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Ny facebooksida för  
dig med små barn
Nu lanserar vi en ny facebooksida för 
dig som har barn mellan 0 och 6 år. Här 
diskuterar vi livet med barn och att vara 
förälder eller närstående. På sidan 
kommer du att kunna ställa frågor och 
få pålitliga och användbara råd om hälsa 
och vård för att du och ditt barn ska må 
så bra som möjligt. 

  facebook.com/ 
1177vardguidenbarn ochforaldrar

Rätt till billigare  
tandvård
Om du har vissa långvariga sjukdomar 
eller funktionsnedsättningar behöver 
du ofta mer tandvård än andra. Då kan 
du ansöka om ett särskilt tandvårdsstöd, 
F-tandvård. Det innebär att du betalar 
samma patientavgifter som i hälso- och 
sjukvården – och får samma högkost-
nadsskydd och frikort. När du har betalat 
sammanlagt 1 100 kronor är både tand-
vården och sjukvården fri så länge ditt 
frikort gäller.

För att söka F-tandvård ber du din  
läkare skriva ett särskilt läkarintyg med 
en bedömning av ditt funktionstillstånd 
och om det leder till stora svårigheter 
att sköta munhygienen eller att genom-
gå tandvårdsbehandling.

Läkaren skickar intyget till landstinget 
som gör en slutgiltig bedömning om du 
är berättigad till F-tandvård.

Mer information om tandvårdsstödet 
och vilka sjukdomar som det innefattar, 
kan du läsa på

 1177.se/tandvard-funktion

Nytt center för  
cancerrehabilitering 
Vid det nya Centrum för cancerrehabi-
litering på Sabbatsbergs sjukhus kan 
du få hjälp, råd och stöd att komma till-
baka efter en cancerdiagnos. Cancer-
rehabilitering kan förebygga och minska 
de fysiska, psykiska, sociala och själs-
liga följderna av behandlingen. På  
centret finns cancerläkare, specialist-
utbildade sjuksköterskor, psykiater, 
psykolog, fysioterapeut, kurator, dietist 
och arbetsterapeut.

Du kan bli remitterad av din läkare  
eller söka själv. Telefon 08-123 676 00.

 rehabcancer.se

Missa inte  
barnbilagan!
Du har väl sett att det i mitten av  
tidningen finns en bilaga om barnsjuk-
vården i Stockholms län? Där finns 
praktiska råd och information om vart 
du ska vända dig om ditt barn blir sjukt.

Skyddade  
personuppgifter?
Då ska du kunna erbjudas att få din 
journal på papper i stället för elektron-
iskt när du söker vård. Om vårdperso-
na len inte informerar om detta så bör 
du berätta att du har skyddade person-
upp gifter. Be också om information  
om vad det innebär att ha pappers-
baserad journal. 

  
 

Lättare söka  
glasögonbidrag
Nu blir det enklare att söka glasögon-
bidrag för barn och unga mellan 8 och 
19 år. Det blir mer likt bidraget för barn 
0 och 7 år, vilket innebär att bidraget 
dras av direkt på priset när barnet gör 
en synundersökning samt köper 
glas ögon eller linser hos en optiker. 
Barn och unga mellan 8 och 19 år kan 
få 800 kronor i bidrag för ett par glas-
ögon eller första uttaget av linser.

Glasögonbidraget kan kombineras 
med alla rabatter och erbjudanden 
som olika optiker ger. 

Läs mer på 1177.se eller ring  
08-123 133 90 om du har frågor om 
glasögonbidraget.

 1177.se/sthlm-glasogonbidrag

  
 

Läkarintyg  
via nätet

Nu kan du enkelt få tillgång till ditt läkarintyg via  
nätet. På 1177.se kan du läsa, ladda ner eller skicka 
ditt intyg elektroniskt direkt till Försäkringskassan.
Intygstjänsten är kostnadsfri och du kan logga in 
dygnet runt med hjälp av din e-legitimation. Vilka  
intyg du har tillgång till beror på var du varit på läkar-
besök. Mottagningarna ansluts till tjänsten efterhand.
Om du blir sjukskriven längre än 14 dagar ansöker 
du som vanligt om sjukpenning på Försäkrings-
kassan.se. Ditt läkarintyg kan du nå både via 1177.se 
och Försäkringskassan.se
 1177.se/e-tjanster

Donerad  
bröstmjölk räddar liv
Har du nyligen fött barn och har ett överskott av 
bröstmjölk? I så fall kan du hjälpa för tidigt födda  
eller sjuka barn. Ditt bidrag behöver inte vara stort 
– även små mängder bröstmjölk är till stor nytta. 

