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ledare ordföranden

Efter en härlig semester med vackert väder och sköna 
bad hoppas jag att många med mig har hämtat ny 
kraft och energi. Att få en möjlighet till återhämt-

ning är viktigt även om det samtidigt känns tungt att 
både uppleva och läsa om bristande patientsäkerhet och 
för mycket övertidsarbete. Jag håller med Vårdförbundets 
ordförande Sineva Ribeiro om att det finns ett akut 
behov av specialistutbildade sjuksköterskor. Jag väl-
komnar även det gemensamma förslaget från Svensk 
sjuksköterskeförening och Vårdförbundet om att ett kun-
skapsunderlag bör utarbetas som kan visa betydelsen 
av sjuksköterskors specialistkompetens. Såväl bristen på 
sjuksköterskor som betydelsen av en specialistutbildning 
behöver uppmärksammas. Under de senaste 15 åren har 
andelen sjuksköterskor som har en specialistsjukskö-
terskeexamen minskat från 65 procent till 47 procent. 
Tyvärr är barnsjukvården en av de verksamheter som är 
mest drabbade. 

Även om det är med sorg i hjärtat man tar del av dessa 
brister så kan man ändå hoppas att de blir den kataly-
sator som behövs för att vända utvecklingen. Nu finns 
det all anledning att agera. För mig som medlem och 
ordförande för Riksföreningen för Barnsjuksköterskor 
ligger det förstås nära till hands att då ta avstamp i 
föreningens mål. De mål som även finns beskrivna i vår 
kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterskor med 
inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdo-
mar. Med hjälp av dessa kan vi både synliggöra barnsjuk-
sköterskans yrkeskompetens och barnens specifika be-
hov genom att: 1) värna om barns rättigheter till kompe-
tent personal och barnvänlig miljö, 2) sprida kunskap om 
utbildningen och kompetensen, 3) främja forskning och 
utveckling, 4) bevaka den professionella utvecklingen, 5) 
medverka till sammanhållning och gemenskap, 6) främja 
samarbete inom Norden och Europa samt att 7) bevaka 
att FN:s konvention för barnets rättigheter följs. Som jag 

ser det är det möjligt att 
använda dessa mål både 
i det enskilda arbetet och 
som en grupp.
Ett exempel på detta fick 
jag nyligen i form av ett 
brev från en medlem. Han 
ville ha föreningens stöd i 
en fråga som gällde vård-
rutiner. Det handlade om 
barns rätt att mötas av en sjuksköterska som hade förstå-
else och kunskap om barns specifika behov i allmänhet 
och av smärtlindring i synnerhet. Som en förening har vi 
möjlighet att påverka på flera olika plan. Genom vår tid-
ning kan vi göra andra medlemmar uppmärksamma på 
förhållanden som fler borde ifrågasätta. Det kan sedan 
skapa nya ringar på vattnet med reflektioner kring andra 
vårdåtgärder som behöver utvecklas. Föreningen har 
även ett upparbetat samarbete med Vårdförbundet och 
Svensk sjuksköterskeförening vilket kan ge en ytterligare 
tyngd till en fråga. 

I detta nummer av Barnbladet finns texter som både be-
rör och som hjälper oss förstå hur vårt bemötande i det 
dagliga arbetet kan göra skillnad. Att arbeta med barn 
och familjer är många gånger både komplext och svårt 
men samtidigt fantastiskt berikande. 

Slutligen hoppas jag att många hade möjlighet att delta 
på Barnsjuksköterskedagen i Stockholm den 11 oktober 
och att såväl program som möten kommer att bidra till 
en positiv utveckling i framtiden.  Jag hoppas även att vi 
alla i styrelsen skall få många brev med synpunkter och 
förslag på hur vi tillsammans kan göra vården bättre för 
såväl barn och föräldrar som vårdpersonal.

Allt Gott!
Annika Örtenstrand

Bästa kolleger!
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adsorberat, 13-valent) har nu som första och enda konjugerade pneumo-
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Barn på sjukhus: Sjukhusmiljö är en ovan och främman-
de miljö för barn. Det ser annorlunda ut, luktar ovant 
och föräldrarna beter sig ofta på ett annat sätt än vad bar-

nen är vana vid.
Familjer på sjukhus är ofta i kris. De kanske inte vet vad deras 

barn lider av, de kanske har fått reda på att deras barn har fått en 
långvarig sjukdom eller är allmänt oroliga för sitt barns vårdsitua-
tion. Det gör att man som förälder kanske inte beter sig som vanligt 
och det påverkar i sin tur också barnet. När familjer kommer till 
sjukhus kan det bli ett snabbt omhändertagande. Det gör att det blir 
besvärligt om barnet inte hinner få den förberedelse de är i behov 
av vid t ex blodprovstagning. Upplevelsen stannar då kvar och 
gör att det kan förvärra kommande eller framtida vårdsituationer 
(Tamm, 2003). 

Förberedelse är A och O
Barn behöver få en konkret förberedelse inför de procedurer de 
ska genomgå. För barn, likväl som för vuxna, är det viktigt att be-
hålla kontrollen över det som ska ske. De behöver få chansen att 
förstå, hantera och acceptera proceduren. Barn som kommer till 
Sachsska barn- och ungdomssjukhusets dagvård, mottagningar 

eller avdelningar blir förberedda av den sjuksköterska som ska ge-
nomföra proceduren. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset er-
bjuder Björnwebben, vilket är en sida för barn på internet med 
förberedande information om vårdprocedurer, och patienter kan 
även söka information om olika procedurer och undersökningar 
på1177 (sjukvårdsrådgivningen).  

Trots kompetent personal och beskrivande förberedelse så 
finns det patienter som får en jobbig vårdsituation. För att till-
mötesgå alla patienter på bästa sätt önskar Sachsska barn och 
ungdomssjukhuset att det ska finnas flera pedagogiska metoder 
att tillgå för att göra patienten trygg i proceduren. Det ligger i 
vårt uppdrag att möta patienten individuellt, vilket är en konst 
och som kräver finess och känsla. Som lekterapeuter på Sachsska 
barn och ungdomssjukhuset möter vi många barn som är sjuk-
vårdsrädda och i behov av särskilt stöd. För att underlätta deras 
situation ser vi behovet av att framställa ett tydligt och konkret 
bildmaterial som komplement i arbetet med våra dagliga patien-
ter och sjukvårdsrädda barn. 

I en ovan och ansträngande situation kan det vara ett stöd att 
visa fotograferade bilder när man berättar om hur en procedur går 
till (Stagling, Öman Gräll 2011). Bilder,  som visar hur verkligheten 
ser ut i vårdproceduren, minskar rädsla och ger en ökad kontroll. 
Barns fantasier är många gånger mer skrämmande än verkligheten 
(Tamm, 2003). För barn med olika neurologiska funktionsnedsätt-
ningar är det till stor hjälp att ha struktur och bilder för att förstå 
omvärlden (Riksförbundet Attention). För barn som inte kan det 
svenska språket ger bilder, tillsammans med tolköversättning, ytter-
ligare en dimension till kommunikationen. Arbetet med bildblock 

Lotta Ahnland Nordfors och Anja Bülow 
Lekterapeuter 
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
Södersjukhuset AB
Stockholm
anja.bulow@sodersjukhuset.se

Bildförberedelse för barn i vården 
- ett förbättringsarbete på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

”Barn och föräldrar ska få information om barnets sjukdom, behandling och vård på ett sätt som 
är anpassat till deras ålder och som de kan förstå. Åtgärder ska vidtagas för att minska fysisk och 
psykisk stress.”  NOBAB:s standard, punkt 4 (2003)
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har använts framgångsrikt på Akademiska sjukhuset i Uppsala. 
En dag fick vi en remiss angående en sjukvårdsrädd patient 

med flera traumatiska upplevelser i bagaget. Flickan hade autism 
och flera andra behov samt hade haft många regelbundna möten 
med sjukvården. Målet med remissen var att kunna ta ett blodprov 
i fingret på patienten utan följder av oro och utbrott samt en känsla 
av övergrepp. 

I mötet med den här patienten märkte ansvarig lekterapeut att 
flickan hade lätt att gå in i sagans värld. Därför blev det självklart att 
som lekterapeut göra en personlig sagobok där flickan själv hade 
huvudrollen. Boken handlade om hennes besök på Sachsska barn- 
och ungdomssjukhuset och när hon tog blodprov i fingret. Detta 
visade sig vara rätt sätt att nå henne på och efter några träningstill-
fällen, i samarbete med en sjuksköterska, genomfördes blodprovet 
utan problem. Boken blev en trygghet för patienten där hon kunde 
känna igen sig och få en förståelse för sin situation.

I sagoboken visades även de tydliga bilderna på blodprov-
stagning som låg till grund för det första bildblocket för kapillärt 
blodprov. Eftersom bildblocket gav sådant bra stöd för patienten 
tyckte vi att alla patienter skulle ha möjligheten till att få denna 
förberedelse för att öka känslan av kontroll och minska rädsla. Vi 
blev uppmuntrade att vidareutveckla bildblocket och sprida det till 
samtliga avdelningar och mottagningar, vilket vi gjorde. 

Samtliga mottagare av bildmaterialet var sjuksköterskor som är 
med i gruppen för sjukvårdsrädda barn på Sachsska barn- och 
ungdomssjukhuset. Efter några veckor fick sjuksköterskorna sva-
ra på en kort utvärdering. Sjuksköterskorna fick tycka till om bå-
de materialet i kontakt med patienten och utseendet av materi-
alet. Flertalet hade använt materialet och tyckte att det var bra. 
De upplevde att barnen hade blivit bättre förberedda med hjälp 
av bildblocket då de vetat vad som skulle hända och barnen hade 
verkat lugnare och mer nyfikna. 

Att vidareutveckla pedagogiskt bildmaterial för venösa prover
Nu hade vi en prototyp för bildförberedelse för kapillära blod-
prov. Konceptet var färdigt och det var dags att utforma professi-
onella bildblock för både kapillära och venösa blodprover. Vi tog 
kontakt med fotogruppen på SÖS för att få hjälp med foto och 
design för framtagande av de båda blocken. Även i dessa bildblock 
lade vi vikt vid att bilderna skulle vara tydliga och ”nära” precis 
så som proceduren går till, steg för steg. *

Förankring och utvärdering
Som ett nästa steg fick Sachsskas olika sektioner information om 
hur de nya bildblocken var tänkta att användas. Sjuksköterskorna 
fick under januari 2013 göra en ny utvärdering, nu utav patient-
nyttan. Vi fick in 37 utvärderingar. Utvärderingen var väldigt po-
sitiv. Bildblocket hade använts på patienter mellan 1,5 och 16 år, 
varav 25 stycken patienter hade tagit blodprov i fingret och 12 
stycken blodprov i armen. Sjuksköterskorna bedömde att för 29 
patienter var bildblocket till hjälp i proceduren och i 4 fall svara-
de de att de inte hjälpte och för 5 patienter visste de inte om det 
hade hjälpt eller inte. Något som gladde oss var att vid 13 aku-
ta procedurer blev 11 patienter hjälpta av bildblocken. Samman-
taget visade utvärderingen att för flertalet barn hade bildblocket 
varit till hjälp, även vid kommunikationssvårigheter.

Framtida behov
Ett av målen med utvecklingsarbetet är att bildblocken blir an-
vända varje dag i vården på Sachsska barn- och ungdomssjukhu-
set. Ett annat mål är att flera av Sachsskas många procedurer ska 
få bildförberedelseblock med fotograferade bilder som visar pro-
ceduren tydligt steg för steg. Barn har rätt att bli förberedda för 
att få information om sin vård på ett för dem begripligt sätt. I 
och med att barn är olika och behöver olika sorters information, 
behöver personal flera olika redskap för att kunna bemöta varje 
individ. Under implementeringsarbetet fick vi förfrågningar om 
bildblock för fler procedurer och undersökningar vilket visar på 
ett stort behov. Intresset för bildblocken har även varit stort från 
andra sjukhus som gärna skulle vilja använda sig av materialet. Ef-
ter att ha arbetat med bildblocken i snart två år så har vi stärkts i 
vår uppfattning om att förbereda barn med hjälp av bilder är vik-
tigt och är ett värdefullt hjälpmedel. Speciellt med tanke på de 
sjukvårdsrädda barnen behövs det olika informationsmaterial för 
att skapa så trygga och välförberedda barn som möjligt.

Referenser 
Björnwebben http://www.bjornwebben.se/
FN:s Barnkonvention
Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 §2b (1)
NOBAB
Tamm, M. Barn och rädsla, Studentlitteratur, 2003
Riksförbundet Attention
Öman Gräll, Å. & Stagling. E. På lek och allvar, Landstinget i Uppsala län, 2011
1177 Sjukvårdsrådgivningen

”Patienten skall ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder 
för undersökning, vård och behandling som finns.” Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 §2b (1)
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Epidemiologi: Från mitten av 80-talet skedde en rela-
tivt kraftig ökning av nya insjuknade och detta höll i sig 
fram till mitten av 90-talet. Det verkar som om förekom-

sten vid mitten av 90-talet låg högst och vid en undersökning av 
barn födda 1993 vid 12 års ålder, fann man en förekomst (preva-
lens) på 3 %, dvs mycket vanligare än man tidigare trott (1). Ge-
nerellt verkar prevalensen i västvärlden ligga omkring 1 % rela-
tivt stadigt. Man vet inte varför prevalensen har varierat så myck-
et. På 80-talet hade man en högre glutenhalt i vällingen, ansedd 
som orsak då, men trots minskad glutenhalt har det på senare år 
skett en ökning. Man vet från andra studier att insjuknandet i ce-
liaki i tidig ålder minskar om man introducerar gluten under ti-
den för amning. Den kunskapen ligger till grund för att man se-
dan slutet av 90-talet rekommenderar att introducera gluten från 
4 månaders ålder (2).

Sjukdomen är vanligare i vissa familjer och om en medlem i 

en familj har celiaki, är risken att någon annan är sjuk/insjuknar 
drygt 10 %. Därför rekommenderar vi att syskon till ett barn med 
celiaki också tar ett blodprov för TGA.

Tarmskadan
Det är i övre delen av tunntarmen som tarmskadan huvudsakli-
gen ses och detta är då orsaken till att man tar provet från duo-
denum via gastroskopi. Slemhinneskadan kan finnas fläckvis och 
man kan också se en tarmskada enbart i bulbus duodeni, vilket 
gör att vi tar minst fyra biopsier från distala duodenum och två 
biopsier från bulben till histologi-undersökning. Tarmslemhin-

Lars Browaldh
Överläkare
Sektionen för barngastroenterologi
Sachsska Barnsjukhuset, Södersjukhuset
Stockholm

Celiaki –nygammal folksjukdom
Glutenintolerans (Celiaki) är numera en vanlig sjukdom som kan drabba alla åldrar, från tidig barndom till 
ålderdom. I västvärlden anser man nu genom många studier att antalet drabbade personer i befolkningen 
är ungefär en procent. Det anses idag vara en immunologisk sjukdom, där det bildas antikroppar mot ett 
enzym vanligt förekommande i kroppen, kallat vävnads-transglutaminas och den reaktionen anses orsaka 
skadan i tarmslemhinnan. Den glutenfria dieten leder till utläkning av tarmskadan och blodprovet avseende 
antikroppar med transglutaminas-IgA (TGA) normaliseras. Tillståndet är livslångt.

tema celiaki

Tabell 1. Bedömning av tunntarmsbiopsi vid misstänkt celiaki enl KVAST-
gruppen (Sv. Patologisk fören). IEL=intraepiteliala lymfocyter. Ökat antal IEL 
kan förekomma vid andra tillstånd men tillsammans med förhöjd serologi 
kan bedömas som celiaki.

