Johnson CP, Myers SM; Identification and evaluation of children
with autism spectrum disorders. Pediatrics. 2007;120(5):11831215

2. Nygren G, Sandberg E, Arvidsson T, Gillberg C. BVC:s unika
roll- att fånga upp autism tidigt. Erfarenheter av nya rutiner i
Barnhälsovården i Göteborg. Läkartidningen 2010;39:23142318

Gudrun Nygren, barnläkare/barnpsykiater
överläkare BUP-mottagningen
Kungsbacka, projektledare barnhälsovården Göteborg doktorand
Sahlgrenska akademin
E-mail:
Gudrun.Nygren@lthalland.se

ADHD – gäller dopaminhypotesen
fortfarande?
Förändrad signalering i hjärnans dopaminsystem vid ADHD har diskuterats alltsedan man på 50-talet upptäckte den
goda behandlingseffekten av centralstimulantia. Centralstimulantia ökar den endogena dopaminnivån i hjärnan genom
att blockera dopamintransportören. Senare års forskning har delvis kunnat stödja denna hypotes.
ADHD är en “complex disorder”, d v s fenotypen (de
kognitiva symtomen) uppstår p g a av en interaktion mellan olika genvarianter och externa faktorer (som t ex rökning hos gravida mödrar). Flera familje-, tvilling- och adoptionsstudier har beräknat ärftligheten till ca 76 procent (1).
Många av de “riskgener” man hittat för ADHD, kodar för
proteiner som är involverade i dopamintransmissionen,
t ex dopamintransportören, och dopaminreceptorerna D4,
D5 och D1, liksom calcyon (som är involverad i de intracellulära signalvägarna i det postsynaptiska dopaminneuronet). Dessutom finns det rapporter om riskgener för
serotonin- och noradrenalintransportörerna. Möss där
man “knockat ut” dopamintransportören uppvisar också
ett hyperaktivt beteende.

Text: PET undersökning med liganden 11C DOPA , som mäter
syntes och lagring av dopamin i hjärnan. Flera studier med
molekylär hjärnavbildning (PET) har visat en obalans i hjärnans
dopamintransmission hos personer med ADHD.
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Träning av arbetsminnet som behandlingsmetod
Flera studier med molekylär hjärnavbildning (PET) har
visat en obalans i hjärnans dopamintransmission hos personer med ADHD. Resultaten är dock motsägelsefulla.
Mest undersökt är dopamintransportören där studier först
visade en ökning i striatum. I senare studier har detta inte
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kunnat replikeras utan de har istället visat en minskning
både i striatum och i mellanhjärnan, (dvs substantia nigra
och ventrala tegmentum som innehåller de dopaminneuron som projicerar till striatum och frontalloben)(2). Detta
område verkar också ha en minskad syntes och lagring av
dopamin vid ADHD.
Nedsatt arbetsminne är en av de vanligaste fenotyperna
vid ADHD(3). Dopaminsystemet modulerar arbetsminneskapaciteten. Hos en grupp Cambridgestudenter ökade
kapaciteten med ca 30 procent efter centralstimulantia.
Effekten förmedlas genom dopamin D1-receptorn. När en
D1-agonist injicerades lokalt i prefrontala kortex på apor,
så förbättrades arbetsminnet samtidigt som den neuronala
aktiviteten förändrades. Effekten var dosberoende efter en
inverterad U-kurva så att både för lite och för mycket stimulering av D1 minskade kapaciteten. I svenska studier har
man utvecklat intensiv träning av arbetsminnet som en
behandlingsmetod och kunnat visa en ökad kapacitet hos
personer med ADHD följt av minskade kliniska symtom(4). Träningen har effekt även på andra patientgrupper
som har problem med arbetsminnet, samt på friska
försökspersoner. Genom funktionella studier av hjärnan
(fMRI) har man kunnat visa att det sker en ökad aktivitet i
frontala och parietala hjärnområden samtidigt med förbättringen av arbetsminnet. I dessa områden sker också en
samtidig nedreglering av D1-receptorn enligt en inverterad U-kurva(5).
Mäter tjockleken av hjärnbarken med ny metod
Med sofistikerade MRI-metoder har det gått att påvisa
skillnader i hjärnans anatomi hos personer med ADHD,
framförallt rör det sig om mindre volymer i prefrontala-,
cingulate-, temporala och parietala hjärnbarken, samt i
basala ganglierna. Med en förhållandevis ny metod har
man också kunnat mäta tjockleken av hjärnbarken.
Normalt så sker det först en tillväxt upp till sju års ålder,
varefter den börjar tunnas ut. Hos barn med ADHD sker
en liknande tillväxt av hjärnbarken följt av förtunning, men
den sker i medeltal ca två år senare(6).
Sammanfattningsvis har utvecklingen av nya molekylärgenetiska och hjärnavbildningsmetoder visat att hjärnan
utvecklas annorlunda hos barn med ADHD. Flera
dopamingener ger en ökad risk att utveckla ADHD, det
finns kopplingar mellan dopamin och de kognitiva symtomen vid ADHD, och arbetsminnesträning förbättrar de
kognitiva symtomen samtidigt som det sker plastiska