 sodersjukhuset.se/sachsska/modersmjolkcentralen
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de allra flesta har ont till och från. Återkommande huvudvärk, 
smärta i ländrygg eller axlar. Själv får jag ont när jag suttit för mycket 
och i dålig position eller när jag inte tagit mig tid att motionera. Oftast 
kan vi härleda smärtan till någonting vi gjort eller råkat ut för, en skada 
eller sjukdom, men ibland får vi ont utan att förstå varför. I vinterns 
nummer av tidningen skriver vi om smärta; olika typer, vad den kan 
bero på och hur den bäst behandlas. Vi möter också Johannes och Karin 
som båda har ständig smärta men som har blivit hjälpta, på olika sätt.

Motion kan verkligen vara en mirakelkur många gånger. Mot många 
typer av smärta men också för den som är nedstämd eller deprimerad. 
När det gäller mild till måttlig depression har faktiskt motion lika god 
effekt som antidepressiva läkemedel och kbt. Läs vår artikel på sidan 
18 och möt Emelie som sprang sig till bättre mående. 

Den som bestämt sig för att sluta röka har mycket att se fram emot när 
det kommer till att må bättre. Faktum är att det är rena hälsoresan att 
sluta röka. Redan efter ett par dygn får du bättre blodcirkulation och 
bara ett par veckor senare kan du känna att konditionen förbättrats. 
Immunförsvaret stärks och riskerna för olika sjukdomar minskar. Läs 
vår artikel på sidan 24 och inspireras till ett nytt rökfritt liv! 

Lika svårt och lika viktigt som det är att sluta röka kan det vara att bryta 
dåliga matvanor. Matvanor etableras tidigt i livet och därför är det vik
tigt att barn som har övervikt och deras familjer får hjälp så tidigt som 
möjligt. På sidan 12 kan du få tips för att hjälpa ett barn med övervikt.  
Fjortonåriga Amina berättar om hur hon genom viktskolan fick hjälp 
att bryta viktuppgången. 

Barn, barn, barn. I det här numret har vi en hel bilaga om barnsjuk
vården i länet. För dig som är förälder eller har barn i din närhet finns 
information och artiklar om vad du kan göra själv och när och var du 
bör söka vård med ditt barn. I samband med att den nya sjukhusbygg
naden på universitetssjukhuset i Solna står färdigt, flyttar även Barn
akuten vid Astrid Lindgrens sjukhus in i de nya lokalerna. Läs mer om 
detta på sidan 27.

Med förhoppning om en God jul!

Anna Sjökvist
Chefredaktör 
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tema Smärta

Smärta är en naturlig del av livet.  
Ofta är den tillfällig och beror inte på någon allvarlig  

sjukdom. Men det finns också många människor  
som lever med långvarig smärta. 

TEXT GUNILLA ELDH  FOTO ULF HUETT

Ont, det gör ont …
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 När du rycker undan handen från hett 
vatten är det för att smärtmottagare 
i huden signalerar till hjärnan att 
undvika det som gör dig illa. Smärt

systemet finns till för att skydda oss mot skador 
och larma om att vi är utsatta för fara. 

Smärtsystemet är livsviktigt, men kan också 
ställa till problem. Om det onda orsakas av en 
skada eller sjukdom och inte försvinner, försöker 
smärtsystemet förstärka larmsignalerna. Det gör 
att du får ännu ondare – smärta föder smärta. 

Smärta är en av de vanligaste orsakerna till att 
vi söker vård. Omkring en femtedel av Sveriges 
vuxna befolkning har långvarig smärta. Vanlig ast 
är att ha ont i skelett och muskler. Orsaken kan 
vara allt ifrån stillasittande, övervikt och felak
tig arbetsställning, till sjukdomar och olycksfall.

Smärta utan klarlagd orsak
I många fall av långvarig smärta hittar läkaren 
ingen fullgod förklaring till värken. Så kallad idio
patisk eller oklar smärta kan innebära stora besvär 
och är ofta svårbehandlad.

Både biologiska, psykologiska och sociala 
faktorer påverkar hur stor risk varje individ har 
att få ont, och hur ont det gör. Detsamma gäller 
chansen att bli av med värken. Alla har inte sam
ma förmåga att hantera smärta. 

Hos friska personer dämpas smärtsignalerna 
till hjärnan av ett motverkande system. Forsk
ning visar att hos patienter som har fått diagno sen 
fibromyalgi, ett långvarigt smärttillstånd utan 
känd orsak, är de delar av hjärnan som skö ter 
smärt  dämpningen inte lika aktiva. Smärta i 
musk ler och skelett, trötthet och morgonstelhet 
är vanliga symtom vid fibromyalgi. Högintensiv 
träning kan förvärra besvären.