1. Normal
slemhinna

2. Borderline
slemhinna

3. Partiell
villusatrofi

4. Subtotal/total
villusatrofi

Villusatrofi - - + ++

IEL - + + +

Lynfocyster och plasma-
celler i lamina propria

- -/(+) + ++

Mitos-frekvens
i kryptepitelet

- - + ++
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nan kan vara i olika grad skadad och 
Sveriges patologer har enats om en 
klassificering som ses i tabell 1.

Vanligtvis ser man den typiska 
slemhinneskadan som innefattar 
krypthyperplasi och villös atrofi, dess-
utom en inflammation både i slem-
hinnan längre in samt i yttersta cell-
agret. Ibland ses bara ett förhöjt antal 
av intraepiteliala lymfocyter (IEL, i 
yttersta cellagret) och om barnet då 
har förhöjt TGA, är det oftast celiaki.

Vilka blodprov ska man ta?
Det prov som har bäst känslighet är otvetydigt transglutaminas-
IgA (TGA). Provet har en hög sensitivitet och specificitet, dvs 
provet hittar sjukdomen med stor säkerhet (96 %) och vid ett lågt 
värde på provet kan man nästan vara helt säker att den personen 
inte har sjukdomen. Det finns dock alltid undantag och har man 
stark misstanke om celiaki trots negativt prov, framför allt hos ett 
litet barn, bör man gå vidare med gastroskopi. Likaså kan det ib-
land visa sig att ett barn med lätt förhöjt TGA inte har celiaki. De 
barnen bör man dock följa ett tag för att se att blodprovet norma-
liseras. Mycket höga nivåer av TGA (>10 ggr högre referensvär-
det) har visats i studier överensstämma mycket väl med diagno-
sen celiaki. Det ligger bland annat till grund för de nya rekom-
mendationerna från ESPGHAN 2012. 

Vid IgA-brist är förekomsten av celiaki kraftigt ökad. Om en 
person har IgA-brist blir inte TGA-provet tillförlitligt eftersom 
det provet är av IgA-typ och man kan då istället analysera IgG 
mot transglutaminas. Det provet verkar ha något lägre sensitivitet, 
varför ett barn med selektiv IgA-brist bör undersökas på något 
mer vida indikationer även om provet är negativt. Celiaki är starkt 
associerat med HLA-antigenerna DQ2 och DQ8, om dessa anti-
gener är negativa, så är det ytterst osannolikt att barnet har celiaki. 
Däremot kan man inte säga att patienten har celiaki om ett eller 
båda dessa prov är positiva eftersom nästan halva befolkningen 
är positiva i provet.

Komplikationer av celiaki på kort och lång sikt
samt associerade tillstånd/sjukdomar:
Celiaki är vanligare vid Downs syndrom, Turners syndrom och 
vid autoimmuna sjukdomar som insulinkrävande diabetes mel-
litus, thyreoideasjukdom, leversjukdom och reumatiska sjukdo-
mar. Det finns tecken på att risken för andra autoimmuna sjuk-
domar minskar om den glutenfria dieten startar tidigt efter in-
sjuknande. Det är också vanligare hos barn med både oupptäckt 
och obehandlad celiaki att de har ökad trötthet, koncentrations-
svårigheter och depression.

Om man slarvar med dieten ökar risken för komplikationer 
som är olika beroende på vilken ålder barnet/ungdomen be-

finner sig i. Det kan då vara hämmad 
längd- och viktutveckling, sen pu-
bertet, infertilitet, osteoporos i vuxen 
ålder, autoimmun leversjukdom samt 
brist på järn, B12 och spårmetaller. 
På längre sikt finns en ökad risk för 
tarmlymfom-utveckling. Behand-
lingen med glutenfri kost medför att 
man i stort undviker denna ökade 
risk för komplikationer. Autoimmun 
hypotyreos är dock ett tillstånd som 
är vanligare vid celiaki även om man 
håller strikt glutenfri diet. Det medför 
att man åtminstone under uppväxten 

kontrollerar tyreoidea-prover med jämna mellanrum även utan 
symtom på underfunktion av sköldkörteln.

Symtom och tecken på celiaki:
Vid celiaki tänker man framför allt på magtarm-symtom och 
vanligtvis har patienten diarréer, förstoppning och/eller magont. 
Dock ska man vara medveten om att celiaki inte alltid ger besvär 

”…man [ska] vara medveten om att celiaki inte alltid ger besvär från mag-
tarmkanalen utan istället kan man se en mängd olika andra besvär…”

celiakitema

Fig 1. Litet barn med typiskt utseende för celiaki, stor buk 
och smala lemmar

Fig 2. Utredning av celiaki

från magtarmkanalen utan istället kan man se en mängd olika an-
dra besvär Man ska ha celiaki i åtanke vid sen pubertet, dålig till-
växt, kraftig trötthet, oförklarlig depression eller andra psykiska 
symtom, återkommande munsår, avvikande leverprover, järnbris-
tanemi eller funktionella tarmbesvär av något slag. Det är fortfa-
rande vanligt att barnen har något symtom från magtamkanalen 
men inte alltid, varför man måste vara frikostig med provtagning.

Riskgrupper som också bör undersökas med blodprover är 
syskon till ett barn med celiaki (även rekommenderas föräldrar 

tTG-IgA + total IgA

tTG-IgA >10X tTG-IgA >10X

tTG-IgA >10X
HLA DQ2/8*

Gastroskopi + tTG-IgA

Alt.B Alt.A

+

+

(-)

Glutenfri diet 12 månader

Ej celiaki
Överväg gastroskopi 
trots normalt tTG
(IgA el. IgG) om:
– barn <2år
– delvis glutenfri diet
– ärftlighet
– svåra symtom
– immunmodule-
rande läkemedel
– *IgA-brist

Specialfall, särsk bedömning
EMA + HLA DQ/8

HLA DQ2/8 +
EMA* alt

tTG-IgA >10X

tTG-IgA >10XtTG-IgA >10X

Kvast 3-4 Kvast 2 Kvast 1

Celiakidiagnos och rapport till Celiakiregistret om positiv effekt 
av glutenfri diet. Om utebliven förbättring kontrollera dieten och 
överväg ny gastroskopi.
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att ta prov framför allt vid symtom), 
barn med diabetes, autoimmun le-
versjukdom, Mb Down, IgA-brist 
och thyreoideasjukdom.

De nya riktlinjerna 
2012 publicerade ESPGHAN (Eu-
ropean Society of Pediatric Gastroente-
rology Hepatology and Nutrition) ett 
dokument om nya riktlinjer för 
utredning. Den stora förändring-
en som då lades fram var att om ett 
barn hade ett värde på TGA på mer 
än tiofalt förhöjt jämfört med nor-
malvärdet, skulle man inte behöva 
utföra gastroskopi med tunntarms-
biopsier (Se fig 2). Det gällde då ba-
ra om barnet hade symtom eller tecken på sjukdomen, provet tas 
för säkerhets skull om ytterligare en gång innan diagnos ställs. Om 
det vid screening framkommer ett så pass kraftigt förhöjt värde 
rekommenderas fortfarande biopsier från duodenum, mest bero-
ende på att följsamheten till dieten kan förväntas bli sämre om 
barnet inte har några symtom och ska följa en strikt diet (Se fig 3).

Arbetsgruppen för celiaki inom Svenska föreningen för pe-
diatrisk gastroenterologi, har utifrån de nya riktlinjerna skapat en 
utifrån svenska förhållanden något anpassad version. Arbetsgrup-
pen består av representanter från de olika regionerna i Sverige 
och det som vi vill framhålla som utomordentligt viktigt är att 
med de nya riktlinjerna så måste fortfarande utredningen ske på 
barnklinik med gastroenterologiskt intresse och kunnande. Det 
skulle annars lätt kunna bli så att barn och ungdomar får sin di-
agnos utan grundlig utredning och uppföljning.

Behandling och uppföljning
Den glutenfria kosten innebär en kost fri från vete, råg och korn. 
Tidigare var även kosten fri från havre men studier har visat att 
havre som är odlat och framställt på så sätt att det inte blir kon-
taminerat av gluten, mycket väl går att äta och skadar inte tarms-
lemhinnan. För att hålla en glutenfri diet krävs kontakt med kun-
nig dietist för att kunna gå igenom vad som går bra att äta och vi-
sar på fallgropar för dieten. Det är viktigt att poängtera vid kost-
rådgivningen hur mycket olika födoämnen barnet/ungdomen 
fortfarande kan äta och att man alltid hittar exempelvis bröd och 
pasta som faller i smaken.  Barn yngre än 16 år får i de flesta lands-
ting utskrivet glutenfria produkter via s k livsmedelsanvisning 
och hämtar maten på apoteket. För personer äldre än 16 år gäl-
ler olika villkor men ofta får patienten inget ekonomiskt stöd alls.

*

Barn och ungdomar följs tills de fyller 18 år på en mottag-
ning, ofta barnmottagning. Intervallen för besöken är i början 
tätare mest för att se hur det fungerar med dieten och för att följa 
tillväxten, sen sker besöken årligen eller vartannat år.

Sammanfattning
De nya riktlinjerna för utredning av celiaki möjliggör att man 
avstår från tunntarmsbiopsi om värdet på Transglutaminas IgA är 
mer än tio gånger förhöjt och patienten har symtom eller tecken 
på sjukdomen. Utredningen skall fortfarande ske på barngastro-
mottagning på barnklinik.

Referenser:
1. Myléus A, Ivarsson A et al Celiac disease revealed in 3% of 
Swedish 12-year-olds born during an epidemic. J Pediatr Gast-
roenterol Nutr 2009;49:170-6
2. Ivarsson, A, L Hogberg, and L Stenhammar et al The Swedish 
Childhood Coeliac Disease Working Group after 20 years: histo-
ry and future. Acta Paediatr 2010;99: 1429-31.
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Fig 3. Barn och ungdomar utan symptom som tillhör riskgrupp för att utveckla celiaki
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En ny registerstudie avfärdar den omdiskuterade 

kopplingen mellan tarmsjukdomen celiaki och ökad 

risk för autism. Studien, som letts från Karolinska 

Institutet, publiceras i vetenskaptidskriften JAMA 

Psychiatry.

   Flera rapporterade fallbeskrivningar har tidigare 

pekat på en eventuell koppling mellan förekomst av 

celiaki och autism. De vetenskapliga studier som gjorts 

har dock varit motsägelsefulla och har i de flesta 

fall inte hittat belägg för något orsaksamband. I den 

aktuella studien har forskarna identifierade patienter 

med så kallad autismspektrumstörning i det nationella 

patientregistret. Forskarna jämförde sedan med data 

från 28 svenska biopsiregister, där de identifierade 

patienter med celiaki (26 995 personer), inflammation 

i tunntarmen (12 304 personer) och med normal tarm-

vägg men där ett blodprov gett utslag för gluteninto-

lerans (3 719 personer). Informationen jämfördes också 

med en kontrollgrupp ur normalbefolkningen (213 208 

personer).

Ingen koppling mellan celiaki  och autism
   Resultaten visade att det inte finns någon statis-

tisk koppling mellan tidigare diagnos för autismspekt-

rumstörning och ökad risk för celiaki respektive inflam-

mation i tunntarmen. Det gick dock att se en viss kopp-

ling mellan autism och förekomst av antikroppar för 

glutenintolerans i blodet hos personer med frisk tarm, 

enligt ett vanligt förekommande test. Mekanismen för 

detta samband med ökad antikroppsförekomst är ännu 

oklar, men skulle enligt forskarna kunna förklaras med 

en ökad genomsläpplighet i tarmen (där peptider lätt-

are korsar tarmbarriären).

    – Våra resultat stämmer överens med tidigare forsk-

ning och vi har inte hittat några övertygande bevis 

för att autism kan kopplas till celiaki eller autoimmun 

sjukdom i tarmen, utom en något förhöjd risk direkt ef-

ter att celiaki diagnostiserats. Men när det gäller detta 

kan vi inte utesluta att riskökningen beror på att barn 

med autism oftare utreds för celiaki än andra grupper i 

samhället, säger Jonas Ludvigsson, professor och barn-

läkare som lett arbetet med studien.
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Celiac disease – often undiagnosed
Celiac disease (CD) is a chronic disorder in genetically predispo-
sed individuals in which damage to the small intestinal mucosa 
is caused by eating foods containing gluten (found in wheat, rye, 
and barley) (1). A strict, lifelong adherence to a gluten-free diet 
is the current treatment for CD and the intestinal damage and 
symptoms usually resolve when gluten is excluded from the diet 
(1). CD has been considered a rare childhood disorder presenting 
with symptoms such as: severe diarrhea, failure to thrive, disten-
ded abdomen, and irritability (1-2). However, the onset of CD 
can be at any age and the broad spectrum of symptoms caused 
by malabsorption and inflammation can vary between individu-
als and within a single individual over time (1-3). The signs and 
symptoms may be absent, subtle, or not recognized as CD related 
and therefore not prompt testing within routine clinical practice 
(4), and most of those with CD are actually undiagnosed (5-9). 
How to best find those with unrecognized CD is debated, but 
one option could be to screen the general population (2, 4, 9-11). 
Considering the ongoing malabsorption and inflammation pre-
sent in those with untreated CD it may be reasonable to screen 

during childhood with the aim of decreasing consequences cau-
sed by leaving CD untreated, especially because complications 
can negatively impact childhood growth and development (3). 

CD screening study- ETICS 
Sweden experienced an epidemic of CD in children under 2 
years old (1984-1996) setting up a unique opportunity to in-
crease the knowledge about the causes and consequences of the 
disease (12-13). A population-based CD screening study, led by 
Anneli Ivarsson, Pediatrician/Epidemiologist at Umeå Univer-
sity, was undertaken to determine the prevalence of CD and 
explore if screening the general population should be conside-
red (8). This two-phased study, known as ETICS (Exploring the 
Iceberg of Celiacs in Sweden-www.etics.se), took place during 
2005/2006 and 2009/2010 and compared cohorts of children 
(born 1993 and born 1997) that had different infant feeding 
practices (14). 

A total of 18 325 sixth graders (around 12 years old) from 5 
regions (Umeå, Norrtälje, Norrköping, Växjö, and Lund/Mal-
mö) were invited to participate with written consent from their 
parent/s required to participate (14). The screening took place 
in the children’s schools where blood samples were collected by 
research nurses in cooperation with school nurses. The school 
setting was considered logical because other child health services, 
such as vaccinations and periodic health exams, currently take 
place in the schools with school nurses and doctors. Numbing 
cream was given and later the venipuncture was carried out with 

Swedish children 
screened for celiac disease

Katrina Nordyke MPH/Registered Nurse
PhD student at Epidemiology and Global Health Unit 
Department of Public Health and Global Medicine,
Umeå University
SE-901 87 Umeå 
Email: katrina.nordyke@epiph.umu.se
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one student at a time by the research and school nurse in a private 
room. The blood samples were analyzed for serological markers 
indicative of CD and parents 
of children with suspected CD 
were notified by telephone whi-
le all others received the results 
by letter. Children with suspec-
ted CD were referred to their 
local pediatric department for 
a biopsy of the small intestine 
used to make a definitive diag-
nosis. Follow-up care was car-
ried out according to current 
clinical routine. From the 1993 
cohort, 151 (2.1%) screening-
detected and biopsy-confirmed 
CD cases were detected and, 
combined with the clinically-
detected (n=66, 0.87%), the 
total prevalence of CD in this 
cohort was 2.9% (n=217) (14). 
From the 1997 cohort, 89 (1.6%) 
screening-detected and biopsy-
confirmed CD cases were detected and, combined with the 
clinically-detected (n=34, 0.60%), the total prevalence of CD 
in this cohort was 2.2% (n=123) (14). This statically significant 
difference suggests that infant feeding influences CD risk all the 
way up to 12 years of age and that the preferably practice is to 
introduce gluten into the infant’s diet gradually, in small amounts, 
and preferably while breast-feeding is still on-going (15-16). 