förändringar i dopaminsystemet. Kopplingen dopamin
ADHD är alltså fortfarande aktuell, även om det är långt
kvar tills vi förstår hela händelsekedjan från gen till
beteende.
Referenser:
1) Smith AK, Mick E, Faraone SV. Advances in Genetic Studies of
Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Curr Psychiatry Rep.
2009 Apr;11(2):143-8.
2) Jucaite A, Fernell E, Halldin C, Forssberg H, Farde L. Reduced
midbrain dopamine transporter binding in male adolescents with
attention-deficit/hyperactivity disorder: Association between striatal dopamine markers and motor hyperactivity. Biol Psychiatry.
2005 Feb 1;57(3):229-38.
3) Martinussen R, Hayden J, Hogg-Johnson S, Tannock R. A
Meta-Analysis of Working Memory Impairments in Children
With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Journal of the
American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 2005,
Volume 44, Issue 4, Pages 377-384.
4) Klingberg T, Fernell E, Olesen PJ, Johnson M, Gustafsson P,
Dahlstrom K, Gillberg CG, Forssberg H, Westerberg H.
Computerized Training of Working Memory in Children With
ADHD - A Randomized, Controlled Trial. J Am Acad Child
Adolesc Psychiatry. 2005 Feb;44(2):177-186.
5) McNab F, Varrone A, Farde L, Jucaite A, Bystritsky P, Forssberg
H, Klingberg T. Changes in cortical dopamine D1 receptor binding associated with cognitive training. Science. 2009 Feb
6;323(5915):800-2.
6) Shaw P, Eckstrand K, Sharp W, Blumenthal J, Lerch JP,
Greenstein D, Clasen L, Evans A, Giedd J, Rapoport JL.
Attention-deficit/ hyperactivity disorder is characterized by a
delay in cortical maturation. Proc Natl Acad Sci USA. 2007 Dec
4;104(49):19649-54. Epub 2007 Nov 16

Hans Forssberg, professor i neurovetenskap, Karolinska Institutet
överläkare i barnneurologi, Astrid
Lindgrens barnsjukhus
föreståndare för Stockholm Brain
Institute
E-mail: Hans.Forssberg@ki.se
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Ökar psykisk ohälsa hos barn
och ungdomar?
Frågan om psykiska ohälsan ökar hos barn och ungdomar i Sverige har diskuterats flitigt i media. Kunskapsläget har
dock bedömts vara osäkert då det inte har funnits någon systematisk genomgång av befintliga data. Mot den bakgrunden beslutade Hälsoutskottet inom Kungl Vetenskapsakademien 2008 att tillsätta en arbetsgrupp* som fick
uppdraget att identifiera och beskriva den psykiska hälsan hos barn och ungdomar i Sverige.

Det saknas studier som kan ge säker information om trender i
psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Sverige.

Arbetsgruppens huvudsyfte blev att beskriva trender i den
psykiska hälsan hos barn och ungdomar. Rapporten
“Barns och ungdomars psykiska hälsa i Sverige. En systematisk litteraturöversikt med tonvikt på förändringar
över tid” redovisades vid en “state of the science” konferens den 12–14 april 2010 i Stockholm. Metoden för
gruppens arbete var en systematisk granskning av studier
av psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Sverige i åldern
0-19 år under tidsperioden 1945–2009.
Möjlighet att bedöma trender över tid
Vetenskapligt och icke vetenskapligt publicerade studier
ingick i granskningen. Studiepopulationen skulle innefatta
alla barn och ungdomar eller vara ett obundet eller stratifierat slumpmässigt urval av definierade substrata t ex
flickor, pojkar, åldersgrupp, familjetyp. Ytterligare
urvalskriterier var bl a krav på minst två mätpunkter, viss
tid mellan första och senaste mätpunkten, högst en viss
bortfallsandel eller en redovisad bortfallsanalys, konsistens i metod, frågeformulering och population. Kriterierna
valdes för att säkerställa att det skulle finnas möjlighet att
bedöma trender över tid. Litteratursökningen resulterade
i 10 560 unika referenser, varav 618 uppfyllde kunskapsöversiktens alla inklusionskriterier.
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Saknade tillfredsställande bevisvärde
Den slutliga granskningen genererade 14 studier som hade
information om trender: BRÅ – Ungdomar och brott,
Dalarna – Ungdomsenkäten, Göteborg – Q 90, Malmö –
Malmöelevers levnads- och drogvanor, NHV – Barns hälsa
i Norden, Piteå – Piteå personligt, Skolverket – Attityder
till skolan, Stockholm – Stockholmsenkäten, Uppsala –
BVC-studien, Värmland – Ung i Värmland, Västmanland –
Liv och hälsa ung, WHO – Skolbarns hälsovanor,
Örebrostudien – Anpassning och normer samt en
Autismstudie från Göteborg.
I den sammantagna skattningen av övergripande
bevisvärde bedömdes ingen studie ha tillfredsställande
bevisvärde varför arbetsgruppens slutsats blev att det inte
finns studier som kan ge säker information om trender i
psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Sverige. Flera
studier hade bra kvalitet i olika delar av studien, men det
fanns brister i alla studier, exempelvis när det gällde täckningsgrad och representativitet, mätinstrument, statistisk
trendanalys, antal mätningar, tidsspann och konsistens i
metodik över tid.
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Störst brist på data från yngre barn
Med reservation för att ingen studie hade tillfredsställande bevisvärde fanns dock resultat som talade för en
ökning av internaliserade problem hos äldre tonårsflickor
sedan 1980-talet fram till i dag. Dock blev gruppens samlade bedömning av kunskapsläget att befintliga data inte
kunde medge någon säker bedömning av huruvida
frekvensen av psykisk ohälsa hade förändrats över tid hos
barn och ungdomar.
Gruppen konkluderade att det behövs trendstudier av
högre kvalitet för att vi skall kunna besvara frågan om trender i psykisk hälsa, såsom återkommande nationella studier som har syfte att också studera trender. Det är störst
brist på data från yngre barn. Det är viktigt att studier av
trender inkluderar olika demografiska och sociala variabler för att få trenddata i olika subpopulationer.
Arbetsgruppen fann att de flesta studier av barns psykiska
hälsa som gjorts utgick från subjektivt skattad ohälsa. Det
föreslås att det också görs trendstudier av diagnostiserbar