Tills nyligen fanns ingen effektiv behandling 
för personer med långvarig smärta utan känd 
orsak. På senare år har många fått hjälp vid stress 
och smärtmottagningar med särskilda behand
lingsprogram med bland annat sjukgymnastik 
och kbt, kognitiv beteendeterapi.

– Det finns en stark koppling mellan stress 
och att smärtsystemet blir känsligare. Men lika
väl som smärtsystemet kan påverkas så att det 

blir överkänsligt, är det också möjligt att påver
ka i positiv riktning, säger Gunilla Brodda Jan
sen, specialistläkare i rehabiliteringsmedicin 
och smärtlindring och docent vid Karolinska 
Institutet.

Många som har ont under lång tid har också 
sömnproblem, koncentrationssvårigheter, de
pression och ångest.

– Patienter med långvarig smärta har ofta sam
tidig psykisk ohälsa, i modern smärtrehabili te
ring bör du som patient därför också kunna få 
behandling för din eventuella psykisk ohälsa, 
säger Gunilla Brodda Jansen.

Nervsmärta
Omkring hälften av alla cancerpatienter får 
smärta som orsakas av att nervsystemet skadas. 
Det kan bero på att tumören växter så att den 
trycker på eller skadar nerver. 

– Nervsmärta är också en relativt vanlig sido
effekt av både strålbehandling och cellgiftsbe
handling, säger Gunilla Brodda Jansen.

Nervskador känns ofta på ett annat ställe än 
det som är skadat. Det beror på att hjärnan för
lägger smärtan till smärtmottagarna i nerv änd
arna – trots att skadan kan sitta någonstans längs 
nervbanan eller till och med i själva hjärnan. Det 
är därför en skadad nervrot i ryggen gör ont i 
benen. Och nervskador i stumpen efter en am
putation kan ge smärtupplevelser från ett ben 
eller en arm som inte längre finns. 

Den som haft ett diskbråck som tryckt på en 
nervrot vet hur nervsmärta kan kännas. Hand
lar det om tryck mot ischiasnerven kan smärtan 
stråla ner i benen. Vanlig ryggsmärta brukar 
kom ma och gå, men har en nervrot skadats är 
smärtan konstant. Den typen av smärta kan också 
vara en sidoeffekt av diskbråcksopera tion. Smär
tan kan vara kvar eller förvärras efter ingreppet. 

– Att ha ont en lång tid före operationen ökar 
risken för kvarstående smärta.Otillräcklig 
smärt lindring före och under en operation kan 
också bidra till smärta, säger Gunilla Brodda 
Jansen. 

Patienter med whiplashskador, tennisarm
båge eller fotledssmärta kan ha ont även efter att 

skadan har läkt. En hypotes är att det är en in
flammation i själva nervsystemet som orsakar 
den kvarstående smärtan. 

Nervsmärta är svårbehandlad, bara knappt 
hälften av alla patienter kan få smärtlindring 
med läkemedel. Transkutan elektrisk nervsti
mu lering, tens, kan hjälpa. Det används även 
vid förlossningssmärta och värk i en amputerad 
kroppsdel. I vissa fall kan man få en neuropace
maker inopererad i ryggen som sänder ut elek
triska impulser och blockerar smärtsignalerna.  

Smärta av sjukdom
När smärtan beror på en inflammatorisk sjuk
dom, exempelvis ledgångsreumatism (ra)får 
man i första hand behandling för den. I dag kan 
sjukdomsförloppet hejdas med biologiska läke
medel, som bromsar den smärtsamma nedbryt
ningen av lederna. Hos en del fortsätter det att 
göra ont även om tecknen på inflammation 
minskar. Det kan bero på att själva smärtsyste
met påverkats, så att smärtsignalerna förstärks 
på vägen från lederna till hjärnan. Det som från 
början bara var en varningssignal har då blivit 
ett brandlarm som hakat upp sig. 

Stroke leder ofta till olika typer av smärta. 
Vanligast är att man får ont i skuldran och axeln 
på den förlamade sidan på grund av orörlighet 
och belastning. Då kan en sjukgymnast/fysio
terapeut hjälpa till med effektiva övningar. 

Om förlamningen är spastisk, det vill säga att 
muskeln inte kan slappna av, kan det hjälpa att 
få injektioner med muskelavslappnande läkeme
del, botulinum toxin. Det gäller även personer 
med cpskada som har den här typen av värk. 
Metoden prövas också vid bland annat whip
lashskada och kronisk migrän. 