Children’s experience participating in CD screening
For both cohorts, the screening-detected cases accounted for 2/3 
of the children with CD, while those who already had a CD di-
agnosis before the screening accounted for 1/3 of the total with 
CD (14). This means that the majority with CD were only found 
at this time because of the scre-
ening. 

Because the experience of 
participating in a disease scre-
ening can cause anxiety, related 
to the screening procedure or an 
increased awareness of risk (17), 
we carried out additional re-
search to explore the children’s 
experience participating in this 
CD screening (18). Some of the 
children who participated in 
ETICS were invited to write 
stories, “narratives”, about their 
experience. Children wrote nar-
ratives after the blood sampling 
before results from the blood test 

were given. The children were asked to write about: 1) their 
feelings when deciding to participate, 2) their thoughts and 

feelings on the day of the blood 
sampling, 3) how they felt when 
waiting for the answer, and 4) 
what they think is important to 
consider for children participa-
ting in such a screening in the 
future (18). 

The children described seve-
ral physical and emotional sensa-
tions and how they coped with 
these (18). The physical sensa-
tions were described in relation 
to the blood test and ranged 
from barely felt, hurting, feeling 
strange, or being horrible (18). 
The importance of numbing 
cream was emphasized with re-
commendations that it always be 
offered with blood tests as it mi-
nimized pain, helped them feel 
calm, and gave them confidence 

(18). Paying attention to pain, including procedural pain as in 
venipuncture, was important to these children and this also been 
reported before for adolescents with chronic illness (19). The 
children in our study reported a variety of things which helped 
them feel supported, such as when the nurse explained what they 
were going to do, when they could be with a friend, and being 
given the numbing cream (18). 

We also performed a sub-study during the first screening in 
which guided imagery was used during the venipuncture of a 
group of children to compare their experience with children 
who were not offered venipuncture (20). The results for that 
study showed that not all children benefited from using the gui-
ded imagery technique and an individually tailored approach 

is optimal when interacting with 
children (20). 

In the narratives, the children 
also described emotional sensa-
tions during the screening, in-
cluding feelings of anxiety mixed 
with confidence that they could 
handle the blood test procedure 
(18). Analysis of their written 
narratives showed that being 
involved from the beginning in 
receiving information about the 
screening and being a part of the 
decision to participate helped 
the children feel like they were 
active participants (18). These 
children expressed that they felt 

 We found that although some children faced fear and anxiety during the 
screening process, overall the screening did not cause excess anxiety
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FACTS
• Celiac disease is a chronic disorder in genetically 
predisposed individuals in which damage to the 
small intestine is caused by eating foods containing 
gluten 

• Most people with CD are undiagnosed

• Screening the general population could be an 
option for finding those with undiagnosed celiac 
disease 

• Screening identifies a pre-disease or disease condi-
tion in people who have not sought help

• We asked children who participated in a Swedish 
population-based CD screening study to describe 
their experiences 

Biopsy of small bowel showing celiac disease ma-
nifested by blunting of villi, crypt hyperplasia, and 
lymphocyte infiltration of crypts.
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a duty to help with research and described a sense of responsi-
bility and pride in contributing (18). Some children stated they 
were indifferent to the process or that previous experiences al-
lowed them to feel secure and they even described feeling proud 
upon completion (18). The children seemed to have had a good 
general understanding about CD and the risk of having it (18). 
Their understanding came from information included in the 
screening invitation or from previous experience with knowing 
someone with the disease (18). Feeling anxious while waiting for 
the results was rarely described, however they did feel worried 
about the blood test, but overall it was less painful than expected 
(18). They trusted they would receive follow-up care and that 
discovering the disease and receiving treatment is important (18). 
They thought CD could have negative consequences and were 
concerned about the gluten-free diet, but overall were not alar-
med by the screening (18). We found that although some children 
faced fear and anxiety during the screening process, overall the 
screening did not cause excess anxiety (18). 

Children’s experience after detected through screening
We also conducted follow-up studies with the children who par-
ticipated in ETICS. In a quantitative follow-up study, those with 
screening-detected CD were asked to report their health status 
on a questionnaire (using EQ-5D instrument) (21). We found 
that their self-reported health status remained the same from the 
time of the screening compared to one year after diagnosis, sug-
gesting they did not experience an improvement in health but al-
so that they did not experience increased anxiety (21). In another 
follow-up study, where the screening-detected participants took 
part in focus group discussions one year after diagnosis, 54% of 
them said they felt better but they also described feeling like they 
had to balance the health benefits of the gluten-free diet with so-
cial sacrifices in order to cope (22). 

Moving forward
The evidence we have reported contributes to increasing the 
knowledge related to population screening for CD. However, 
there is still more to be learned, including at what age a screen-
ing would be most appropriate, what the natural health conse-
quences of untreated CD are, and what the health economic im-
pact of such a screening would be. These isssues must be clarified 
before population screening for CD can be recommended as a 
public health intervention. 
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Berikad med Lactobacillus reuteri som…

Den första modersmjölksersättningen 
för barn med koliksymtom

Kolik och koliksymtom är vanliga spädbarnsproblem. 

I de fall barnet ges modersmjölksersättning, kan man nu rekommendera NAN Comfortis.  
NAN Comfortis är den första modersmjölksersättningen som berikats med Lactobacillus reuteri  
– en aktiv bakteriekultur som har dokumenterat lindrande effekt vid kolik och koliksymtom. 1-2 

Din rådgivning kan göra en stor skillnad
För mer information om NAN Comfortis, besök 
www.nestlebarnmat.se/vardpersonal

1. Savino F, et al. Pediatrics 2010; 126(3):e526-533. 
2. Szajewska H, et al. J Pediatr 2013; 162(2):257-262.
* Resultat baseras på kliniska studier av Lactobacillus reuteri.  
 

Bröstmjölk är den bästa näringen för barnet under de första månaderna i livet och bör om möjligt alltid vara det första alternativet. Produkten bör användas endast på tillrådan av barnhälsovården.
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Nu får vi besked om att inte hålla honom borta från gluten eller laktos. 
I ärlighetens namn så är vi helt förvirrade

Våren/försommaren 2010: Sonen går med feber. Den 
är visserligen låg, och många säger att det inte kan kallas 
för feber, men han mår dåligt. 37,7…37,9 med illamåen-

de och är allmänt vissen. Diarréer som kommer och går. Febern 
håller i sig några dagar för att släppa ett par dagar. Men det fort-
sätter i flera veckor. Till slut pratar jag med husläkaren som säger 
att det troligtvis är ett segt virus. Så slutar febern och sommaren 
blir fin som sig bör.

Feber med tvivel och ett första besked
Skolan börjar och febern återkommer. På kvällen vill han att jag 
ligger bredvid honom när han somnar för han mår så illa. På mor-
gonen känner han sig yr och sjuk. Han har svårt att gå för han 
känner sig så svag. Febern fortfarande låg. Vi tvivlar... tänk om det 
är psykiskt. Omgivningen tvivlar och ger oss samma kommen-
tarer. Han piggnar på sig och får ett par bra dagar men blir vissen 
igen. Så fortsätter det. 

Nu börjar vi känna stress inför att sonen missar så mycket i 
skolan samtidigt som vi är oroliga över vad som kan vara på tok. 
Hur ska vi som föräldrar göra? Ska vi försöka få honom att göra 
sina läxor så att han inte kommer så mycket efter? Han är ju pig-
gare där emellan. Och han orkar ju spela dataspel. Då borde han 
ju kunna läsa läxor?

Åter till vårdcentralen för provtagning. Det tar nästan två 
veckor innan samtalet från husläkaren kommer:

– Nu har vi fått proverna och det ser ut som om din son är 
glutenintolerant.

– Vad händer nu? (Tack gode gud! ”Bara” glutenintolerans. 
Äntligen ett svar på allt elände, tänker jag.)

– Remissen skickas till sjukhuset och det kommer ta ett par 
veckor innan ni får en tid.

Sonen har redan missat stora delar av skolan under de nästan 
åtta veckor som han varit dålig. Nu gäller det att få honom snabbt 
på banan. Jag ringer till en privatmottagning, som har tid samma 
dag. Sätter sonen i bilen, hämtar upp remissen och åker direkt till 
mottagningen.

”Sjukhusiska” och evig väntan på telefonsamtal
Nu inleds en period med otaliga läkarbesök och provtagningar. 
Läkaren som tar emot oss anser nämligen att värdet på svaret är 
för lågt så hon vill göra ett kompletterande prov, vilket inte vi-

När alla gjorde rätt – 
men ändå blev det fel

Maimi Park

Vi sitter i bilen på väg till privatkliniken som lovat att ta hand om oss omgående. 
Brevid mig sitter min 10-årige son och gråter. Han sörjer att han aldrig mer får äta 
pizza.... I min väska ligger remissen från vårdcentralen där det står att ”Antikroppar 
mot transglutaminas talar för celiaki”. Det är den 4 oktober 2010.

tema celiaki



nr 5 oktober 2013     barnbladet   17

”Hela familjen rekommenderas därefter att testa sig
och det visar sig att även vår äldsta son har celiaki.”

sar på glutenintolerans. Stor besvikelse – oron sätter ny fart. So-
nen blir magrare och magrare. Vi har fram tills nu testat att halv-
hjärtat hålla honom borta från laktos och annat som är jobbigt 
för magen såsom fet och tung mat. Nu får vi besked om att inte 
hålla honom borta från gluten eller laktos. I ärlighetens namn så 
är vi helt förvirrade och alla konstiga ord och rekommendatio-
ner snurrar runt som ett virrvarr. Dessutom tycker läkaren att vi 
ska försöka få sonen till skolan. Så varje morgon väcker vi honom 
och ställer frågan om han inte ska till skolan. Vilket följs av en son 
som drar täcket över huvudet.

Amöbor och Salmonella
Efter ett par veckor får jag återigen ett samtal från läkaren. De 
nya provsvaren har kommit. Hon berättar att de hittat en amöba 
kallad ”entamöba coli”.  Trots att det inte ska behöva behandlas 
så vill hon ge Flagyl i 10 dagar.

En vecka efter medicinering vaknar sonen en morgon och 
säger något som han inte sagt på mycket länge: 

– Mamma, jag känner mig frisk!
Vilken lycka, men samtidigt svårt att tro. För läkaren sa ju att 

man egentligen inte blev sjuk av amöban?
Samtidigt landar en remiss från sjukhuset för tarmbiopsi. Ef-

tersom sonen känner sig bra ringer jag först till läkaren för att 
rådgöra med dem. De anser att vi ska avboka eftersom det trots 
allt är ett ingrepp och han är ju frisk. Pratar sedan med sjukhuset 
som ger samma rekommendation.

Vi får två friska veckor. 
Så en kväll så säger sonen att han börjar känna sig yr och febrig. 

Magen gör ont. Han mår illa och diarréerna är tillbaka. Nu faller 
vi ner i det svarta hålet igen.

Nya prover tas. Dessutom så ber läkaren oss att hålla glutenfri 
diet. Återigen så går vi runt och väntar på samtal från läkaren. 
När läkaren ringer får vi det osannorlika svaret att sonen drabbats 
av salmonella. Vi förstår ingenting. Ingen annan i familjen eller 
omgivningen har drabbats... Läkaren ber oss att även avbryta den 
glutenfria dieten.

Det är sent i december och sonen har varit borta stora delar av 
terminen. Trots att läkaren har uppmanat oss att ”tvinga” sonen 
till skolan så har vi inte lyckats särskilt bra.

Han ligger efter och om han ska ha en chans att hänga med 
sin klass upp i högstadiet så måste han kämpa – vilket han vill. 
Vi får hjälp från skolan via Skype och stöd från lärarna. Under 
jullovet sitter han tillsammans med sin pappa och lyckas göra det 
som krävs.

Folsyra och Älggräs
Eftersom inget blir bättre och provtagningarna bara fortsätter 
börjar vi titta efter alternativ. Via en bekant får vi kontakt med en 
naturläkare som gör ett blodprov för att bedöma hans hälsa. En-
ligt henne så ser hon att det är mycket som stökar, att tarmarna 
inte mår bra. Hon ordinerar ett antal preparat såsom: Glutamin, 

Biocin, Folsyra, B12, LavtoVital, Ringblomma, örtblanding med: 
Foti, Pao Darco, Snärjmåra, Älggräs. Hon säger också att han ska 
hålla sig borta från laktos, gluten och socker.

Skåpet är fullt av burkar med pulver och bruna illaluktande 
vätskor som ska tas vid olika tillfällen under dagen. Dessutom 
kostar det en smärre förmögenhet. Men vi är tacksamma för hen-
nes bemötande och sonen börjar känna sig något bättre.

Men det räcker inte. Han är fortfarande inte bra. Ett par må-
nader senare så är det återigen dags att ringa till läkaren för att be-
rätta att febern och illamåendet börjar bli värre igen. Återigen tas 
prover på salmonella för att se om det har kommit tillbaka. Ingen 
salmonella hittas och en förnyad remiss skickas till sjukhuset.

Periodisk feber och snart sommarlov
Skolavslutningen närmar sig och sonen har missat 75 % av skol-
året. Vi kommer äntligen till det stora sjukhuset och en specialist 
på tarmar. Han anser inte att det är tarmproblem som sonen har 
utan säger att det troligtvis är ”periodisk feber” och remitterar 
oss vidare till reumatolog-/hematologmottagning. Men gör trots 
detta ”sedvanlig provtagning”.

Någon vecka senare får vi samtal från läkaren som något för-
vånad säger att proverna visar att sonen är glutenintolerant och 
att han kommer att få en kallelse till tunntarmbiopsi. Undersök-
ningen görs i juli och i slutet på augusti så får vi ett definitivt 
besked att sonen är glutenintolerant.

Vid återbesöket hos läkaren ställer jag frågan hur det kunde 
bli så fel. Varför visade inte det andra provet som vi tog i oktober 
samma sak? Det visade sig att proverna hade analyserats vid olika 
lab och de hade olika syn på gränsvärdena.

Hela familjen rekommenderas därefter att testa sig och det 
visar sig att även vår äldsta son har celiaki.

Ett år för att komma på banan
Trots att vi får information om att det kommer ta tid för tarmar-
na att läka så är det tufft att förstå. Vi är lite lätt hysteriska och lä-
ser alla innehållsförteckningar noggrant. Vi googlar och läser om 
andra som har problem. Vilket inte är bra. För det skapar mest 
oro och ångest. 

Vi besöker en dietist på sjukhuset som pratar om vad man kan 
äta och inte. Vi får fylla i en lista med mat som man kan hämta ut 
på apoteket. Men när vi senare undrar över något så är det näst 
intill omöjligt att åter få kontakt med dietisten. 

Släktingar och vänner försöker så gott de kan att tänka på 
glutenfria alternativ vid kalas och middagar. Det går oftast bra. 
Men det har också hänt att sonen sitter med en piggelin i handen 
medan de andra äter smörgås- och jordgubbstårta. Vilket natur-
ligtvis är en miss från vår sida – man ska alltid ha med sig alternativ 
eller ringa innan för att förbereda sig. Vi lär oss och omgivningen 
också.