psykisk ohälsa där information om funktionsnivå finns
med.
*Arbetsgupp: Bruno Hägglöf ordförande, Solveig Petersen,
projektledare, Erik Bergström, Marianne Cederblad,
Anneli Ivarsson, Lennart Köhler, Ann-Marget Rydell,
Magnus Stenbäck, Claes Sundelin.

Bruno Hägglöf, professor i
Barn och ungdomspsykiatri,
Umeå Universitet
E-mail :
bruno.hagglof@psychiat.umu.se
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SVAR DIREKT

Vilka krav finns på din klinik att
läsa vetenskapliga artiklar?
Ralph Bågenholm, medicine doktor, tf
verksamhetschef, Barnmedicin, Drottning Silvias
barn- och undomssjukhus, Göteborg.
– Varje läkare på kliniken
förutsätts utreda och behandla sina patienter enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta betyder att läkaren
ska vara uppdaterad inom sitt
fält. Bästa sättet är att uppdatera sina kunskaper genom att
regelbundet läsa vetenskapliga artiklar. I syfte att stimulera
detta har vi nyligen startat en
“Journal Club” där ST-läkare
och vikarierande underläkare går igenom artiklar under
handledning. Vår barnklinik prenumererar också på en
web-baserad review-databas, “UpToDate”, för att kollegorna snabbt skall kunna få tillgång till översiktligt material som är vetenskapligt granskat.
Bodil Schiller, ST-chef/ studierektor,
Sachsska Barnsjukhuset/SÖS
– Bra och viktig fråga. Inom
ST ingår ju ett vetenskapligt
arbete, vilket förstås innefattar
att läsa artiklar och lära och
tillämpa grunder i evidensbaserad medicin. Vi har för
närvarande ingen formell
“Journal Club” men tankar
finns att skapa detta.
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Robin Kahn, medicine doktor, ST-läkare, Barn- och
ungdomssjukhuset, Skånes universitetssjukhus, Lund.
– I princip alla ST-läkare på
vår klinik är antingen doktorander
eller
bedriver
självständiga forskningsprojekt. Därför är det självklart för
oss yngre läkare att läsa vetenskapliga artiklar.

Maria Nordwall, medicine doktor, överläkare, Barn- och
ungdomskliniken, Vrinnevisjukhuset, Norrköping
– Vi har inga krav på kliniken
att läkarna skall läsa artiklar.
Däremot försöker vi uppmuntra till artikelläsning
genom att läkarna varje onsdag
mellan kl 12:45 och 13:00 äter
medhavd lunch tillsammans i
biblioteket samtidigt som
någon refererar en artikel om
något
intressant
ämne.
Uppdraget cirkulerar genom
ett schema som görs upp terminsvis och var och en får
själv välja ämne och artikel. Det kan röra sig om allt från
allmänna översiktsartiklar i medicinska tidskrifter såsom
NEJM och Läkartidningen till barnmedicinska specialtidskrifter. Det är frivilligt att vara med, men de flesta som har
möjlighet brukar delta även om det är på lunchtid.
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Premiär för forskningsanslag från Lilla Barnets fond
sammanlagt 260 000 kronor, till
fem forskare vid en högtidlig ceremoni på Svenska Läkaresällskapet
i Stockholm. Mottagare av anslagen var Elisabeth Stoltz Sjöström,
Fredrik Serenius, Umeå, Eva Hell,
Stockholm, Jens Schollin, Örebro
samt Changlian Zhu från
Göteborg.
Lilla barnets fond startades i
oktober 2008. Stefan Johansson
och Anna-Karin Edstedt Bonamy,
båda barnläkare och forskare, hade
länge diskuterat behovet av en
ökad satsning på forskning och
utveckling inom svensk neonatalvård. Ett möte med AnnChristine Harris Björk, förälder till
en prematur pojke, gav upphov till
Professor Fredrik Serenius, doktorand Eva Hell, Prins Carl Philip och doktorand Elisabeth Stoltz
idén om en nationell välgörenhetsSjöström
fond för nyfödda, sjuka barn.
Foto: Peter Nordahl
Ordförande för Lilla Barnets
Fond och verksamhetschef för
Den 28 oktober delade Lilla Barnets fond för första gånNeonatalverksamheten vid Astrid Lindgrens barnsjukhus,
gen ut forskningsanslag till svensk forskning, inom nyfödKarolinska Sjukhuset, är Eva Berggren Broström.
dhetsvården. Prins Carl Philip är officiell beskyddare åt
den nationella fonden och överlämnade anslagen,
Pressrelease

Pris till barndiabetesforskare

Pristagarna av Johnny Ludvigsson pris, Michael Knip och Ingrid
Kockum.

Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson pris för mest
framstående barndiabetesforskning av yngre forskare i

landet, har tilldelats docent Ingrid Kockum, Karolinska
Institutet. Ingrid arbetar med att klarlägga ärftliga faktorer
kopplade till barndiabetes.
Med hjälp av avancerad genteknologi och nya statistiska
metoder har hon identifierat genetiska faktorer som ökar
risken för att svenska barn utvecklar diabetes. Prissumman
är 50 000 SEK.
Barndiabetesfondens pris för bästa barndiabetesforskning i Norden tilldelades Michael Knip, professor
i pediatrik på Barn- och ungdomssjukhuset vid
Helsingfors Universitet. Michael får priset på 250 000
SEK för sin omfattande och unika forskning att klarlägga
på vilket sätt typ 1 eller autoimmun diabetes utvecklas
hos barn.
Pressrelease
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Etikpris till banbrytande
barnläkare
Svenska Läkaresällskapets
etikpris, Hippokratespriset
2010 tilldelades barnläkaren
Gisela Dahlqvist. Gisela belönas för outtröttligt arbete
med att uppmärksamma och
levandegöra etiska frågeställningar i den kliniska vardagen. Sedan lång tid tillbaka
har pristagaren engagerat sig i
etiska frågor i sin verksamhet
som barnläkare. Hon är
också pionjär inom etikundervisningen för såväl läkarstudenter som kliniskt verksamma kolleger och vårdpersonal. Priset
delades ut den 2 november på Läkaresällskapet, Stockholm.

Catarina Almqvist Malmros
blir Barnläkarens första
vetenskapsredaktör
Redaktionen välkomnar barnläkaren Catarina Almqvist
Malmros som kommer att ansvara för vår nya vetenskapssida
i Barnläkaren. Catarina är
docent i pediatrik. Förutom
vetenskaplig sekreterare i
Svenska Barnläkarföreningen
är
hon
verksam
vid
Institutionen för Medicinsk
Epidemiologi och Biostatistik,
samt som barnläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Skriv till Barnläkaren:
Redaktionen ber medlemmar som var närvarande vid Riksstämman 1-3 december att rapportera om
vetenskapliga händelser. Detta kan vara allt från avhandlingar, priser och anslag av intresse. Skriv en notis
(max 150 ord) och skicka till: info@barnlakaren.se.
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AVHANDLINGEN

Bristande omhändertagande av flickors
problematik vid neurologiska sjukdomar
Risken är stor att flickor med sociala interaktionssvårigheter eller uppmärksamhetsstörningar misstolkas,
feldiagnostiseras eller får sina problem bagatelliserade, när de söker professionell hjälp inom barnsjukvården,
skolhälsovården eller barn- och ungdomspsykiatrin.

Flickor med symtom som vid autism eller ADHD får sina svårigheter
bagatelliserade eller feltolkade. Detta är allvarligt, eftersom det
numera finns effektiva behandlingsmetoder både vid autism och
ADHD, menar Svenny Kopp, specialist i barn- och ungdomspsykiatri/
barnneuropsykiatri.

Avhandlingsarbetet handlar främst om 100 flickor, som
före vuxen ålder kommit till undersökning hos läkare
(barnläkare, skolläkare, barnpsykiatriker) med anledning
av svårigheter med social interaktion och/eller koncentrationsförmåga i eller utanför skolan, och som under åren
1999-2001 remitterats till Barnneuropsykiatriska kliniken
vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Åtgärder uteblev efter undersökning
Hälften av flickornas föräldrar hade oroat sig för sin dotters beteende eller utveckling redan under de första levnadsåren. Vanligt förekommande tidiga symtom för flickorna var sömnsvårigheter, skrikighet och temper tantrums.
Minst varannan flicka hade blivit undersökt av barnläkare,
barnpsykolog, logoped eller barnpsykiater innan 4 års
ålder utan att flickan fått adekvat hjälp.” Varannan flicka
med ADHD i skolåldern hade haft kontakt med BUP”.
När flickorna till sist fått genomgå mycket detaljerad
psykiatrisk och psykologisk undersökning, visade det sig
att nästan hälften av dem hade autism eller andra autismspektrumstörningar (med eller utan ADHD) och att lika