En stroke innebär att delar av hjärnan drab
bats av syrebrist. Det kan skada den del av nerv
systemet som tar emot kroppens  smärtsigna ler 
och göra så att smärtsignalerna förstärks eller 
förvrängs. Det är en särskilt svårbehandlad typ 
av smärta som man nu försöker komma tillrätta 
med genom att patienten får en neuropacemaker 
inopererad som aktiverar hjärnans eget smärt
hämningssystem. 

LÅNGVARIG SMÄRTA
Smärta brukar räknas som långvarig 
om du haft ont i minst tre månader  
eller om den är regelbundet åter-
kommande, som migrän. 

NERVSMÄRTA 
Beror på skador eller sjukdomar  
i nerver eller nervsystem. Vid nerv-
smärta får du ofta störningar i känseln 
och förändrad känsla i till exempel  
huden. Smärtan kan även stråla ut i en 
arm eller ett ben. Ibland kan smärtan  
komma i attacker, som blixtar. Disk-
bråck, bältros, diabetes, MS, cancer 
och stroke är exempel på diagnoser 
som kan ge nervsmärta. 

VÄVNADSSMÄRTA
Ledgångsreumatism (RA) och artros  
är två exempel på långvarig vävnads-
smärta i lederna. 

SMÄRTA UTAN KLARLAGD ORSAK 
Ibland hittar läkaren varken vävnads-
skada eller nervskada som kan förklara 
varför smärtan finns kvar under en 
längre tid. Förändringar som kan upp-
stå vid en skada eller en sjukdom kan 
orsaka långvarig smärta i till exempel 
rygg, muskler och leder. Pisksnärts-
skada, fibromyalgi, och långvarig värk 
i rygg, nacke eller axlar är några ex-
empel på denna smärttyp.



Tecken på smärta
Om den som till exempel fått en 
stroke har talsvårigheter är det särskilt 
viktigt att du som närstående upp
märksammar tecken på smärta. Även 
patienter som vårdas i livets slutskede 
kan ha svårt att förmedla med ord att 
de har ont, och var. Vårdpersonalen har 
en särskild smärtskatt ningsskala som 
används för att upp täcka smärta hos 
patienter som inte kan prata eller teck
na. Det kan handla om personer med 
grav kognitiv funktionsnedsättning 
eller långt fram skri den demens.

– Man kan vara observant på om de 
äter eller dricker mindre, om sömnen 
är störd, om de är mer upprörda eller 
ledsna eller ändrar rörelsemönster. 
Smärtan kan vara orsakad av allt från 
fallskador och kotkompressioner som 
beror på benskörhet, till dålig blod
cirkulation, sår och artros eller artrit. 
Även förstoppning kan göra väldigt 
ont, säger Margareta Persson, överlä
kare inom asih (avancerad sjuk vård i 
hemmet) och specialist i geriatrik vid 
Ersta Sjukhus i Stockholm. 

När slutet är nära
Patienter som är i livets slutskede kan 
ha smärtsamma sjukdomar. 

– Många, men inte alla, cancerpati
enter i livets slutskede har någon form 
av smärta. Då är det behandlings tea m
ets uppgift att göra en noggrann smärt
analys för att kunna skräddarsy smärt
behandlingen, säger Margareta Pers
son.

Det är inte säkert att starka morfin
läkemedel är den enda eller bästa smärt
 lindringen. 

– Det finns andra typer av läkeme
del och även metoder som tens, aku
punktur och avlastande hjälpmedel. 
Några enstaka patienter har så svår 
smärta att ingen vanlig smärtlindring 
hjälper. Då kan det bli aktuellt med 
palliativ sedering, att bli lätt nedsövd 
mot livets slut. n

MER INFORMATION

 1177.se/smarta

 Besvär i rygg och nacke kan uppstå akut 
när du överanstränger en otränad 
kropp eller gör en ovan rörelse. Akut 
ryggont varar ett par dagar eller veckor 

och går oftast över. Kronisk ryggvärk varar 
längre än tre månader och blir ofta gradvis 
 sämre. Att bli stillasittande kan göra det värre. 

Om smärtan är långvarig kan den bero på att 
ryggraden skadats av förslitning i kombination 
med åldrande, genom idrott eller en olycks
händelse, men det är ovanligt.