I dag mår sönerna bra och har vant sig att leva med sin celiaki. 
Och vi är djupt tacksamma över att det slutade väl.

tema celiaki
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gästskribenten

*

”Flaggan i topp – det blev en med snopp!”.  Så kan 
lyckligt nyblivna föräldrar rimma. Eller så här: ”Det 
blev en utan grej – det blev en tjej!”. Omedvetna bä-

rare av en könskonstruktion där mannen är norm kan flickor re-
duceras till någon som saknar något.

Långsökt? Nej, snarare ett av flera subtila sätt som visar hur 
föreställningen om ”man” respektive ”kvinna” skapas. Raffinerat 
och effektivt. Mannen är norm, 100 %, kvinnan är reducerad. 
Till ca 80 % om vi till exempel tittar på löner. Tydligt i skillnaden 
mellan verkstaden och vården.

Tydlig är också föreställningen om att barn är kvinnors ansvar. 
Kvinnor som börjar arbeta några månader efter barnets födelse 
kan få negativa kommentarer. Vem minns inte när EU-minister 
Birgitta Ohlsson tackade ja till sin post trots att hon var höggra-
vid? Tidningarna var fulla av kommentarer på temat att hon inte 
var en ”riktig” kvinna. De två män i regeringen som också skulle 
få barn i samma veva fick inga kommentarer alls. Och hur ser det 
ut när föräldrarna kommer till BVC? Vänder sig personalen på ett 
självklart sätt till bägge föräldrarna eller är pappan bara ett bihang?

Och hur ser det ut inom personalgruppen? Det faktum att 
manliga sjuksköterskor ofta avancerar snabbare och oftare blir 
chefer än kvinnorna, inte sällan framburna av sina kvinnliga kol-
legor, borde vara ett högintressant ämne att diskutera på avdel-
ningen. Eller? 

Personal som möter barn inom utbildning, vård och omsorg, 
har ett stort ansvar i sin kommunikation. Språket är våra tankars 
klädedräkt. Saknas ord saknas tankar och förståelse. Finns det till 
exempel inte ord som beskriver kroppsdelar och funktioner så 
blir de heller inte föremål för uppmärksamhet.  Om flickors mest 
vitala kroppsdelar saknar namn så blir det inget sagt. Fungerar 
allt väl så är det tyst och fungerar det inte är det också tyst. För 
hur ska vi kunna prata om problem i de delar av kroppen som 
inte har namn som gör att vi kan tala klarspråk? Därför var ordet 
”snippa” en välgärning.

När genuspedagogiken infördes i förskolan fanns det ett mot-
stånd. Från personal som tvekade men framför allt från föräldrar. 
De stördes av diskussionen om könsroller och stereotyper.

Det här ligger en bit bakåt i tiden men fortfarande finns det 
personer som vill stryka allt som stavas genus. Från förskolans ge-
nuspedagogik och upp till universitetens genusvetenskap. Varför? 
Vad är det som är så hotande? Syftet med genuspedagogiken på 
förskolan är att undvika att små barn stuvas in i stereotypa köns-
roller redan från början. Vi vet att vi som människor är större än 
så. Vi vet att vi alla är både lika och unika. Vi vet att vi har större 
variation mellan individer än mellan kön. För att barnen ska få 
utvecklas utifrån sina egna förutsättningar ska vi hålla alla dör-
rar öppna så länge som möjligt.  Det är innebörden av det som 
föreskrivs i snart sagt varenda läroplan – ett systematiskt och lång-
siktigt arbete för att bryta ned stereotypa könsroller.

Självklart ser jag att vi har kommit en bit på väg. Jämställd-
het sägs av många vara en självklarhet men det är långt ifrån en 
verklighet.

Den dag vi ser människan före könet, och hissar Flaggan i topp 
för en kropp!, då har vi närmat oss målet.

Gudrun Schyman 
Frilansfeminist och 
talesperson för Feministiskt initiativ

Flaggan i topp!
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Motiverande samtal (MI) är 

en väletablerad och effektiv 

metod när man vill stödja 

människor att förändra sina 

levnadsvanor. Metoden re-

kommenderas av Socialstyrelsen och 

används inom hela livsstilsområdet. I 

den nya boken Motiverande samtal och 

behandling vid övervikt och fetma pre-

senteras för första gången hur MI kan 

kombineras med kognitivt beteendein-

riktad metod (KBT).

Fetma är ett allvarligt tillstånd vilket 

ökar risken för flertalet dödliga sjukdo-

mar, om cancer och hjärt-kärlsjukdomar. 

Många läkare tycker att fetma är speci-

ellt svårbehandlat och ser sig ofta ha 

bristande kompetens på området.

Motiverande Samtal Motiverande samtal och behand-

ling vid övervikt och fetma 

innehåller exempel från 

två av nyckelområdena i 

Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer för sjukdomsföre-

byggande metoder: ohälso-

samma matvanor och otill-

räcklig fysisk aktivitet. Genom 

dialoger som baseras på 

autentiska patientfall får läsaren en 

direkt inblick i hur MI-samtal och över-

viktsbehandling kan gå till. I boken finns 

också många praktiska hjälpmedel sam-

lade för rådgivaren.

Psykoanalytikern Björn Salomonsson 

Tryggare kan flera vara. Samtal 
med små barn och deras föräldrar

har mött föräldrar och barn som behövt 

hjälp med att knyta an till varandra, ett 

förhållande som kan resultera i en osä-

ker förälder och ett otryggt barn. Men 

det går att laga den tråd som brustit. 

Till och med spädbarn är mottagliga 

för en anpassad terapi, 

vilket bokens fallbe-

skrivningar visar.

Det här är en inspi-

rationsbok. Kanske 

har du ett eget barn 

du bekymrar dig för. 

Kanske känner du 

eller arbetar med ett 

barn som verkar gåt-

fullt. Eller så har du 

träffat föräldrar som är ängsliga och 

nedstämda, fast omgivningen tycker de 

borde glädja sig. Boken ställer frågan: 

hur kan man göra så att Tryggare kan 

flera vara? Den redovisar också ett aktu-

ellt forskningsprojekt.

Följ oss på Instagram
instagram.com/weledasverige

Följ oss på Facebook
facebook.com/weledababybarn

Weledas produkter säljs bl a hos Åhléns, Kicks, Apotek, Life och andra hälsokostbutiker.

Since 1921

Vårda ditt barns känsliga hud
med naturens lugn

Nyhet

Weledas nya, ekologiska och parfymfria babyserie för känslig hud innehåller lugnande vit malva. 
Ekologisk hudvård från naturen  www.weleda.se
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Det är inte alltid lätt att vara ung. 
Det sker så många förändringar och 
nya känslor i ungdomsåren som bå-

de ska förstås och accepteras av den unge. För 
många startar denna förändring runt 12-14 år 
såväl fysiskt som psykiskt och fortsätter under 
tonåren i olika utsträckning. Den biologiska 
könsmognaden inträffar i genomsnitt tidiga-
re nu än förr och när den sociala utveckling-
en inte följer den biologisk utan släpar efter 
kan detta ge upphov till större problem för 
dagens ungdom än tidigare. När situationen 
blir för svår kan den unge faktiskt ta sitt liv 
och även att de med svåra omständigheter 
under uppväxten riskerar nedsatt livskvalitet 
och ett förkortat liv på grund av självmord el-
ler sjukdom. Vi vet att trots att den fysiska häl-
san bland barn och unga anses vara den bästa i 
världen vet vi också att den psykiska hälsan är 
mindre bra. Det är naturligtvis alltid svårt att 
bedöma psykisk ohälsa, eftersom det många 
gånger är en upplevelsefråga. Psykisk ohälsa 
skapar känslor av hopplöshet, maktlöshet, oro 
och ängslan. Hur barn och ungdomar reage-
rar på stressupplevelser måste alltid analyseras 
utifrån ålder och tidigare erfarenheter.

Flera studier visar att självmord och själv-
mordsförsök bland ungdomar är ett stort 
folkhälsoproblem. Under de senaste 30 åren 
har självmordsfrekvensen i Sverige sjunkit i 
alla åldersgrupper utom när det gäller unga 
och unga vuxna. Från 2000 har totalt sett 
ingen förändring skett i hela befolkningen 
även om det har varit stora fluktuationer från 
år till år. Just när det gäller ungdom och själv-
mord har självmordstalen varit stabila under 
hela den här tiden men självmordsförsöken 
har ökat, vilket främst gäller unga flickor. 
Bakgrunden till svårigheter och känslan av 

Kunskapen om samband mellan 
självmordstankar, självmordsförsök 
och självmord bland barn och unga 
är fortfarande fragmentarisk. Först 
under de senaste åren har empiriska 
studier gjorts i befolkningen och 
hos ungdomar som visar en ökande 
tendens av självmordsförsök spe-
ciellt bland flickor vilket självklart 
medför mycket personligt lidande 
både för den unge själv och för när-
stående och kamrater.

SÅRBARA BARN OCH 
UNGDOMAR I RISK 
ATT TA SINA LIV

Britta Alin Åkerman
professor emerita i pedagogik, leg klin-
isk psykolog, leg psykoterapeut. NASP, 
Nationellt centrum för suicidforskning 
och prevention av psykisk ohälsa

tema suicid



att inte orka med livet är naturligtvis olika för olika individer. I 
de flesta fall bakom en självmordshandling bland barn och unga 
ligger depressioner, men framför allt i tonåren olika former av 
missbruk men även djupa trauman (Wasserman, 2011). Det är 
dock inte ovanligt att en faktor har att göra med familjekonflikter 
som kan uppstå på grund av föräldrars misslyckande att se ungdo-
mars behov av att vara privata och utveckla oberoende. Det kan 
resultera i att en tidigare öppenhet mot föräldrar och mot vuxna 
generellt kan vändas till tystnad och depression. Många föräldrar 
har idag mindre tid för sina tonåringar eftersom i de flesta famil-
jer förvärvsarbetar båda föräldrarna och har inte alltid samma tid 
eller ork att ta till sig sina ungdomars problem.  Kamrater spelar 
en allt större roll, att vara accepterad i gänget och att vara populär 
betyder mer än någonting annat, vilket innebär att ungdomar är 
mer beroende av varandra idag än tidigare. Det blir kamrater som 
får ta emot olika förtroenden och inte minst de som har att göra 
med risken att ta sitt liv.

Faktorer som bidrar till psykisk ohälsa och dess yttersta konse-
kvens – självmord – är generellt mycket komplexa och inte helt 
klarlagda men följande är viktiga att observera och vara medveten 
om. Den förändrade arbetsmarknaden är en bidragande faktor 
till ökad psykisk ohälsa. I dag ställer arbetsmarknaden högre krav 
på teoretiska färdigheter, abstrakta kunskaper och långa utbild-
ningar. Förr kunde man ta sig in i yrkeslivet som lärling och få en 
bra tjänst genom sina praktiska färdigheter. Ökade valmöjligheter 
i skolan ställer högre krav och ger ökad stress på den unge som 
vanligtvis när valen ska beslutas, inte har en aning om vad de vill 
med sin framtid. Många hänger inte med i undervisningen och 

blir därför lätt okoncentrerade. Detta ger i sin tur lätt upplevelsen 
att inte duga, att inte vara bra. Tidig respektive sen pubertetsut-
veckling påverkar pojkar och flickor på olika sätt. För flickor kan 
tidig pubertetsutveckling innebära större problem än för pojkar i 
förhållande till kamrater och den egna familjen. Deras självkänsla 
kan bli sämre, kanske beroende på att en tidigt kroppsligt utveck-
lad flicka inte är i takt med sin sexuella utveckling. Därför kan 
det ställas förväntningar på henne (inte minst från äldre pojkar) 
som hon psykologiskt inte är mogen för. Hon kanske även är av-
vikande i förhållande till klasskamrater och får kanske därför inte 
stöd ifrån dem. För pojkarnas del är det istället sen utveckling 
som är mest problematisk. Den starke, välutvecklade, muskulösa 
pojken är en idealbild för andra pojkar. Om de mognar fysiskt 
tidigt, möter pojkarna ofta positiva reaktioner från omgivningen 
vilka kan stärka deras självkänsla. Sent mogna pojkar, som ser 
ut som småpojkar, trots att de kanske är över 16 år, upplevs som 
avvikande och blir mindre populära bland flickor. De uppfattas 
som omogna och får därför ofta dåligt självförtroende och en 
dålig självbild. Mobbingen såväl fysisk som psykisk både direkt 
och via Internet kan vara en oerhört starkt bidragande faktor till 
psykisk ohälsa (Alin Åkerman, 2002). Enligt Beskow (1996) är 
det ändå inte onormalt att någon gång i livet bli så förtvivlad att 
funderingar på självmord uppstår. Däremot är det ytterst allvarligt 
att leva med svåra självmordstankar och att vara djupt deprimerad.

Faktorer som bidrar till självmord när det gäller medias roll 
är även de komplexa och inte klarlagda. Å ena sidan kan sårbara 
personer påverkas, genom rapporter om självmord, till att imi-
tera självmordsbeteenden, särskilt om beskrivningen är omfat- 8

hospicetema suicid

mambaby.comMAM Manuell Bröstpump är enkel att använda och  
rengöra eftersom den endast består av fyra delar. Tratten 
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hålls igång.
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MAM Anti-Colic, som tack vare sin ventilerade botten  
ger ett idealiskt mjölkflöde och minskar kolik hos 8 av 10 
bebisar*. Flaskan har dessutom en silkeslen dinapp som  
gör det lätt att växla mellan amning och flaska. 

Bröstpumpen finns på utvalda apotek och i barnvagnsbutiker.

Enkel, bekväm och individuellt inställningsbar.
MAM Manuell Bröstpump

LÄTT ATT ANVÄNDA OCH MONTERA

MJUK OCH BEKVÄM

Inbyggt i tratten finns kuddar som 
ger en bekväm känsla och gör att 
tratten fäster bättre på bröstet.

Bröstpumpen monteras och tas isär i fyra enkla 
steg. Den är lätt att hantera och rengöra eftersom 
den endast består av fyra delar – förbindningsrör,  
pump och handtag (en del), silikonventil och tratt.

Beställ en bröstpump kostnadsfritt
på bvc@bambino-mam.se. Om du  
har frågor är du välkommen att ringa  
vår sjuksköterska Carina Gunnarsson  
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Beställ ett prov 
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*Medicinsk studie 2011/marknadsundersökning 2010, testat av 204 mödrar.

REgLERBAR pUMpsTyRKA

Inställningshjulet gör det enkelt att ställa in  
sugstyrkan på pumpen från svag till kraftig.  
Med reglerbar pumpstyrka är det lättare att  
hitta ett bekvämt sätt att pumpa.
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”Var medveten om dina egna reaktioner om du möter ett barn eller ung person med livsleda och fundera 
samtidigt över egna attityder… Förmedla hopp – det finns hjälp att få”.

tande och återgiven på ett framträdande och sensationellt sätt 
eller om metoden för självmordet skildras på detaljnivå, dvs. inte 
beskrivs enligt ovanstående krav. Å andra sidan kan ansvarsfull 
rapportering om självmord användas för att öka medvetenheten 
och kunskapen hos allmänheten samt bidra till att den som är i 
riskzonen för självmord söker hjälp. Medias rapporter kan även 
uppmuntra dem som är i riskzonen för självmord att söka hjälp. 
Faran är inte att tala eller skriva om självmord utan på vilket sätt 
det görs. Mest utsatta för denna media risk är de som ålders- och 
könsmässigt kan identifiera sig med den person som i media be-
skrivs att ha tagit sitt liv. För 
att förhindra denna påverkan 
skulle man önska ett bättre 
samarbeta mellan massmedier 
och sjukvården. En mycket 
viktig faktor i sammanhanget 
för att förhindra ungdomar 
till självmordssuggestion är att 
inte glorifiera beteendet. Den 
bästa hjälpen är att visa på de 
möjligheter som finns att ta sig 
ur en självmordskris.