många hade ADHD (med eller utan autistiska drag) som
huvuddiagnos. Jämfört med de 60 flickor utan allvarliga
kända problem, som också undersöktes, var de 100 flickorna mycket funktionshindrade inom alla områden som
studerades (psykiatriskt, psykologiskt, motoriskt,
akademiskt och vad gäller kamratkontakter).
Flickor inom bägge diagnosgrupperna hade så gott som
alltid ytterligare psykiatriska och utvecklingsneurologiska
diagnoser. Ångest, depression, trotssyndrom, beteendestörningar, sömnstörning, motoriska koordinationsrubbningar och läs- och skrivsvårigheter var vanliga samtidiga diagnoser för både flickor med ASD och ADHD.
Varannan flicka med autismspektrumstörning eller
ADHD hade blivit mobbad, hade stor skolfrånvaro och
undvek skolidrott. Studien visade också att flickor med
ADHD rökte oftare och mer än kontrollflickorna.
Instrument för att tidigt identifiera flickor med
autismspektrumstörningar
Resultaten är särskilt oroande mot bakgrund av att dessa
flickor, i genomsnitt inte var tungt belastade av sociala
missförhållanden och att de, i nästan samtliga fall, hade
begåvning inom den så kallade normalvariationen.
Vi genomförde också en delstudie syftande till att
utveckla ett bättre instrument för att tidigare identifiera
flickor med autismspektrumstörningar, som är i stort
behov av insatser för att undvika negativa konsekvenser i
skol- och hemmiljö med risk för ökade psykiska symtom.
Vi lade till ett antal frågor till ett tidigare ofta använt
screeninginstrument, ASSQ (Autism Spectrum Screening
Questionnaire), som vi kliniskt bedömde skulle vara
värdefullt för att fånga upp flickor med autism. Vi jämförde flickorna i huvudstudien med pojkar med
motsvarande klinisk diagnos (och flickorna utan kända
problem). Ett litet antal “flick-specifika” symtom framkom
och vissa av de ursprungliga frågorna “tycks” vara mer
“pojk-specifika”. Delstudien var värdefull för att den
tydde på att några “flick-frågor” bör läggas till originalversionen för att, om möjligt upptäcka autism hos flickor tidigare än vad som idag är fallet.
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Symtom bagatelliseras och feltolkas
Sammantaget tyder resultaten från studien på att flickor
med symtom som vid autism eller ADHD ofta får se sina
svårigheter bagatelliserade eller feltolkade. Detta är
allvarligt eftersom det numera finns effektiva behandlingsmetoder både vid autism och ADHD. Behovet
av utbildning om flickor med psykiska problem, sociala
interaktionssvårigheter och/eller uppmärksamhetsproblem inom alla samhällets offentliga verksamheter är mycket stort.

Svenny Kopp, överläkare i barn- och
ungdomspsykiatri, med dr.
Barnneuropsykiatri, Drottning
Silvias barn och ungdomssjukhus,
Göteborg
E-mail: svenny.kopp@vgregion.se

Avhandlingens titel: Girls with Social and/or Attention Impairments
Avhandlingen försvarades fredagen den 24 september, Academicum, Göteborg
Handledare: Professor Christopher Gillberg E-mail: christopher.gillberg@pediat.gu.se,
Biträdande handledare: Docent Kristina Berg Kelly E-mail: Kristina@bob-kelly.se.
Avhandlingen för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionens för neurovetenskap och fysiologi,
avdelningen för barn-och ungdomspsykiatri

Avhandlingar inom Barnmedicin
Disputera? Glöm inte att anmäla detta till Barnläkaren (info@barnlakaren.se)
Catrin Furuhjelm, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköping
disputerade den 7 december
Titel: Can fish oil in pregnancy and lactation alter maternal and infant immunological responses and prevent allergy in
the offspring?
Opponent: Docent Catarina Almqvist Malmros, Stockholm.
Carla Vanessa Calderon Toledo Biomedicinskt Centrum (BMC), Lund disputerade den 10 december (biomedicin
med inriktning pediatrik).
Titel: Studies of the pathogenesis of Enterohemorrhagic Escherichia coli infections: pathogen virulence factors and
host response
Opponent: Professor Helge Karch, Münster
Andreas Ohlin, Hälsoakademin, Örebro Universitet, disputerade den 10 december
Titel: Aspects on early diagnosis of neonatal sepsis
Opponent: Docent Mats Blennow, Stockholm
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Redaktör: Carl Lindgren