– Många med oklar värk i ländryggen får höra 
och tror att smärtan beror på till exempel ett 
diskbråck. Den förklaringen gör dem rädda för 
smärtan, och bidrar till att de börjar undvika  
situationer och aktiviteter – utan att smärtan 
minskar. De styr in i det vi kallar undvikande
spiralen, vilket kan leda till att livet blir väldigt 
begränsat, säger Rikard Wicksell, psykolog och 
chef för Medicinsk psykologi vid Karolinska 
Universitetssjukhuset.

Långvarig ryggsmärta beror sällan på att en 
nerv kommit i kläm, men i sådana fall kan 
smärtan förvärras av vissa rörelser. Då kan man 
behöva hjälp av sjukgymnast/fysioterapeut 
och arbetsterapeut som ger råd om träning och 
anpassning av arbetsplatsen eller hemmet. En 

del patienter med långvarig ryggsmärta opere
ras, men det löser sällan problemen. 

Värk i nedre delen av ryggen beror ibland på 
att stora sätesmuskeln dragit ihop sig. Den går 
från korsryggen och nästan ända ner till knä
vecken. Åldrande och stillasittande bidrar till 
att muskeln förkortas. Att böja sig framåt med 
så raka ben som möjligt och försöka nå ner till 
golvet med fingrarna, är en övning som tänjer 
muskeln.

Den som motionerar regelbundet har överlag 
mindre ont i kroppen än den som inte motion
erar. Det beror bland annat på att ”smärtdämp
arna” i nervsystemet aktiveras. Dessutom  
utsöndras endorfin när vi tränar, kroppens eget 
smärtstillande. Har du svårt att komma igång 
på egen hand kan du be din husläkare om recept 
på fysisk aktivitet, FaR.

Förr fick patienter med värk ofta rådet att 
vila. Numera är rådet det motsatta. Den som 
blir sjukskriven på grund av ryggont har mindre 
chans att bli frisk än den som jobbar trots att 
ryggen värker, visar forskning.  n

MER INFORMATION

  1177.se/ ont-i-ryggen  

tema Smärta

Rörelse  
bästa kuren  
mot  
ryggont

Förr fick patienter med värk ofta rådet att vila.  
Numera är rådet det motsatta.
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– Föreställ dig känslan att du har influensa 
med 40 graders feber, ont i hela kroppen och 
är oändligt trött. Lägg till träningsvärk som 
efter att ha åkt Vasaloppet, samtidigt som nå
gon gör ”tusen nålar” i alla dina leder varje 
gång du rör dig. Då kan du få en uppfattning  
av mina smärtor när det är som värst.

Karin Sandström, 44 år, var bara nio år 
när hon fick diagnosen ledgångsreuma
tism, ra.

– Det var tufft att få mycket mediciner 
som barn. När de nya biologiska läke
medlen kom i slutet av 1990talet var 
jag en av de första i Sverige som fick 
prova. Det var en revolution för mig, 
att gå från konstant smärta till nästan 
smärtfri. 

Utan den smärtlindring som de bio
logiska läkemedlen ger skulle Karin inte 
orkat ha en långvarig kärleksrelation och 
familj och ett krävande jobb. Baksidan är 
att läkemedlen gör henne väldigt infek
tions känslig. 

– Jag har bland annat haft blodförgiftning. 

Värst var det när ett litet sår på en tå utveck
lades till en livshotande infektion. 

En annan sidoeffekt av läkemedlen är att 
Karin fått blödande magsår. Ett blodprov 
visade att hon hade allvarlig blodbrist. 

– Det går inte att se på mig när jag är sjuk 
eftersom jag är så van att bita ihop. När man 
lever med smärta länge får man svårt att läsa 
av kroppens signaler. Eftersom man har varit 
med om så mycket värre tidigare underdriver 
man också ofta smärtan i kontakter med vår
den, säger Karin.  

Läkemedlen hjälper mot smärtan och ökar 
rörligheten men mot tröttheten hjälper inget, 
berättar hon. 

– Den går inte att sova bort heller. Jag kan 
fortfarande bara jobba 50 procent och måste 
planera noga för att orka med andra aktiviter 
på fritiden. 

För att sjukdomen inte ska begränsa livet för 
mycket har hon hela tiden behövt utveckla 
stra tegier för att hantera smärtan.

– När det gör ont i hela rörelseapparaten, 
då är det svårt att vara spontan. Man måste 
tänka igenom noga vad man ska göra, hur 
och när. Det är ett evigt planerande i stort 
och smått. Det gör att jag prioriterar så
dant som verkligen är viktigt för mig och 
min familj.