I samtal med ungdomar 
om självmord uttrycker de att 
vuxna sällan tar dem på allvar. 
Det finns en stark rädsla bland 
vuxna, enligt ungdomar, att 
överhuvudtaget ställa frågor 
om självmord och än min-
dre att informera om ämnet. 
Detta trots att många upple-
ver att både de själva och deras 
vänner stundtals mår mycket 
dåligt. Självklart är det så att 
unga människor, till skillnad 
från vuxna, inte lika tydligt 
visar för omgivningen hur 
de mår. De pendlar vanligtvis 
mellan att vara djupt ledsna till 
att utåt visa en tuff yta utan 
tecken på förtvivlan. Därför 
kan det vara svårt för en vuxen att se och förstå att det kan fin-
nas en självmordsrisk. Det finns alltid en ambivalens mellan att 
å ena sidan vilja komma bort och å andra sidan lyckas fung-
era ganska normalt. Det är emellertid mycket sällan som en ung 
person verkligen vill dö. De uttrycker dock tydligt att de inte 
klarar av det här livet. Problemet är att ungdomar är mer impul-
siva och emotionellt och kognitivt instabila och kan genomföra 
en självmordshandling eller självskadehandling utan att ha tänkt 
igenom situationen ordentligt eller förstått konsekvensen av sitt 
handlande. En ung person som tänker på självmord känner sig 
ofta isolerad och ensam och kan uppleva att inget och ingen kan 

hjälpa eller förstå hans eller hennes psykiska smärta. När man inte 
kan se något annat sätt att handskas med denna förtvivlan och 
smärta, kan självmord förefalla som den enda utvägen. När allt 
upplevs hopplöst kan det kännas som om det inte finns något val. 
Här gäller det för den vuxne att förmedla att det faktiskt finns 
hjälp att få.

I en liten broschyr utgiven på NASP (Nationellt centrum för 
suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa och) har några 
förslag beskrivits hur den som möter en person som visat tydliga 
signaler på risken att ta sitt liv.  Förslagen är inte direkt riktade 

till den som möter sårbara 
barn och ungdomar men kan 
i valda delar användas även i 
mötet med dessa:

• Var medveten om dina 
egna reaktioner om du mö-
ter ett barn eller en ung per-
son med livsleda och fundera 
samtidigt över egna attityder

• Var tillgänglig – visa att 
du verkligen både vågar höra 
och lyssna

• Fråga om självmord – 
man väcker ingen sovande 
björn – har du haft tankar 
eller planer på att ta ditt liv?  
Har du funderat på hur du 
skulle göra och har du gjort 
aktiva förberedelse på hur du 
ska ta ditt liv

• Undvik att bli provoce-
rad av det du får höra även om 
du möts av aggressivitet och 
avståndstagande. Respektera 
deras känslor.   

• Förmedla hopp – det 
finns hjälp att få

I faktarutan intill finns fler ex-
empel som den mötande per-
sonalen kan fråga om för att få 

en tydligare bild av den unges risk att ta sitt liv.

Referenser
Alin Åkerman, B. Hur upptäcker vi sårbara elever. NASP, 2002
Beskow, J. Om livet känns hopplöst. Stöd till självmordsnära med-
människor. Nat. Rådet för självmordsprevention, FHI & NASP, 
1996
Wasserman, D. Depression, en vanlig sjukdom - symtom, or-
saker och behandlingsmöjligheter. Stockholm. Natur och Kul-
tur,  2011.
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Faktorer för ökad självmordsrisk 
bland barn och unga

BAKGRUND

• Att ha en psykisk sjukdom inkluderande missbruks-

problem

• Traumatiska upplevelser under uppväxtåren

• Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: 

   Ex. Asperger, ADHD

• Att vara homosexuell, bisexuell, transpersoner eller 

quer

• Utlandsadopterade

BETEENDEN

• Bristande intresse för vardagliga aktiviteter

• Sämre resultat än vanligt på prov

• Minskade ansträngningar

• Upprepad ogiltig frånvaro och skolk

• Kraftigt ökat rökande, alkohol och droger

• Att tidigare ha gjort självmordsförsök

• Att ha lämnat ett självmordsbrev vid självmordsförsök

• Isolering/undandragande eller utagerande

• Att använda våldsamma metoder i tidigare själv-

mordsförsök
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Referenser: 1) WHO Weekly epidemiological record, 5 JUNE 2009, 84th YEAR No.23, 2009, 84, 213-236 2) http://www.who.int/immunization_monitoring/burden/
rotavirus_estimates/en/index.html (senast besökt 2013-02-19) 3) Forster, Pediatrics, 2009, 123:393-400 4) SPMSD data on file 5) http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/
uutinen?id=19222 (senast besökt 2013-02-19)

RotaTeq, Rx EF. Oral Lösning. Rotavirusvaccin. Indikation: RotaTeq är indicerat för aktiv immunisering av spädbarn från 6 till 32 veckors ålder för förebyggande  
av gastroenterit orsakat av rotavirusinfektion. För fullständig information om innehåll, varningsföreskrifter, begränsningar och biverkningar se www.fass.se  
Datum för översyn av produktresumén 2012-10-24. Sanofi Pasteur MSD, Box 6023, 171 06 Solna

WHO rekommenderar alla länder att införa  
allmän rotavirusvaccination1 
2008 dog 453 000 barn på grund av rotavirusinfektion enligt WHO2. I Europa vet vi att mer än hälften 
av sjukhusinläggningarna av små barn på grund av magsjuka är orsakade av rotavirus3. I Sverige kan 
rotavirusvaccination ges genom läkarordination, men föräldrar får betala vaccinet själva.

RotaTeq har sedan 2006 distribuerats 
i mer än 67 miljoner doser runt om i 
världen4. Sedan hösten 2009 erbjuds 
alla spädbarn i vårt grannland Finland 
RotaTeq i det allmänna programmet5.

GES ORALT
RotaTeq är färdigblandat, sött och  
ges oralt med en klämtub.
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Carl von Essen, generalsekreterare i Mind och initia-
tivtagare till Självmordsupplysningen, ger en bakgrund 
till webbplatsen:

– Självmord har alltid varit en angelägen fråga för vår fören-
ing, men det som fick oss att utveckla Självmordupplysningen 
var en särskild händelse på Flashback i oktober 2010, då en ung 

Medan det totala antalet självmord i Sveriges sjunker, går trenden mot motsatt håll bland ung-
domar i åldrarna 15 till 24 år. I denna grupp har självmord blivit den vanligaste dödsorsaken 
före trafikolyckor, droger och våld. Ett sätt att försöka komma åt den sorgliga statistiken är att 
riva gamla tabun och att föra en öppen dialog kring ämnet. Det är också något som Mind, (f 
d föreningen Psykisk Hälsa), vill verka för och driver sedan ett drygt år tillbaka webbplatsen 
Självmordsupplysningen.M

Att tala om självmord är inte farligt 
– det är snarare nödvändigt”

kille på forumet berättade att han stod i begrepp att ta livet av sig.
Efter denna ”påannonsering” följde en intensiv diskussion 

med ett flertal andra forumbesökare, där somliga var stödjande, 
medan andra uppmanade honom att fullfölja, vilket han också 
gjorde. Det makabra händelseförloppet videofilmades och lades 
ut på nätet.

– Många reagerade naturligtvis väldigt starkt, fortsätter Carl 
von Essen. I föreningen insåg vi att det behövdes ett vettigt forum 
där frågor om suicid inte bara kan diskuteras, utan också utgöra 
en plats som kan tillhandahålla kunskap, stöd och hjälp. Internet-
lösningen var självklar eftersom det är ungas medium framför 

Magnus Forslin
Barnbladet

tema suicid
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andra, och via en sajt kan 
de också ställa frågor och 
diskutera anonymt.

Det råder heller ingen 
tvekan om att föreningen 
Psykisk Hälsa hade rätt 
i sitt antagande om att 
det fanns ett stort behov 
bland unga att få ventilera 
tankar och frågor kring 
självmord: Under ett år 
hanterar sajten omkring 
3000 chattsamtal samt 
över 1000 mail och blog-
ginlägg. I chatten finns 
volontärer (främst psyko-
logisstudenter) som  utgör 
ett medmänskligt stöd men som också kan lotsa den hjälpsökande 
vidare till professionell hjälp.

Varningstecken
Vad skall man då vara uppmärksam på? Vilka är signalerna?

– En tids depression föregår ofta ett självmordsförsök, me-
nar Carl von Essen. Att vara deprimerad innebär givetvis inte 
att man är självmordsbenägen, men tydliga tecken på förtvilan 
eller stark nedstämdhet kan vara anledning till extra uppmärk-
samhet. Det kan handla om en längre tids ledsamhet, plötsliga 
vredesutbrott, olika fysiska besvär utan medicinsk grund, apati, 
mindervärdeskänslor, skuld, 
aptitlöshet, sömnproblem, 
koncentrationssvårigheter – 
listan kan göras lång men det 
handlar om att titta efter psy-
kisk ohälsa generellt.

Det finns också signa-
ler som kan peka på en mer 
överhängande risk att någon 
är benägen att göra sig själv 
illa: Någon som talar mycket 
om döden eller självmord, har 
stark ångest, distanserar sig från 
familj och vänner, ett ökat in-
tag av alkohol eller droger, el-
ler så finns kanske yttre om-
ständigheter som mobbning 
eller misstanke om att den 
unge far illa på annat sätt.

– Även om självmordsför-
söket i sig ofta är en impuls-
handling, växer i regel tanken 
fram gradvis den blir alltmer konkret och detaljerad, fortsätter 
Carl von Essen. Uppenbart blir det då exempelvis tid och plats 
har bestämts, eller att ett avskedsbrev har formulerats. Det är då 

mycket viktigt att se till 
att personen får professio-
nell hjälp från skolpsyko-
log, BUP eller liknande.

Carl von Essen menar 
vidare att det är angeläget 
att involvera föräldrarna. 
Nästan undantagslöst kan 
de ge någon form av stöd, 
och i de allra flesta fall väl-
digt mycket.

– Men det kan vara 
svårt. Unga vill helst hålla 
dem utanför. De tycker 
att det är okej att öppna 
sig på nätet, och kan t o 
m gå med på att vända sig 

till en kurator eller BUP. Att tala med föräldrarna upplevs som 
betydligt svårare. Men har man möjlighet bör man försöka se till 
att de blir involverade.

Att självmordsförsöket ofta är en impulshandling förenad med 
stora tvivel, gör att det går att avvärja om det finns någon som kan 
lyssna och utgöra ett medmänskligt stöd.

Det öppna samtalet som väg ut
För Carl von Essen är öppenheten och samtal om självmordstan-
kar en stor del av lösningen när det gäller att komma åt suicid-
försök bland unga.

– Så mycket som 70 % av 
alla genomförda självmord 
utförs av män. Det är inte 
osannolikt att det finns ett 
samband med mäns bristande 
vilja att tala om känslor och 
denna statistik. Den själv-
mordsbenägne har kapslat in 
sig i depressiva känslor blan-
dade med skam och skuld – 
känslor som skapar ett tun-
nelseende. Man ser endast en 
utväg.

Därför, menar Carl von 
Essen, att vi inte bara kan, 
utan även bör tala om själv-
mord, och det på ett öppet 
sätt utan att vara konfronta-
tiva eller dömande. Är vi be-
kymrade för en tonåring i vår 
närhet kan vi utan att oroa oss 
för att vi gör något fel ställa 

frågan ”Har du funderat på självmord eller på att skada dig själv?”.
– Det är inte farligt att tala om självmord, säger Carl von Essen 

avslutningsvis, det är istället ett skydd för livet. *

 ”Avsikten med självmords-
upplysningen är att den 
skall vara en informativ 
och stödjande plats, där 
unga har möjlighet att 
öppet kan tala om själv-
mord, utan att bemötas 
av pekpinnar eller fördö-
manden”, säger Carl von 
Essen, generalsekreterare 
för Mind. Webbplatsen är 
också öppen för anhöriga 
och personal i skolan och 
vården.

Självmordsförsök mycket vanligare 
bland unga med aktivitetsersättning

I maj presenterades den parlamentariska 

socialförsäkringsutredningen där man i tre olika 

kohorter under fem år har följt upp unga som 1995, 

2000 och 2005 var 19-23 år gamla under fem år. 

Studien visade att antalet som avlidit i självmord 

bland dem som hade aktivitetsersättning när de inklu-

derades mer än fyrdubblats från 1995 års kohort till 

2005 års kohort. I samtliga tre kohorter fanns en över-

risk för suicidala handlingar bland dem med aktiv-

itetsersättning i jämförelse med andra unga. Störst är 

risken för bland unga som fått aktivitetsersättning på 

grund av psykiska besvär.

suicidtema
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När en familjemedlem tar sitt liv drabbas alla. Sorg och skuld blandas med 
svårighet att sätta ord på det man känner. Ingenting blir sig likt.
   Under en stödhelg möts familjer i samma situation. Under två dygn får de prata 
känslor och utbyta erfarenheter. En metod som visat mycket goda resultat och 
hjälpt många familjer att gå vidare.

År 2012 tog 1523 personer i Sverige sitt liv, drygt 1000 
av dem var män och knappt 500 kvinnor. Suicid är den 
näst vanligaste dödsorsaken för kvinnor och den allra 

vanligaste för män i åldrarna 15-44 år. Många av dessa har egna 
barn, en del av dem är själva barn. Kvar finns, både föräldrar och 
barn – delar av en familj. De har mist dem som står dem närmast. 
Det är känt att sorgen efter självmord är särskilt svår att hantera 
och ändå finns nästan ingen hjälp att få. En grupp som nästan helt 
glöms bort är barnen i drabbade familjer.

Möten som gör skillnad

En stödhelg hjälper barnet att få bearbeta och uttrycka tankar 
och känslor om sin sorg och minska känslan av ensamhet. Mo-
dellen utvecklades i ett unikt samarbete mellan BRIS, Rädda 
Barnen, Röda Korset och Ersta diakoni. Det var efter tsunamin 
och med hjälp av finansiering från Allmänna arvsfonden som 
organisationerna gemensamt kunde anordna stödhelger för barn 
som blev föräldralösa i samband med katastrofen i Sydostasien, 
och för familjer som förlorat barn.

– Innan vår första stödhelg var vi lite skeptiska till den här 
formen av stöd, berättar Sofia Grönkvist från BRIS. Men ju fler 
helger vi genomförde, desto mer övertygade blev vi om att det är 
en modell som verkligen fungerar. Och vi lärde oss för varje gång, 
hur vi skulle förfina upplägget och utveckla modellen.

Dessa stödhelger gav så bra resultat att man startade projektet 

Nicklas Lund
Webbredaktör/redaktör
BRIS
Nicklas.Lund@bris.se

tema suicid

Sofia Grönkvist, BRIS
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”Alla blommor som kom var 
till mina föräldrar. Jag fick inga 
blommor, inga kort, ingenting”

”Stödhelger för familjer som drabbats av förlust – en modell för 
bemötande av familjer i sorg” som pågått 2009 till 2011 och drivs 
gemensamt av BRIS, Rädda Barnen och Röda Korset. Barnet får 
där möjlighet att tillsammans med sin sörjande familj träffa andra 
i liknande situation och få stöd i att finna hopp och mening i det 
fortsatta livet.