Grindslantar och inflation
Vad var det för mynt man slogs om? Kan de till och med ha varit en femtioöring, det sista myntet i valörgruppen öre
som togs ur handeln 2010? Helt värdelös är dock inte femtioöringen ännu. En ideell förening har nyligen startat en
insamling med målet att samla så många 50-öringar som möjligt. Bakom insatsen står BRIS, Childhood och SOSBarnbyar.
i kortbyxor. Till vänster om dem finns en annan
pojke, klädd i skor och långbyxor och med keps
på huvudet, som således verkar litet bättre lottad. Han har lyckats hålla sig uppe och är på väg
att lägga beslag på myntet. Bredvid denne pojke
ligger också en uppslagen bok som förstärker
klasskillnaden.
De tre pojkarnas minspel visar att de inser att
de är på väg att förlora kampen om slanten.
Ytterligare en gosse står passivt och betraktar
kampen om myntet. Han kan representera de
fria människan (konstnären?) som står över ävlan
om materiella värden. En flicka med en omkullvält smultronkorg sammanfattar sorgen över den
rådande situationen.
Såldes för miljonbelopp
Vad var det för mynt man slogs om? Kan de till
och med ha varit en femtioöring, det sista myntet i valörgruppen öre som togs ur handeln den 30 september 2010? Det är inte helt lätt att se vilket mynt det rör
sig om på tavlan, men det verkar inte vara ett silvermynt.
När tavlan målades 1885 hade femtioöringen funnits i 28
år, och var präglad i silver med en diameter på dryga två
centimeter.
Parallellt med denna valör fanns givetvis ettöringen,
tvåöringen, femöringen, tioöringen och tjugofemöringen
Myntet på tavlan verkar vara mörkare och kanske är det en
femöring, som vid den tiden tillverkades i brons. Om det
trots allt var en femtioöring som pojkarna slogs om hade
den räckt till för att skicka fem vanliga brev eller köpa ett
kilo torkad gädda detta år
Precis som inflationen kan spåras i myntavvecklingen
kan man se detta i prisutvecklingen av konstverk.
Grindslanten har haft ett flertal ägare. Fram till 1984 var

Grindslanten (olja på duk, 69 x 100 cm) av August Malmström (1829 – 1901)

Grindslanten är en målning som nog de flesta av oss känner igen från olika sammanhang. Jag minns själv hur den
hängde i klassrummet i småskolan. Målningen är en representant för den heterogena grupp av konstverk med
nationalromantiska motiv som var endemiskt förekommande vid förra sekelskiftet.
Barnen i symboliska sammanhang
Konstnärerna hade ofta en förkärlek för agrara miljöer, stundom med barn som realistiska representanter för ett samhälle
i förvandling eller som symboler för den spirande klasskampen. Konstnären till Grindslanten var den dåvarande professorn vid Konsthögskolan August Malmström (1829-1901)
och tavlan målades 1885. Målningen ställdes ut första gången på Konstakademiens utställning samma år och senare
samma år vid en utställning i Göteborg. Miljön är Rotebro
strax norr om Stockholm med det nu nedbrunna värdshuset där Malmström tidvis bodde i fonden. Grindslanten
visar sex barn vid en öppen grind på en landsväg. Fyra av
dem ligger på marken och slåss om ett mynt som har
kastats ut från den vagn som försvinner bort i fjärran.
Barnen kan delas in i fyra grupper. Framför grindhålet ligger tre pojkar på landsvägen, barfota, barhuvade och klädda
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tavlan deponerad hos Östergötlands Länsmuseum men då
bestämde sig ägaren för att sälja tavlan på auktionsfirman
Bukowski. Länsmuseet lyckades samla ihop 500 000 kronor med hopp om att köpa tavlan men det räckte inte ens
till utgångsbudet på 800 000 kronor. Senast tavlan såldes
var 1992, även då på Bukowski till en anonym köpare för
2 miljoner kronor.
Insamling till förmån för BRIS, Childhood och
SOS-Barnbyar
Helt värdelös är dock inte femtioöringen ännu. Den ideella föreningen 50-öringen – litet mynt, stor nytta har dragit
igång kampanjen “Dammsug Sverige” som går ut på att

spåra så många 50-öringar som möjligt. Ambitionen är att
samla in minst en tredjedel av alla 50-öringar. Bakom den
ideella föreningen står BRIS, Childhood och SOSBarnbyar, som också är mottagare av insamlade medel.
Det finns pengar att hämta! När den silverfärgade
50-öringen blev ogiltig 2006 försvann 125 miljoner kronor
eftersom 250 miljoner mynt aldrig lämnades in. Vill du
ändå behålla din 50-öring så kan Du lägga den mellan
kastrullen och spisplattan. Med kopparpengar fördelas
värmen så behändigt att din morgongröt inte bränns vid.
Carl Lindgren
E-mail: carl.lindgren@actapaediatrica.se