– Mitt liv ser inte ut som andras men 
det mesta går trots allt att lösa. n

”Jag har utvecklat strategier 
för att hantera smärtan”
Karin Sandström var bara nio år när hon  
fick ledgångsreumatism. De nya läkemedlen  
innebar en revolution för henne,  
trots tuffa biverkningar. 
TEXT GUNILLA ELDH FOTO ULF HUETT
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 tema Smärta

19åriga Johannes har haft svåra 
smärtor i hela sitt liv. Nu har han 
hittat en behandlingsmetod som 
fungerar för honom. 
TEXT GUNILLA ELDH FOTO ULF HUETT

– Jag är två personer. Den jag var innan jag 
började actbehandlingen och en annan efter. 
Den har förändrat mitt liv så radikalt. Att jag 
har ont i magen är inte längre det första jag  
berättar när jag träffar nya människor, säger 
Johannes Erasmie. 

Han är 19 år och går första terminen vid 
Evolutionsbiologiskt centrum i Uppsala.  
Så länge Johannes kan minnas har han haft 
magsmärtor och illamående. 

– När du är magsjuk och precis ska till att 
kräkas – den nivån har jag startat på varje mor
gon. Smärtan har varit ungefär så stark som 
när jag skar mig i fingret ända in till benet en 
gång, även om den inte kommer lika plötsligt. 

Johannes har utretts med en rad medicinska 
undersökningar och behandlats med olika  
läkemedel. Han och hans familj har fått många 
olika råd, både från sjukvården och andra.

– Det finns hur mycket tips som helst på  
internet, men eftersom inget hjälpte så gjorde 
jag min egen lista med sådant som jag skulle 
undvika att äta och den blev bara längre och 
längre. Jag hade också fasta tider när jag skulle 
gå på toa. 

Rutinerna och reglerna hindrade Johannes 
från att göra saker med sina klasskompisar  
och han undvek konsekvent fysiska aktiviteter. 
Han hamnade i det som kallas undvikande
spiral och livet blev mer och mer begränsat.

ACT – acceptance and  
commitment therapy
Sedan några år ser Johannes liv annorlunda ut, 
tack vare en psykologisk behandlingsmetod 
för patienter med långvarig smärta utan känd 
orsak, act (acceptance and commitment the
rapy). Metoden går ut på att inte låta smärtan 
begränsa livet för mycket, att lära sig hantera 
smärtan, snarare än att fokusera på att bli av 
med den.

Om Johannes till exempel äter vit choklad 

”Behandlingen  
har förändrat  
mitt liv”

  1177 Vårdguiden nr 4 2016



Rätt behandling
Ingen behandlingsmetod hjälper vid all slags 
smärta och för alla individer, utan behandlingen 
måste anpassas efter just dina förutsättningar. 
När själva orsaken till smärtan inte kan behand  -
las, eller om det onda inte lindras trots behand-
ling, måste man ibland lära sig att hantera och 
leva med smärtan. Kognitiv beteendeterapi, 
KBT och acceptance and committment therapy, 
ACT, har då visat god effekt. 

eller potatisgratäng mår han fortfarande sämre.
– Men då får jag ta det. Jag låter inte smärtan 

stå i vägen längre.  
actbehandlingen beskriver han som en 

intensivkurs i smärthantering. 
– Jag fattar inte hur så enkla saker kan hjälpa 

så bra. I en övning skulle jag till exempel vara 
busschafför och min smärtpsykolog en jobbig 
passagerare som skrek och bråkade, men jag 
måste ju köra vidare ändå. Det var ett sätt att 
lära sig stå ut med något jobbigt, i mitt fall att 
ha ont.

Johannes fick också utmana sig själv genom 
att göra saker som han brukade undvika. 

– Som att säga ja till kompisar som frågade 
om jag ville hänga med ut och fridyka. Och så 
fick jag rita mitt “smärtmonster” – en robot
spindel med sylvassa ben. Det var så jag upp
levde det – att den rev runt i magen. Jag fick 
döpa den och bära med mig den i plånboken. 

I act fick Johannes också lära sig hur han 
kan använda mindfulness för att ta kontroll 
över smärtan.

– Det var en av mitt livs häftigaste upplev
elser – att känna det lugnet, att det onda kän
des mer som ett nyp i stället för den vanliga 
smärtan. I dag är smärtan inte på samma nivå 
och jag kan hantera den. n

 1177.se/psykoterapi  
 1177.se/mindfulness 
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 Receptfria värktabletter kan underlät
ta om du har så ont att du har svårt att 
röra dig. Värktabletter kan också be
hövas om du har svårt att sova på 

grund av värken. Avsikten med värktabletterna 
är att göra det möjligt för dig att röra på dig och 
att leva som vanligt, så långt det går. Om du har 
ont ofta eller länge bör orsaken utredas av läka
re. Då kan du också få personliga råd om recept
belagda smärtstillande läkemedel och hur de 
används på bästa sätt. 