Efter ett självmord blir det ofta tyst runt den efterlevande 
familjen. Inte ens inom familjen brukar man kunna prata och 
sörja tillsammans. Men det som hjälper mest i sorg och kris är att 

kunna uttrycka sig och dela 
tankar och känslor med an-
dra människor. En målgrupp 
är familjer där barn tagit sitt 
liv och en annan är familjer 
där en förälder tagit sitt liv. 
Insatsen handlar om att ge 
professionellt stöd till hela fa-
miljen samtidigt, såväl vuxna 
som barn, i intensiv form via 
internat fredag till söndag, vid 
två tillfällen för vardera mål-
grupp. Modellen är ett kom-
plement till annat stöd som 
familjerna kan erbjudas på sin 
hemort.

De får dela erfarenheter 
genom att prata, rita och leka 
kring det de varit med om 

och alla de svåra tankar och känslor de upplever: Skuld (”var det 
mitt fel på något sätt?”), ilska (”tänkte han inte på hur svårt det 
skulle bli för oss, för mig?”), känsla av värdelöshet (”ville han/
hon hellre vara död än fortsätta vara förälder till mig? Var inte jag 
värd något?”).

I grupper med jämnåriga respektive med andra föräldrar be-
arbetar deltagarna sin sorg. Vissa saker gör man också tillsammans 
med sin familj och arbetar för att våga öppna sig i samtal kring 
alla de svåra och smärtsamma konsekvenser dödsfallet innebär 
för de enskilda familjemedlemmarna och familjen som helhet.

Ansvariga representanter från de olika organisationerna är 
med som ledare under stödhelgerna och har alla en professionell 
bakgrund och lång erfarenhet av att arbeta med vuxna, tonår-
ingar och barn i sorg och kris. Förutom dessa medverkar andra 
ledare, fritidspersonal och massörer.

”De klappade mig i ryggen och sa 
’Ta hand om din mamma’´”

8
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– Det är professionella, erfarna terapeuter och andra yrkes-
grupper som är med, säger Lotta Polfeldt, från Rädda Barnen. 
Det är en förutsättning för att man på ett djupare plan ska kunna 
planera, förbereda, organisera och genomföra stödhelgerna. Vi 
har blivit trygga med metoden och med varandra, vi har lärt oss 
av en del misstag.

De säger sig idag lita till hundra procent på strukturen, vet 
att det håller och blir ett bra stöd för deltagarna. Internatformen 
fungerar bra eftersom man får en chans att lära känna – och lita 
på – varandra. Det här är familjer i kris, som ofta har svårt att prata 
om det som hänt. Det kan ta tid att öppna sig och få tillit. Det får 
man genom att möta andra med liknande erfarenhet. Då känner 
man sig inte ensam.

För att orka sörja behöver både 
barn och vuxna få koppla bort det 
tunga. Förutom samtalsövningar 
förekommer föreläsningar och 
teambuilding i form av olika ak-
tiviteter; man får skratta och göra 
roliga saker tillsammans, leka och 
tävla på en nivå där alla åldrar kan 
delta utan höga prestationskrav. Att 
bada badtunna och bastu, få mas-
sage är bra för båda vuxna och barn 
– det är hela kroppen som sörjer. 
En tonårspojke sade efteråt: ”Det 
allra bästa med stödhelgen var att 
vi gjorde något tillsammans, som 
familj. Det har inte hänt sen pappa 
dog.”. En annan pojke sa: ”Jag åkte 
inte dit för att jag behövde det. Jag 
ville se om det skulle vara skittrå-
kigt eller bra. Det blev bra.”.

Efter en telefonintervju sker 
ett samtal med familjen under ett 
hembesök. Redan där startar en 
process. Sedan kallas familjen till en 
stödhelg på en lugn och naturnära konferensanläggning någon-
stans i Sverige, där man sover två nätter. En stödhelg omfattar 
10–15 familjer och 10–12 ledare, inte fler än 50 deltagare totalt. 
Man samlas till lunch en fredag och har en gemensam uppstart, 
där alla får presentera sig. Därefter sker samtal och övningar i 
mindre grupper, ledda av två professionella ledare per grupp.

– Vi formar grupper som vi bedömer ska fungera tillsammans 
och skapa dynamik. Mammor kan behöva träffa andra mammor, 
precis som pappor kan behöva träffa andra pappor. Men vi tar 
fram olika konstellationer utifrån situationen och människorna, 
det är aldrig en slump vilken grupp man hamnar i, säger Sofia 
Grönkvist.

Grupperna jobbar i ombonade små rum som försetts med 
material. För barnen kan det vara färgkritor, ritblock, glittriga 
pärlor et cetera. De första övningarna är till för att lära känna var-
andra. Sedan följer olika teman där det ges möjlighet att på olika 
sätt prata om den man förlorat och hur det påverkat en själv och 
familjen. Hur det gick till, vilka minnen man har av personen, 
både bra och dåliga med mera.

– En del kanske inte har berättat för någon om vad som hänt. 
Barn är särskilt utsatta, menar Lotta Polfeldt. De vill ofta inte 
belasta sina föräldrar, som redan är tyngda av sorg, med sina egna 
tankar och funderingar. Bland sina kamrater vill de att allt ska 
vara som vanligt och väldigt få har andra vuxna som vill och kan 

lyssna, som barnet har förtroende för. 
Det är svårt för barn att sätta ord på 
sina känslor. Deras sätt att uttrycka 
sorg skiljer sig från vuxnas, som har 
andra referensramar och vet, på ett 
intellektuellt plan, att sorgen kan bli 
uthärdlig i framtiden.

Det talas om en stor värme mel-
lan deltagarna och att det finns en 
väldig tillåtande atmosfär i grup-
perna. En övning som ger många 
insikter till både föräldrar och barn 
är ”Föräldrars frågor till barnen” 
och ”Barnens frågor/uppmaningar 
till föräldrarna” som bland annat 
behandlar skuld, skam och ilska. 
Här får många svar på frågor man 
inte vågat ställa inom familjen, eller 
inte förstått.

Stödhelgen följs upp med ett te-
lefonsamtal eller – om det behövs 
– ett nytt hembesök i familjen. Efter 
ett halvår möts samma familjer igen, 
under en stödhelg, och frågorna tas 

upp på nytt. Hur har det gått och vad 
har blivit annorlunda? Efter den andra stödhelgen får familjerna 
ett avslutande besök hemma.

– Nu när projekttiden är över vill vi fortsätta arbeta med den 
här modellen, säger Sofia Grönkvist. Vi har kunskap och mycket 
goda erfarenheter som måste tas tillvara genom att sprida kun-
skapen till landsting och kommuner som kan använda modellen i 
sin egen verksamhet. Deltagande familjer tycker att stödhelgerna 
varit till hjälp för dem, och vår tanke är att modellen också kan 
fungera för familjer som lever i kris av andra orsaker. Boken 
(Stödja familjer i kris) är en del av det arbetet. Målet är att ge 
drabbade familjer ett stöd för att kunna hantera sorgen och det 
gemensamma livet efter dödsfallet.

Fakta

Projektet var treårigt och finansiera-

des av Allmänna arvsfonden, drivet av 

BRIS (Sofia Grönkvist), Rädda Barnen 

(Lotta Polfeldt) och Röda Korset (Annika 

Gillispie och Sara Hedrenius) gemensamt. 

Under projekttiden har man genomfört 

fyra stödhelger, riktade till familjer bo-

satta i hela landet. Två för familjer som 

förlorat ett barn och två för familjer där 

en förälder tagit sitt liv.

Förra året kom en bok baserad på 

erfarenheterna, en bok som tar avstamp 

ibland annat salutogen teori samt teorier 

kring krisreaktioner och vad som hjälper 

i krisen; Stödja familjer i kris (GOTHIA 

Förlag).

”Det är klart att det är svårt för mina föräldrar, men ingen frågade hur jag mådde”.

8
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En enkel mätning av svettkörtelaktiviteten hos deprimerade 
personer kan med upp till 97 procents säkerhet avslöja om 
en person är självmordsbenägen. Nu fastslår ytterligare en 

stor klinisk studie sambandet.
    Blodtryck, blodgenomströmning och aktivitet i svettkörtlarna 
i fingrarna kan avslöja om en person är självmordsbenägen. 

– Resultaten är så starka att jag själv är förbluffad, säger 
docent Lars-Håkan Thorell, docent i experimentell psy-
kiatri vid Linköpings universitet, en av forskarna bakom 
studien.  Vi kan på ett mycket säkert sätt fastställa 
huruvida en person löper risk att begå självmord 
vilket kan revolutionera arbetet med 
självmordsprevention.

I en svensk-tysk studie, som 
publiceras i Journal of Psychiatric 
Research, har 783 tyska, innelig-
gande deprimerade patienter 
undersökts för så kallad hypo-
reaktivitet – minskad förmåga 
att reagera på olika intryck. En 
självmordsbenägen deprimerad 
person reagerar annorlunda på 
förändringar i omgivningen jämfört 
med en frisk person. Resultatet bekräf-
tar tidigare forskning som visat att det finns 
ett starkt samband mellan hypopreaktivitet och 
självmord hos deprimerade. Hyporeaktiviteten har 
visats förekomma i upp till 97 procent av deprimerade 
som senare tagit sitt liv. Bland deprimerade patienter som 
inte varit hyporeaktiva är det endast 2 procent som tagit 
sitt liv.

Men den nya studien visar också att det inte finns 
något samband mellan depressionens djup och hypo-
reaktivitet. 

–Det indikerar att en viss procent även av nor-
malbefolkningen kan ha den här neuropsykologiska 
dysfunktionen i hjärnan. Alla som bär på den är inte 
självmordsbenägna – men däremot har nästan alla självmords-

tema

benägna deprimerade den, säger Lars-Håkan Thorell.
Hyporeaktivitet var vanligast bland de bipolära patienterna 

i studien, av 126 patienter var 80,2 procent drabbade, jämfört 
med 67,3 procent av de deprimerade patienterna och 58,5 
procent av dem med andra diagnoser. Studien visar också att 
personer med återkommande depressionen löper risk att bli 

hyporeaktiva någon gång i livet. 
– Förmodligen är det så att vissa nervcel-
ler i hippocampus tar skada av depres-
sioner och negativ stress.

Hyporeaktivitet kan mätas genom 
att testpersonen får lyssna på ett 
mönster av toner, samtidigt som krop-
pens reaktioner mäts genom sensorer 
på fingrarna. Första gången en ton 
hörs reagerar så gott som alla män-

niskor, det är en generell orienterings-
reaktion som sker automatiskt. Men 
när tonen återkommer avtar reaktionen 
snabbt hos vissa människor, de hypo-
reaktiva. 

– En deprimerad person har en biolo-
gisk oförmåga att bry sig om omgivningen, 
medan en frisk person fortsätter att rea-

gera, säger Lars-Håkan Thorell.
Lars-Håkan Thorell ska nu via avknopp-

ningsföretaget Emotra utföra en studie i ett 
15-tal länder tillsammans med sina medförfat-
tare, bland andra Manfred Wolfersdorf, professor 
i psykiatri och chef för stadskliniken i Bayreuth 

samt psykiatriprofessorn Wolfgang Kaschka.

Artikel: Electrodermal hyporeactivity as a trait 
marker for suicidal propensity in uni- and bipolar 
depression. L.H. Thorell, M. Wolfersdorf, R. Straub, 
J. Steyer, S. Hodgkinson, W.P. Kaschka, M. Jandl. 

Journal of Psychiatric Research 19 september 2013.
                  Källa: Lindköpings universitet

suicid

Säker metod upptäcker 
självmordsbenägen
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Den svenska barn- och skolhälsovården arbetar för att 
främja hälsa och att förebygga ohälsa hos barn från fö-
delsen till och med avslutad gymnasieutbildning. Idag 

är den fysiska hälsan hos barn bättre än någonsin tidigare, men 
tendenser visar på att den psykosociala hälsan börjar bli sämre. 
Det är viktigt att dokumentera hälsa med en helhetssyn så att 
det fysiska så väl som det psykosociala perspektivet inkluderas. 
Vad som ska dokumenteras om barns hälsa styrs av lagar, natio-
nella riktlinjer och basprogram. Dokumentationen styr verksam-
heternas arbete i en viss riktning och en tillförlitlig dokumenta-
tion är en förutsättning för att ge barn en rättvis bild av sin häl-
sa. Utvecklingen av en sammanhållen elektronisk journal inne-
bär ett utökat tvärprofessionellt reflekterande av den dokumen-
terade omvårdnaden. 

På initiativ av Sveriges kommuner och landsting (SKL), som 
svar på professionernas önskemål om hjälp med en nationell 
samordning av hälsoinformation inom BHV och SHV, startades 
det nationella IT projektet ”Barnhälsodataprojektet”. Projektet 
skulle bl a utveckla informationshanteringen och informationsö-
verföringen inom och mellan huvudmännen när det gäller barn- 
och skolhälsovårdsjournaler. Idag existerar inte något nationellt 
hållet och enhetligt kodverk för de uppgifter som beskriver häl-
so- och utvecklingstillstånd hos barn och elever. Hälsohögskolan 

Dokumentation i barn- och skolhälsovården
Kartläggning av hälsoinformation från ett biopsykosocialt perspektiv med hjälp av ICF-CY

i Jönköping har fått i uppdrag att undersöka om WHO:s klas-
sifikationssystem Internationell Klassifikation av Funktionstill-
stånd, Funktionshinder och Hälsa - Barn och Ungdom (ICF-CY, 
2007) är lämplig som struktur och klassifikation för att uttrycka 
de tillstånd och olika aspekter på hälsa hos barn och elever, som 
beskrivs inom barn- och skolhälsovården. 

Enligt WHO har ICF-CY ett biopsykosocialt perspektiv på 
hälsa och är tänkt att fungera som ett komplement till sjukdoms-
klassifikationssystemet ICD-10. 

ICF-CY täcker kroppsliga funktioner och strukturer, aktivi-
tet, delaktighet och miljöer speciellt relevanta för spädbarn, för-
skolebarn, skolbarn och ungdomar. ICF-CY erbjuder med sin 
funktionella betoning ett gemensamt språk för olika professioner 
inom och mellan verksamheter att dokumentera barns hälsa i 
relation till ett biopsykosocialt perspektiv. Det finns inte mycket 
forskning om vad som dokumenteras inom verksamheterna och 
om innehållet reflekterar en helhetssyn på barns hälsa. Därför 
var det angeläget att undersöka och analysera innehållet i olika 
dokument som används inom barn- och skolhälsovården.

Det övergripande syftet med denna avhandling var att analy-
sera om dokumentationen i barn- och skolhälsovården reflekte-
rar en helhetssyn på hälsa ur ett biopsykosocialt perspektiv. 

Avhandlingen innehåller fyra studier där kvantitativa och kva-
litativa analyser valdes för att studera avhandlingens syfte. I tre av 
studierna har den efterfrågade informationen och innehållet i 
olika dokument analyserats. En expertgrupp från Barnhälsoda-
taprojektet har listat viktig information om barns hälsa som är 
avsedd att finnas med i verksamheternas nationellt standardise-
rade journaler. Denna information (I) följt av lokalt konstruerade 

Ylva Ståhl
PhD i Omvårdnad
Koordinator Nationella kvalitetsregister
Projektledare för fortsättning barnhälsodataprojektet- 
tillväxtinformation
Arbetsplats: Futurum, Jönköping
Kontakt: ylva.stahl@hhj.hj.se
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hälsoenkäter som används i det kliniska arbetet för att följa barns 
hälsa (II) och innehållet i den fria text som utgör en del av hälso-
journalen (III) har analyserats med hjälp av hälsoklassifikationen 
ICF-CY.