Pediatrisk omvårdnad
Redaktörer: Inger Hallström och Tor Lindberg
Liber Förlag AB. Stockholm 2009. 356 sidor.
En reform i mitten av
1970-talet gjorde det
möjligt för personer med
medellång högskoleutbildning att genomgå
forskarutbildning. Denna
åtgärd möttes till en
början med ganska
stort misstroende inom
vårt lands universitet
och högskolor. Fortsatt
utveckling har dock visat
att denna bestämmelse
både har präglat den vetenskapliga världen och att den
underlättat en vidare kännedom om nya forskningsresultat
och de sätt på vilka de tillämpats.
Visar att olika frågor kan behandlas på ett allsidigt sätt
Boken “Pediatrisk omvårdnad”, som är redigerad av en
tidigare professor i pediatrik och verksamhetschef vid
Norrlands Universitetssjukhus och en barnsjuksköterska,
som nu är professor i pediatrisk omvårdnad vid Lunds
Universitet, är ett påtagligt exempel på att såväl grundsom vidare- och efterutbildning gynnar samtliga olika personalgrupper som arbetar inom hälso- och sjukvård.
Boken visar att olika frågor kan behandlas på ett allsidigt
sätt om de blir belysta av författare med olika referensramar. Framställningen berikas av den varierande erfarenheten hos de olika bidragsgivarna.
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Stor grupp aktiva och kunniga författare
Ett flertal av författarna är sjuksköterskor med olika
specialutbildningar, ett antal är psykologer och ett par är
apotekare eller tandläkare. Utgivarna har dessutom lyckats
rekrytera ett stort antal läkare med olika inriktning, vilket
gör att de olika barnmedicinska tillstånden redovisas på ett
sakkunnigt sätt. Bokens redaktörer kan gratuleras till att ha
lyckats samla en stor grupp aktiva och kunniga författare
till att belysa mängden av frågor. Uppgiften torde ha
varit förenad med stort tålamod och omfattande övertalningsförmåga.
Istället för att i detalj granska enskilda avsnitt i boken
skall några speciella aspekter belysas. Barns fysiska och
mentala utveckling är centrala områden inom all verksamhet som ägnas åt friska och sjuka barn. Eftersom
nervsystemet styr fostrets utveckling snart efter dess tillblivelse och därefter under hela livscykeln, har detta
område beskrivits sakligt och tämligen utförligt. Således
har kapitlet om hjärnans utveckling författats av den
neurofysiologiskt kunnige pediatrikprofessorn Hugo
Lagercrantz. Därefter följer en av psykologilektorn Malin
Broberg välskriven översikt om olika utvecklingspsykologiska teorier. Det är tilltalande att få ta del av den
nuvarande fysiologiska synen på hur hjärnans universum
utvecklas, innan redovisningen av psykodynamiska och
andra teorier som till stor del formulerades före ett neurologiskt betraktelsesätt.
Det ledande syftet med boken “Pediatrisk omvårdnad”
torde vara att sprida välgrundad kunskap om barns
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tillvaro bland dem som har till uppgift att vårda och på
annat sätt sörja för barn. Detta mål är påtagligt både för
det dagliga arbetet som hos dessa yrkesgrupper, men
också för att betona värdet av forskning och utveckling.
Ett exempel på sådan verksamhet är när psykologen,
Karin Stensland-Junker, utvecklade BOEL-provet
(Barnet Orienterar Efter Ljudet) för att på BVC kunna
diagnostisera hörselnedsättning hos 8 månader gamla
barn. Karin, som hade en autistisk dotter, Boel, (Flickan i
glaskulan), insåg att hörselsvaga barn inte endast har
talsvårigheter utan att de också får emotionella, intellektuella och sociala problem, om de inte får behövlig hjälp
redan i spädbarnsåldern. BOEL-provet var välkommet.
Det spred sig snabbt över hela världen. Senare har en
metod utarbetats för prövning av hörselförmågan hos
nyfödda barn. Det är nu angeläget att alla nyfödda barn
blir hörselundersökta på alla BB-avdelningar eller
barnavårdscentraler.

Lockar till självstudier
Boken om pediatrisk omvårdnad är knappast en sedvanlig
lärobok. Den är däremot utomordentlig väl lämpad för
vidare- och efterutbildning. Den är värdefull för
förståelsen av olika sammanhang och besvarar olika frågor
som väcks vid fullgörandet av olika arbetsuppgifter. Den
bör därför finnas tillgänglig på alla vårdavdelningar för
barn och på alla vårdcentraler för barn. En första kontakt
med denna bok på exempelvis arbetsplatsen bör kunna
locka många läsare till att därefter skaffa sig den för självstudier. Det är också min förhoppning att boken om pediatrisk omvårdnad skall inspirera till utarbetandet av olika
viktiga åtgärder för barn som när Karin Stensland-Junker
införde BOEL-provet eller då arbetsterapeuten Evy Blidh
inrättade lekotek för världens funktionshindrade barn.
Rolf Zetterström
Acta Paediatrica
E-mail: Rolf.Zetterstrom@actapaediatrica.se

Skimrande berättelse om stark längtan
Den lilla sjöjungfrun, Dramaten, Stora scenen
Regi och koreografi: Kajsa Giertz Text: Marina Steinmo
Speltid. 2 tim

Ellen Jelinek i huvudrollen som Den lilla sjöjungfrun
Foto: Sören Vilks

Havsfolket skymtar fram ur dekoren som röster ur det förflutna och frågar den lilla ensamma sjöjungfrun varför hon
lämnade dem. Hade de gjort henne något ont? Var det
därför hon gett sig av till världen ovan havet? Men den lilla
sjöjungfrun tänkte inte så. Hon drevs upp till havsytan av
en outhärdlig längtan och nyfikenhet efter det okända.
Detta så till den grad att hon till sist, på mest tänkbara brutala vis, offrade sin röst och sin stjärtfena glittrande som
havet självt.
Ur konstnärligt perspektiv är scenografin i denna första uppsättning av HC Anderssons klassiska saga fullkomligt magisk. Vi rör oss med lätthet mellan två världar.
Havets botten, ett ljusspel i blå nyanser som effektfullt
studsar mot en knappt förnimbar rökridå, är den ena.
Den andra är människornas varmröda, sidenskimrande
värld i slottsmiljö. Det mesta går i rokokons tecken.
Ellen Jelineks lilla sjöjungfru är spröd, skör och
pudervit.
Att hennes berömde danske upphovsman var troende,
blir tydligt inte bara i hennes strävan efter evigt liv, men
också efter att ha valt god handling framför ond, skänks
en surrealistisk men verklig luftfärd med luftänder klädda som vita flygvärdinnor. Havshäxan, välspelad av
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Malin Ek, har ett koppel av hiskeliga, krälande och svartmaskerade undersåtar i
hälarna. Kostymör Sven Dahlström har
uppenbarligen ett fenomenalt sinne för
sceneffekter.
De poetiska dansinslagen är väl så
tilltalande, men det är tveksamt om de kan
föra den yngre publikskaran framåt i
handlingen. Den lilla sjöjungfrun är en
fantastisk familjeföreställning med rekommenderad ålder 8 år. Störst behållning
får dock förmodligen de barn som är ett
par år äldre.
Margareta Munkert Karnros