Effekten av smärtstillande läkemedel är be
gränsad vid långvarig smärta. Då är det viktigt 
att väga fördelarna med läkemedlen mot risken 
för biverkningar och läkemedelsberoende. Mus
kelavslappnande är exempel på läkemedel som 
kan fungera vid akut smärta men som också kan 
leda till ett beroende. 

Detsamma gäller vissa läkemedel mot mig
rän. Den nyare generationen migränläkemedel 
som innehåller ämnet triptan har hjälp många 
migränpatienter att tidigt få stopp på ett smärt
samt anfall. Men efter en tids behandling behövs 
allt högre dos för att nå samma smärtstillande 
effekt, vilket kan leda till beroende. 

Alternativ smärtlindring
Många som har långvariga smärtsjukdomar 
provar yoga för att lindra eller kontrollera smär

Sök vård
Kontakta en vårdcentral om: 

•  Du har smärta som har pågått i mer än  
tre månader.

•  Du behöver råd för att hantera din smärta.

Sök vård direkt på en vårdcentral eller  
akutmottagning om: 

•  Du har kraftiga smärtor, till exempel  
starka bröstsmärtor eller mag- 
smärtor, eller svår huvudvärk.

•  Smärtan kommer plötsligt  
eller i intervaller.

•  Du har smärta och  
samtidigt andra symtom,  
till exempel feber.

Du kan alltid ringa och få sjukvårds  - 
rådgivning på telefonnummer 1177.

Att lindra smärtan

tema Smärta

tan. Vetenskapliga studier gör yoga intressant 
som smärtlindring, även om fler och större 
studier behövs.

– Yoga som kompletterande behandling kan 
fungera mot smärta hos personer med långvar iga 
smärttillstånd, exempelvis nacksmärta och ar
tros, säger Marian Papp, yogalärare som forskar 
om yoga vid Karolinska Institutet i Huddinge.

Vid kronisk ländryggssmärta verkar yogaträ
ning framförallt ha god effekt på kort sikt, runt 
12 veckor. Långsiktigt verkar yoga ha måttlig ef
fekt på både ländryggsmärta och fibromyalgi, 
och då som komplement till annan behandling. 

Det finns väldigt många olika sorters yoga, 
mer eller mindre fysiskt ansträngande. 

– De flesta studier av yogans smärtbehand
lande effekt är gjorda på de mer fysiska formerna, 
däribland en vanlig yogaform som heter Hatha, 
säger Marian Papp. 

Yoga som avslappningsmetod ingår i de be
handlingar som man kan få på FaR (Fysisk akti
vitet på recept). Medicinsk yoga, eller medi yoga, 
är en svenskutvecklad yogaform. Det finns i dag 
inte tillräckligt med vetenskapliga bevis för att 
sjukvården ska erbjuda mediyoga som behand
ling mot smärta. 

Många smärtpatienter upplever ändå att de 
har hjälpts av att prova någon sorts yoga.

Exakt vilken sorts yoga man väljer spelar 

troligen mindre roll, enligt Marian Papp. 
Per Söder hade haft svår migrän i 30 år när 

han började gå i behandling vid Mediyogainsti
tutet i Stockholm, som också samarbetar med 
Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus. 

– Jag träffade en instruktör vid tre tillfällen. 
Varje gång fick jag en läxa, ett speciellt yogapass 
på 20 minuter som jag skulle göra varje dag i 40 
dagar. Migränen avtog ganska snart och under 
de åtta år som gått sedan dess har jag inte haft 
ett enda anfall. 

– Ibland kan jag få spänningshuvudvärk men 
då gör jag en övning som kallas ”örnen” i sju 
minuter så går den bort direkt. 

När Per demonstrerar örnen börjar han med 
att hålla armarna rakt ut åt sidorna med hand
flatorna uppåt och böjda fingrar, som örnklor. 
Sedan för han snabbt ihop dem högt ovanför 
huvudet, och korsar händerna växelvis höger/
vänster – samtidigt som han andas snabbt gen
om näsan och i takt med armrörelsen.

– Det som framförallt skiljer yoga från annan 
träning är just hur man jobbar med andningen 
i relation till de kroppsliga rörelserna, säger  
Marian Papp. n

Läkemedelsberoende
Hjälper dina läkemedel inte lika bra längre?  
Har du ökat dosen? 
Mår du dåligt när du inte får din vanliga dos?