Som verktyg har ICF-CY utforskats och använts för att ana-
lysera om dokumentationen reflekterar en helhetssyn (I, II, III). I 
den fjärde studien har sjuksköterskor och läkare besvarat en enkät 
om synen på dokumentation, överföring av information om hälsa 
inom och mellan verksamheter och deras uppfattning om den 
elektroniska standardiserade hälsojournalen (IV).

Resultatet visade att innehållet på listor med efterfrågad infor-
mation om hälsa till största del fokuserade på den fysiska hälsan 
(I). ICF-CY som verktyg har fungerat och en majoritet av in-
formation om barns hälsa gick att koda. Resultatet i hälsoenkä-
terna handlade till största del om frågor inom områden med ett 
psykosocialt perspektiv som kommunikation och språk, psyko-
somatiska symtom och att ta hand om sin egen hälsa (II). Fokus 
låg på barnet som person istället för att hellre lyfta fram barnet i 
sin familj, förskola och skola d.v.s. sin omgivning (II). För att få 
hög tillförlitlighet i kodningen till ICF-CY måste hälsoinforma-
tionen vara tydligt beskriven (I, II). Innehållet i den fria texten i 
hälsojournaler (III) handlade till största del om frågor inom om-
råden med ett psykosocialt perspektiv. Det fanns ny information 
i den fria texten som inte fanns i den standardiserade delen av 
hälsojournalen (III). Möjligheten att skriva fri text användes både 
till att beskriva generell hälsa, de aktiviteter som besöket inklu-
derade och om upptäckta avvikelser. Den efterfrågade informa-
tionen om barns hälsa och innehållet i den fria texten var ojämnt 
fördelad i relation till barnets ålder (II, III). Sjuksköterskor och 
läkare bekräftade att mer information än vad som dokumenteras 
överförs inom och mellan barn- och skolhälsovården (IV). Den 
informationen handlar om den psykosociala hälsan och då främst 
om familjefunktion. Verksamheterna hade en positiv syn på de 
möjligheter som en elektronisk hälsojournal kunde föra med sig. 
En övervägande majoritet av respondenterna var positivt inställda 
till en hälsojournal som följer barnets hälsa och utveckling från 
födelsen upp till 18 år (IV).

Kliniska implikationer och fortsatt forskning
Den efterfrågade informatio-
nen om barns hälsa i den stan-
dardiserade delen av hälso-
journalen behöver utökas för 
att också inkludera mer av den 
psykosociala hälsan. Det skulle 
bidra till en mer heltäckande 
bild av barns hälsa. Vidare bör 
verksamheterna komma över-
ens om vilken kunskapsbase-
rad information om barns häl-
sa som ska dokumenteras och 
följas över tid. Det gäller både 
på individ- och befolknings-
nivå. Det finns också ett behov 
av fördjupad forskning kring 

vad den information, som överförs vid sidan om dokumentatio-
nen i hälsojournalen, handlar om. Hur ser möjligheterna ut att 
använda ett gemensamt standardiserat språk för att underlätta do-
kumentation av känsliga frågor som påverkar barns hälsa? Vidare 
behöver instruktioner i befintliga hälsojournaler förtydligas an-
gående vad den fria texten ska omfatta. Resultat visade att det var 
vanligt förekommande att information om barns hälsa i fri text 
var upprepningar av information som fanns i den standardisera-
de delen av hälsojournalen.

Nyttan av ICF-CY som ett användbart verktyg har bekräftats 
och ger verksamheterna utmaningar att utveckla ett gemensamt 
språk för att också inkludera den psykosociala hälsan i sin doku-
mentation. I det tvärprofessionella och interdisciplinära arbetet 
är ett överenskommet gemensamt språk en förutsättning för att 
kunna överföra dokumentationen till ett standardiserat språk. 
Verksamheterna behöver lägga ned fortsatt arbete på att komma 
överens om beskrivningar och innebörd i olika hälsobegrepp. 
Den här avhandlingen har visat på möjligheter med att använda 
ICF-CY som ett verktyg för att skärpa fokus på det psykosociala 
perspektivet på barns hälsa. Tiden är inne för att utveckla en ge-
mensam elektronisk version av den standardiserade hälsojourna-
len, som inkluderar ett set av överenskommen hälsoinformation 
med en helhetssyn på barns hälsa och som ska följas upp över tid.

Avhandlingens artiklar:
Ståhl Y, Granlund M, Gäre-Andersson B, Enskär K.
Mapping of children’s health and development data on popula-
tion level using the classification system ICF-CY. Scand J Public 
Health. 2011; 39(1):51-7. 
Ståhl Y, Granlund M, Gäre-Andersson B, Enskär K.
Views on health information and perceptions of standardized 
electronic records among staff in Child and School Health Ser-
vices. JNursManag. 2011; 19(2):201-8.
Ståhl Y, Enskär K, Almborg A-H, Granlund M.
Contents of Swedish school health questionnaires. British Journal 
of School Nursing. 2011; 6(2):82-88
Ståhl Y, Granlund M, Gäre-Andersson B, Simeonsson RJ, En-
skär K. (2012) Psychosocial health information in free text notes 
of Swedish children’s health records. Scand J Caring Sciences, 2012;

Engelsk titel: Documentation in 
Child and School Health Services. 
Mapping health information from 
a biopsychosocial perspective using 
the ICF-CY

Hälsohögskolan i Jönköping vill 
TACKA alla sjuksköterskor och 
läkare inom barnhälsovården i 
Östergötland, Jönköping och Kal-
mar län som har bidragit med in-
formation och material till av-
handlingen.

YLVA STÅHL
Under 2012 och 2013 arbetar Ylva Ståhl som koordinator 
i nationella kvalitetsregister och som projektledare i ett 
fortsättningsprojekt från Barnhälsodataprojektet. Projektets 
syfte är att möjliggöra överföring och återanvändning av till-
växtinformation inom och mellan verksamheter i hälso- och 
sjukvården och att tillgängliggöra tillväxtinformation för barn 
och vårdnadshavare. Ett annat syfte är att tillväxtdata för en 
och samma individ som registreras i olika journalsystem kan 
visas i en sammanhållen graf. Under hösten 2013 kommer 
verksamheter barn- och skolhälsovård, barnsjukvård och na-
tionella kvalitetsregister att ingå i piloter. Ett annat högpriori-
terat område är automatiserad överföring av tillväxtdata från 
journalen till barnhälsovårdens kvalitetsregister (BHVQ). 
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Över sjuttio fria föredrag och sextio posterpresenta-
tioner blandades med intressanta plenarföreläsningar, 
arbetsgruppsmöten och kontakter mellan deltagarna 

och med utställande företag. Det är slående hur neonatalsjuk-
sköterskornas forskning har vuxit de senaste årtiondena, både i 
omfattning och kvalitet. Borta är dagarna då man tvingades kalla 
in ett antal läkare för att undervisa på sjuksköterskekonferenser.

Några spännande block i programmet var forskning om fäder 
i neonatalvården, kvalitetssäkring och evidensbaserat arbete, akut 
omhändertagande, e-hälsa och e-lärande, nätverk och uppföd-
ning. Från Sverige deltog bl a Inger Hallström med två föredrag 
samt Renée Flacking, Jenny Ericson och Kerstin Hedberg 
Nyqvist med fria föredrag och posters.

En arbetsgrupp inom det europeiska nätverket ESPNIC-
nursing (www.espnic-online.org) har genomfört en delfistudie 
om vilka forskningsområden kliniskt och vetenskapligt aktiva 
sjuksköterskor anser vara mest angelägna. Resultatet som pre-

senterades på mötet placerade smärta och stress, familjecentrerad 
vård och klinisk praxis som de tre viktigaste frågorna, vilket också 
speglades i det stora antalet presentationer kring dessa ämnen.

Ett spännande inslag var Silke Mader från EFCNI (www.
efcni.org) som berättade om det europeiska nätverkets arbete 
med att medvetandegöra beslutsfattare och allmänhet om vikten 
av en hög och rättvis standard på neonatalvården. Silke Mader, 
själv mamma till tvillingar i v 25, arbetar som EFCNIs ordförande 
med att tillsamman med professionen och föräldraorganisationer 
ta fram standards för, och genomlysningar av, neonatalvården i 
EU-länderna. 

Tillsammans med Rädda barnen har COINN instiftat ett pris: 
International neonatal nursing exellence award för sjuksköterskor som 
på ett alldeles särskilt sätt arbetar för att förbättra situationen för 
nyfödda barn i utvecklingsländer. I år var pristagarna Christine 
Sammi från Kenya, och Anila Ali Bardai från Pakistan. På 
YouTube presenteras båda pristagarna; sök på Healthy Newborn 
Network för att se dem i arbete.

COINN står för Council of International Neonatal Nurses och 
har medlemmar från över 70 länder. Syftet är att samla och tyd-
liggöra neonatalsjuksköterskorna som en viktig grupp för att 
förbättra hälsan för nyfödda barn. Trots att arbetet som utförs av 
neonatalsjuksköterskor är oerhört betydelsefullt i vårdkedjan, är 

Mats Eriksson,
RN, PhD, Associate Professor
School of Health and Medical Sciences
Örebro University
mats.h.eriksson@oru.se
www.oru.se/ihm/mats_eriksson

New knowledge – new care var temat när neonatalsjuksköterskor från 35 länder samlades 
Belfast i början av september till den åttonde internationella neonatalsjuksköterskekon-
ferensen. Tre dagar fylldes av mängder av presentationer om spännande forskningsprojekt 
utförda av sjuksköterskor på neonatalavdelningar.

Bredd och djup på internationell 
neonatalsjuksköterskekonferens

Det nybyggda Titanic-centret



vi till skillnad från barnmorskor och många andra yrkesgrup-
per inte definierade och erkända i de flesta länder. COINN har 
därför startat The Global Neonatal Provider Database Initiative som 
syftar till att systematiskt samla in och beskriva viktiga uppgif-
ter om neonatalsjuksköterskor: utbildning, arbetsuppgifter, legal 
ställning, bemanning och organisation av vården etc. Ett förslag 
till enkät har tagits fram, som diskuterades i en fokusgrupp på 
konferensen. Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer vi att 
få möjlighet att besvara den. 

COINN samarbetar bl a med världshälsoorganisationen och 
Healthy Newborn Network.  Man kan bli medlem i COINN som 
organisation, neonatalavdelning eller enskild person. Det är ett 
bra sätt att stötta arbetet för nyföddas hälsa. Se www.coinnurses.
org för mer information.

Eftersom Belfast är staden där Titanic sjösattes samlades dele-
gaterna sista kvällen till galamiddag i en replik av Titanics mat-
sal, i det nybyggda Titanic-centret. God mat, irländsk musik och 
vilda danser höjde stämningen och man kan verkligen instämma 
i mottot på en knapp som delades ut på konferensen: NICU-
nurses rock! *

Trots att arbetet som utförs av neonatalsjuk-
sköterskor är oerhört betydelsefullt i vård-
kedjan, är vi till skillnad från barnmorskor 
och många andra yrkesgrupper inte defini-

erade och erkända i de flesta länder.

2nd PNAE Congress on Paediatric Nursing  

Den 7-8/6 ägde den andra PNAE konferensen rum på 
Scottish Exhibition Conference Centre i Glasgow. En 
välorganiserad tvådagars konferens med plenarföre-
drag samt flera parallella föreläsningar att välja mel-
lan och posterutställning med muntliga framträdaden. 
Sjuksköterskor som arbetar med barn i Europa var där 
och presenterade en blandning av forskning, examens-
arbeten på avancerad nivå och kliniska utvecklingspro-
jekt.  Ett ypperligt tillfälle att utbyta erfarenheter och 
kunskaper samt göra nya bekantskaper. Det var extra 
roligt att se att det var så många svenska deltagare! 
Nästa PNAE konferens blir i Rom 2015.
Dagen innan konferensen träffades representanterna 
i PNAE:s samverkansgrupp för att diskutera gemen-
samma frågor inom hälso- och sjukvård för barn och 
ungdomar. Samverkansgruppen träffas två gånger per 
år. De länder som var representerade denna gång var 
Sverige, England, Nederländerna, Belgien, Danmark, 
Norge, Italien, Tyskland, Kroatien och Slovenien. En av 
de frågor som diskuterade var hur olika det ser ut i våra 
europeiska länder angående föräldrarnas möjligheter 
att vara närvarande hos sina barn på sjukhuset dygnet 
runt samt vilka andra i barnets närmiljö (mor- farför-
äldrar och syskon t.ex.) som får lov att besöka det sjuka 
barnet. En enkät har utarbetats för att närmare under-
söka likheter och skillnader i denna fråga. 

Evalotte Mörelius

Nässug för förkylda små barn

Små barn i åldern 0-3 år kan inte snyta sig. Detta stör barnets sömn, 
födointag och familjens allmänna trivsel. NäsFrida är enkel och säker 
att använda och avlägsnar e�ektivt snor från förkylda små barn.
NäsFrida är lösningen som hjälper dig snyta ditt barn.

Framtagen och utprovad av öron-näs-hals-läkare. Rekommenderad 
av barnläkare. Används på barnsjukhus. Registrerad av Läkemedels-
verket. Hygien�ltret förhindrar e�ektivt överföring av bakterier.

Svensktillverkad

Distribueras i Sverige av

Finns i babyfackhandeln och apotek

PROVA ÄVEN VÅR UNIKA NÄSSPRAY
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Dorothea Orem (1914-2007), amerikansk professor 
i omvårdnad, utvecklade sin egenvårdsteori, Self-Care 
Deficit Nursing Theory [1], under 70-talet. Utgångspunk-

ten för Orems teori är att människan är en fri och självständig 
varelse som strävar efter att uppnå hälsa, utveckling och välbe-
finnande. Detta sker genom egenvård, dvs vardagliga handling-
ar som syftar till att tillfredsställa psykologiska, fysiologiska och 
sociala behov. Om individen, av olika skäl, inte förmår hantera 
sin egenvård uppstår egenvårdsbrist, Self-Care Deficit, och an-
dra personer kan då träda in och stödja individen i dess egenvård. 
För yngre barn svarar oftast föräldrarna för egenvården. Även här 
kan dock barnets egenvård via föräldrarna svikta. Orem poäng-
terar vikten av att patienten och vårdaren är överens om på vilket 
sätt egenvården behöver stödjas, när det ska ske och när det ska 
upphöra. En sjuksköterska har genom sin omvårdnadsutbildning 
specifika kunskaper som lämpar sig för att stödja egenvård men 
även en anhörig eller annan person kan, utifrån sin egen kompe-

tens, stödja egenvården. 

Orem beskriver i sin egenvårdsteori fem åtgärder som sjuk-
sköterskan kan vidta för sin patient. 

• Att göra saker för patienten
• Att vägleda patienten
• Att stödja patienten, fysiskt eller psykiskt
• Att skapa en utvecklande miljö 
• Att undervisa. 