Kallelse till Svenska Barnläkarföreningens årsmöte 2011
Tid och plats: torsdagen den 7 april 2011 kl.14.00-16.00
Lokal Idun, Umeå Folkets hus
Umeå
Ett förslag till förändring av stadgarna läggs fram av styrelsen (ändringar i kursiv stil):
§ 7: Styrelsen må inom sig utse ett eller flera arbetsutskott som från tid till annan bedöms erforderligt.
§ 8: Styrelsen utser ett utskott för utbildningsfrågor vars uppgift är att ansvara för specialistutbildningen och inspektionen av kliniker med specialistutbildning, specialistexamen samt fortbildning. Styrelsen utser också ett etik- och
barnrättsutskott vars uppgift är att vara ett stöd till styrelsen i etiska och barnrättsliga frågor. Utbildningsutskottet och
etik- och barnrättsutskottet har vardera fem ordinarie medlemmar, varav en ska vara medlem i styrelsen. Styrelsen
utser ordförande, ledamöter utses för två år i taget. (Beslut om ändring togs vid årsmötet 2009, denna paragraf
flyttas från §13 till §8, ingen ändring i övrigt).
§14: En delförening inom BLF ska uppfylla följande krav:
1. Delföreningen ska ha stadgar där det framgår att föreningen är en delförening inom BLF med ovanstående syften.
Vid stadgeändring skall de nya stadgarna skickas till BLF för godkännande.
Dagordningen i övrigt kommer i nästa nummer av Barnläkaren i mars 2011.
BLF-styrelsen
/Fullständiga stadgar finns på www.blf.net
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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.
FEBRUARI
3/2 VPH’s utbildningsdag i pediatrisk hematologi 2011;
Barnhematologi under Göran Elinders handledning –
en uppdatering av fyra decenniers klinik och forskning
Info: www.blf.net
4/2 Hjärnans utveckling under tonåren. Vilken nytta har
vi av den nya kunskapen? Piperska Muren, Stockholm.
Info: www.ungdomsmedicin.blogspot.com
9-10/2 Stockholms Levervecka
Info: http://segp.nu/
17-20/2 The 1st Global Congress for Consensus in
Pediatrics & Child Health in Paris
Deadline för abstracts15/11: Tidig registrering senast
25/11, därefter högre deltagaravgift
Info: www.cipediatrics.com
MARS
14-17/3 2011 Neonatal Ultrasound Course in Florence.
Why, how and when an ultrasound image?
Info: www.blf.net
24-25/3 BNPS - Barn Neuro Psykiatriska
Sektionensutbildningsdagar, Tema: “ADHD och tonår”
Bonnierhuset, Stockholm
Info: www.barnneuropsyk.net
26-27/3 APLS (Advanced Pediatric Life Support),
Göteborg
Info: www.vgregion.se/pkmc
APRIL
4-8/4 BARNVECKAN,Umeå
Info: www.barnveckan.se (se annons i detta nummer)

14-15/4 Vårmötet i Perinatologi, Halmstad
Info: http://halmstad2011.se/wp/
MAJ
18-19/5 APLS (Advanced Paediatric Life Support),
Linköping
Info: www.vgregion.se/pkmc
JUNI
2-5/6 Evidence-based Neonatology, Stockholm
Info: www.ebneo.org
20-21/6 IAAH 16th European Annual Meeting on
Adolescent Medicine, Köpenhamn
Call for abstracs, deadline 20/4. Anmälan före 20/5.
Info: www.iaah2011.com/index.html
23-26/6 The 5th Europaediatrics 2011 Congress, Wien
Deadline abstracts och tidig registrering 10/3
Info: www.europaediatrics2011.org/content/generalinformation-1
SEPTEMBER
21-22/9 APLS (Advanced Paediatric Life Support),
Lund
Info: www.vgregion.se/pkmc
NOVEMBER
9-10/11 APLS (Advanced Paediatric Life Support),
Göteborg
Info: www.vgregion.se/pkmc
16-20/11 The World Society For Pediatric Infectious
Diseases (WSPID), Melbourne
Info: www2.kenes.com/wspid/pages/home.aspx

Nästa nummer…
Nästa nummer har temat Gastroenterologi och utkommer den 29 mars.
Det kommer dock att finnas tillgängligt på Barnläkarens hemsida
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, kontakt (Anders Andersson, Barnläkare, Malmö lasarett,
E-mail)

Foto: MMK
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