Orems omvårdnadsteori kan uppfattas som en verktygslåda för 
BVC-sjuksköterskans kontakter med barnfamiljer. ”Att göra sa-
ker” kan t ex innebära att sjuksköterskan gör hembesök till för-
äldrar, som av något skäl har svårt att ta sig till mottagningen, och 

Thomas Wallby
Med. Dr. Leg sjuksköterska
Vårdutvecklare
Barnhälsovårdens länsavdelning
Akademiska sjukhuset, Uppsala
thomas.wallby@akademiska.se

Föräldrastödjande åtgärder på BVC –
en tolkning av Orems egenvårdsteori

i hemmet genomför en hälsokontroll, väger, mäter och under-
söker barnet eller hjälper till att få ett recept utskrivet och läke-
medlet uthämtat. ”Att vägleda” kan innebära att sjuksköterskan 
hänvisar föräldrar med en frågeställning till en annan samhällsak-
tör, försäkringskassa eller socialtjänst eller bistår föräldrar vid ifyl-
landet av en blankett för bostadsbidrag. Sjuksköterska kan både 
kontakta socialtjänsten och andra inblandade aktörer för att boka 
ett vårdplaneringsmöte (göra saker) och delta vid mötet dels som 
aktör för BVC, dels till stöd för föräldrarna (vägleda och stödja). 
”Att stödja” kan ske genom det goda samtalet där inslag av em-
powerment [2] kan bidra till att skapa en ”utvecklande miljö”. 
Inslag av ”undervisning” i hälsofrågor kan utföras praktiskt och 
teoretiskt både under hembesök och på mottagning och bör ge-
nomföras på ett lyhört sätt och ha sin utgångspunkt i föräldrar-
nas egna frågeställningar i enlighet med den Motiverande sam-
talsmetodiken [3]. 

Det kan förefalla diffust, oprecist och tidsödande för dagens 
medikaliserade vårdapparat, med höga krav på kostnadseffek-
tivitet, med den här typen av indirekt stödjande metoder. För 
den omvårdande professionen är dock åtgärder av detta slag ur-
sprungliga och nödvändiga och det kan vara nyttigt att sätta in 
arbetet på BVC i en omvårdnadsteoretisk ram för att öka förstå-
elsen och bekräfta åtgärdernas legitimitet. Att sjuksköterskor har 
kunskap om teorier, diskuterar sin verksamhet i förhållande till 
dessa och kan omsätta teorierna i det dagliga arbetet är värdefullt 
och användbart men kräver såväl utbildning som vana. Psykolo-
ger verksamma i barnhälsovården har här en viktig uppgift för 
handledning och konsultation.

Referenser
1. Orem, D., Nursing. Concepts of practice. Sixth edition. 2001, 
New York: Mosby, Inc.
2. Berg, G.V. and A. Sarvimaki, A holistic-existential approach 
to health promotion. Scand J Caring Sci, 2003. 17(4): p. 384-91.
3. Holm Ivarsson, B., Det motiverande samtalet om tobaksvanor. 
2004:51. 2004, Stockholm: Statens folkhälsoinstitut. *

Professor Dorothea Orem
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medlemssidor

Vill du vara med i styrelsen för              
Riksföreningen för Barnsjuksköterskor?

Är du intresserad av föreningarbete och vill vara med
och påverka vår profession som barnsjuksköterska? 

Då är det dig vi behöver i styrelsen.

Styrelsearbetet är ett ideelt arbete som ger mycket utveckling och stimulans, dels till dig själv 
men också till din arbetsplats. Vi vill gärna ha spridning i styrelsen både när det specialistom-
råden, kompetens  och bostadsort.
Vi ser att du har ett intresse och engagemang i att utveckla professionen.
Arbetet i styrelsen fördelas mellan olika funktioner, ordförande, kassör, sekreterare och ans-
varig utgivare för Barnbladet. Styrelsen arbetar med frågor som stipendier, bevakar utbild-
ningsfrågor, hemsidan, forskning och utveckling. Deltar i nordiskt- och internationellt samar-
bete, samt samverkar med andra riksföreningar och organisationer, bevakar och svarar på 
yttranden och remisser. Föreningen arrangerar årligen utbildningsdagar och kongresser.

Du kan läsa mer om styrelsen på föreningens hemsida www.barnsjukskoterska.com. Om du 
inte själv känner dig manad för uppdraget så har du kanske en kollega som du kan nominera 
till valberedningen

Valberedningen
Maria Radeskog 070-346 82 61  mro@hig.se
Britt-Marie Ygge 070-001 72 83  britt-marie.ygge@ki.se
Carina Karlsson 070-224 55 53  carinaka@ltkalmar.se

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor
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Information om Riksföreningen för Barnsjuksköterskor
Riksföreningen är öppen för sjukskö-
terskor vilka arbetar med eller är intresse-
rade av hälso- och sjukvård för barn och 
ungdom. Föreningen har funnits sedan 
1975 och arbetar bland annat för:
• att sprida kunskap om barnsjukskö-

terskans utbildning, kompetens och 
arbetsområden

• att värna om barns rättigheter till 
kompetent barnutbildad personal, 
barnvänlig miljö etc

• att främja utveckling och forskning in-
om medlemmarnas funktionsområ-
den 

Riksföreningens styrelse består av nio 
medlemmar, vilka är bosatta på geogra-
fiskt spridda orter och arbetar inom oli-
ka pediatriska områden. Styrelsen sam-
manträder 8–10 gånger/år och agerar i 
aktuella frågor, svarar på remisser, plane-
rar verksamheten mm. 

Föreningens högsta beslutande organ är 
årsmötet vilket hålls före maj månads ut-
gång.

Kongress arrangeras en till två  gång-
er/år. Dessa dagar erbjuder föreläsningar 
om aktuella ämnen samt möjligheter att 
träffa kollegor från hela landet.

”Barnbladet”, vår tidning, utkommer 
med sex nummer varje år och innehål-
ler artiklar om pediatrisk omvårdnad 
och hälsovård. Barnbladet är ett utmärkt 
organ att använda vid spridning av nyhe-
ter mellan kollegor runt om i landet och 
även från våra nordiska grannländer.

Tidningen ingår i medlemsavgiften.
Medlemsavgiften är 300 kr/år, pen-

sionär 200 kr/år. Sjuksköterska som är 
medlem i annan riksförening 250 kr/år.  

Prenumeration av Barnbladet 350:-/
år. Medlemskap i Vårdförbundet eller SSF 
berättigar inte till reducerad avgift.

Bli medlem i Riksföreningen 
för barnsjuksköterskor!

Alla sjuksköterskor som arbetar med 
eller är intresserade av hälso- och 
sjukvård för barn och ungdomar kan 
bli medlemmar. Du söker medlemskap 
på www.barnsjukskoterska.com, eller 
genom att maila till som är ansvarig 
för medlemsregistret medl@barnsjuk-
skoterska.com

Du kan även bli medlem genom 
att betala in medlemsavgiften på riks-
föreningens pg 19 51 19-3 eller bg 
5831-6704. Ange namn, adress och 
personnummer samt eventuell annan 
riksförening på inbetalningskortet.

Medlemskapet kostar 300 kr/år. 
I medlemskapet ingår bl a att du får 
Barnbladet 6 ggr/år, rätt att söka våra 
stipendier och att du kan delta i våra 
utbildningsdagar till medlemspris.

medlemssidor

Du som är registrerad 
medlem i Riksföreningen 
för Barnsjuksköterskor 
erbjuds att söka stipen-
dium två gånger per år. 
Din ansökan skall vara 
styrelsen tillhanda senast 
15 april eller 15 oktober. 
   
Syftet med stipendiet är 
att stimulera medlemmar 
att utveckla och sprida 
kunskap om omvårdnad 
riktat till barn och ung-
domar.

För information om kriter-
ier för att erhålla stipend-
iet och ansökningsförfar-

Stipendium
ande, v.g. se RfB:s hemsida 
www.barnsjukskoterska.com

Beslut avseende stipend-
iefördelning lämnas den 15 
juni respektive 15 december.

Stipendiaten ska inom 3 
månader efter avslutat pro-
jekt inkomma med skriftlig 
rapport som efter överen-
skommelse publiceras i 
Barnbladet. 

Tag gärna kontakt med sti-
pendieansvarig via stip@
barnsjukskoterska.com
Välkommen med din 
ansökan.

Vill du vara med i BarnBladets redaktion?

Vi behöver förstärkning i redaktionen och letar nu efter en person 

som tycker om att skriva och som har idéer och kontakter som kan 

vara användbara när vi planerar BarnBladets innehåll. Vi har redak-

tionsmöten två gånger om året då vi bestämmer BarnBladets fram-

tida tema och fördelar arbetet. Mellan redaktionsmötena håller vi tät 

kontakt via e-post eller telefon. Inför varje tema arbetar två personer 

tillsammans – så du blir inte ensam! 

   Som medlem i redaktionen deltar du vid Barnveckan (konfe-

rens) och Barnsjuksköterskedagarna (utbildningsdagar) utan kostnad. 

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor (RfB) står också för kostnaderna 

vad gäller resor, mat och hotell i samband med redaktionsmöten. 

Arbetet i redaktionen är ideellt men ett mindre årligt arvode utgår. 

Framöver kommer vi även att behöva en ny chefredaktör och ansvarig 

utgivare då nuvarande, Berit Finnström, kommer att avgå vid årsmötet 

i april 2014. Om du är intresserad av att ta över posten och därmed 

också ingå som styrelseledamot i RfB så är du varmt välkommen att 

kontakta valberedningen via Maria Radeskog mro@hig.se 

    Vill du veta mer om uppdragen och/eller BarnBladet så kontakta 

gärna Berit Finnström på något av följande telefonnummer 0708-

155263, 031-273927 alternativt via e-post berit.finnstrom@hv.se så 

berättar hon mer! 

Stockholm den 15 augusti 2013

Annika Örtenstand  Berit Finnström
Styrelseledamot, ordförande  Styrelseledamot, chefredaktör
Riksföreningen för Barnsjuksköterskor ansvarig utgivare 
    Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Länk till BarnBladet http://www.barnbladet.org/sv/

Läs om vårt arbete och ge en  
gåva på www.räddabarnen.se 

eller plusgiro 902003-3
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Kompetens-
beskrivning för 

barnsjuksköterska

•  Vad är en barnsjuksköterska?

•  Vad ska en barnsjuksköterska 

kunna?

•  Var kan en barnsjuksköterska 

arbeta?

•  Vad ska ingå i utbildningen?

Kompetensbeskrivningen för 

legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen 

med inriktning mot hälso- och 

sjukvård för barn och ungdomar 

finns att tillgå på www.barn-

sjukskoterska.com.

16-19 oktober
ISPAD 2013
Plats: Göteborg, Sverige
Arrangör: International Society for 
Pediatric and Adolescent Diabetes
www.ispad.org

17-19 oktober
Pediatric Allergy and Asthma Meeting 
(PAAM)
Plats: Athen, Grekland
Arrangör: EAACI
www.eaaci-paam.org/

24-25 oktober
Svenskt smärtforum 2013
Arrangör: Svenskt Smärtforum
Plats: Linköping
www.smartinformation.se

15 november
Smärtbehandling av ungdomar med 
långvarig smärta
Arrangör: Svensk barnsmärtförening i 
samarbete med Sachsska barn och ung-
domssjukhuset
Plats: Sachsska barn och ungdomssjukhuset
www.svenskbarnsmartforening.se

21-22 november
Neonatalt transportmöte
Arrangör: Kalmars Neonatala 
Transportteam
Plats: Brofästet Hotell och Konferens, 
Kalmar
För information om pris och program 
neonatalttransportmote@ltkalmar.se  

2014

6-7 februari
Barnsmärtombudsutbildning
Arrangör: Svensk barnsmärtförening 
Plats: Villa Fridhem
www.svenskbarnsmartforening.se

3-4 april
Vårmötet
Arrangör: Svensk barnsmärtförening
Plats Örebro
www.svenskbarnsmartforening.se

7-11 april
Barnveckan 
Arrangör: RfB, BLF
Plats: Stadionmässan, Malmö
www.malmotown.com/moten-evenemang/
meeting/barnveckan-2014/

8-9 maj
Skolsköterskekongress
Arrangör: Riksföreningen för skolsköter-
skor
Plats: Stockholm
www.skolskoterskor.se

16-18 juni
2nd European Regional Conference
Leadership, Learning and Research in 
Nursing and Midwifery
Arrangör: Sigma Theta Tau International 
Honor Society
Plats: Göteborg
www.sttiec2014.net/

Kalendarium 2013/14

medlemssidor
Ny 

forskning

För spädbarn med komjölksproteinallergi,

Ta en genväg till  
toleransutveckling
Välj Nutramigen® LGG® för att få dem att bli toleranta snabbare*

Tolerans för komjölk efter 12 månader1

Extensivt hydrolyserad 
ersättning

Hydrolyserad 
risersättning

Soja-
ersättning

44%

33%

24%

18%Aminosyra-
ersättning

LGG = Lactobacillus rhamnosus GG

  *Andel spädbarn som blivit toleranta för komjölk efter 12 månader med olika sorters ersättning 

References: 1. Berni Canani R et al. J Pediatr. 2013. [Epub ahead of print.] 2. Koletzko S et al. J Pediatr Gastroenterol 
Nutr. 2012;55:221-229. 3. Høst A et al. Arch Dis Child. 1999;81:80-84. 4. Kleinman RE, ed. Pediatric Nutrition Handbook, 
6th ed. Washington, DC: American Academy of Pediatrics; 2009. 5. Fiocchi A et al. Pediatr Allergy Immunol. 2010;21(suppl 
21):1-125. 6. Vandenplas Y et al. Arch Dis Child. 2007;92:902-908. 7. The Nielsen Company, June 2011.

Lita på Nutramigen LGG 
Den enda modersmjölksersättningen som både rekommend-
eras som förstahandsval vid komjölksproteinallergi och som 
kliniskt bevisat förkortar tiden till toleransutveckling1-6

© 2013 Mead Johnson & Company, LLC. Material avsett för sjukvårdspersonal.

LGG® och LGG® Logo är registrerade varumärken av Valio Ltd, Finland

Viktigt: Bröstmjölk är spädbarnets bästa föda. Nutramigen är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål 
och skall endast användas på inrådan av läkare eller dietist.

Mediq Sverige AB, Tel. 08-586 33 500
Box 10302, 434 24 Kungsbacka 
www.nutramigen.se



nr 5 oktober 2013     barnbladet   39

Ny 
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Ta en genväg till  
toleransutveckling
Välj Nutramigen® LGG® för att få dem att bli toleranta snabbare*

Tolerans för komjölk efter 12 månader1

Extensivt hydrolyserad 
ersättning

Hydrolyserad 
risersättning

Soja-
ersättning

44%

33%

24%

18%Aminosyra-
ersättning

LGG = Lactobacillus rhamnosus GG

  *Andel spädbarn som blivit toleranta för komjölk efter 12 månader med olika sorters ersättning 

References: 1. Berni Canani R et al. J Pediatr. 2013. [Epub ahead of print.] 2. Koletzko S et al. J Pediatr Gastroenterol 
Nutr. 2012;55:221-229. 3. Høst A et al. Arch Dis Child. 1999;81:80-84. 4. Kleinman RE, ed. Pediatric Nutrition Handbook, 
6th ed. Washington, DC: American Academy of Pediatrics; 2009. 5. Fiocchi A et al. Pediatr Allergy Immunol. 2010;21(suppl 
21):1-125. 6. Vandenplas Y et al. Arch Dis Child. 2007;92:902-908. 7. The Nielsen Company, June 2011.

Lita på Nutramigen LGG 
Den enda modersmjölksersättningen som både rekommend-
eras som förstahandsval vid komjölksproteinallergi och som 
kliniskt bevisat förkortar tiden till toleransutveckling1-6

© 2013 Mead Johnson & Company, LLC. Material avsett för sjukvårdspersonal.

LGG® och LGG® Logo är registrerade varumärken av Valio Ltd, Finland

Viktigt: Bröstmjölk är spädbarnets bästa föda. Nutramigen är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål 
och skall endast användas på inrådan av läkare eller dietist.

Mediq Sverige AB, Tel. 08-586 33 500
Box 10302, 434 24 Kungsbacka 
www.nutramigen.se
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