Om något av detta stämmer på dig kan du ha  
utvecklat ett läkemedelsberoende. Kontakta i  
första hand den mottagning där du fått läke-
medlet utskrivet. Du kan också söka till någon  
av länets mottagningar för beroendevård.   

  1177.se/Hitta-vard  
Sök på ”läkemedelsberoende” för att hitta 
mottagningar.

Fråga om läkemedel
Till Läkemedelsupplysningen kan du ringa  
och fråga om dina läkemedel – hur de fungerar, 
hur de ska användas och förvaras. Du kan även 
diskutera risker och biverkningar. Telefon  
0771-46 70 10, vardagar 8 – 20. Övrig tid hän- 
visas till apotek.
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Några av  
julbordets nyttigaste  

GRÖNKÅL – En portion  
(50 gram) ger nästan  

hela dagsbehovet  
av vitamin C  

för en vuxen.

NÖTTER – En paranöt kan innehålla 
hela dagsbehovet av selen.  
20 hasselnötter ger cirka 10 gram  
enkelomättade fettsyror och nästan 
hela dagsbehovet av vitamin E. 

Dagsbehovet har beräknats  
för en vuxen person som  
är normalt aktiv.
Källa: Livsmedelsverket

RÖDKÅL 
Färgglad och fullspäckad 

med antioxidanter och  
vitamin K. Strimla till en  

sallad med äpplen  
och valnötter.

AV ANNA RITTER

BRYSSELKÅL  
Tre brysselkåls- 
huvuden ger en  
tredjedel av  
dagsbehovet  
av folat.

LAX OCH SILL – En liten portion lax 
eller tre små sillbitar innehåller ungefär 
dubbla dagsbehovet av fiskfettsyran 
DHA som behövs för hjärnan, halva 
dagsbehovet av vitamin D och en  
fjärdedel av dagsbehovet av jod.
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Om du vill äta nyttigt eller slippa gå upp i vikt kan julens överdådiga utbud vara  
något av en utmaning. Här är de bästa tipsen för en hälsosammare jul. 

TIPS!
Bönor och baljväxter  
bidrar bland annat med  
protein och kan enkelt  
blandas i sallad. 

Kött, fett och socker. Så kanske 
mångas bild av ett traditionellt 
svenskt julbord ser ut. En mator
gie som får oss att bli dästa i flera 
dagar. Åsa Brugård Konde, nutri
tionist på Livsmedelsverket, hål
ler inte med.

– Julmaten har fått oförtjänt 
dåligt rykte. Det finns jättemycket 
bra mat på julbordet.

Två riktiga vinnare ur närings
synpunkt är sillen och laxen. Fet 
fisk innehåller hälsosamma fetter 
som bland annat är bra för våra 
hjärnor. Grönsaker som grönkål 
och brysselkål, båda vanliga in
slag på många julbord, är också 
fullspäckade med nyttigheter. 

– Vårt generella råd som gäller 
året runt är att äta grönare, mer 
från växtriket och mindre från 
djurriket. Rekommendationen är 
att inte äta mer än 500 gram rött 
kött, inklusive charkuterier, i 
veckan. Detta eftersom rött kött 
är kopplat till en ökad risk för 
cancer i tarmen, säger Åsa Brugård 
Konde.

Hon tipsar också om att lägga 
lite extra energi på julbordets 
gröna rätter. Bönor och baljväxter 
bidrar bland annat med protein 
och kan enkelt blandas i en sallad. 

Det viktigaste rådet är kanske 
ändå detta: att inte förlänga julfi
randet alltför mycket.

– Julmaten äter vi en eller ett 
par dagar. Däremot kan det lätt bli 
så att man från första advent till 
trettonhelgen frossar i sötsaker 
som julgodis, julmust, choklad
askar och glögg.  

Hur och vad du äter en eller ett 
par dagar om året spelar självklart 
mindre roll ur både vikt och hälso 
synpunkt.

– Jag tycker att man med gott 
samvete ska unna sig att äta det 
man vill vid festligare tillfällen 
som julafton. Då är det bättre att 
skilja på fest och vardag. Det är 
viktigare vad man äter mellan 
nyår och jul än mellan jul och nyår, 
säger Åsa Brugård Konde.  n

En godare, grönare jul

1177 Vårdguiden nr 4 2016 11
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Barn behöver energi för att växa, tänka och röra på sig. 
Men alla människor som får i sig mer energi än de gör av 
med riskerar att utveckla övervikt. Övervikt, som i  
förlängningen kan leda till fetma, ökar risken för att få 
många sjukdomar, som diabetes och hjärtsjukdomar. 

Ärftlighet och hur familjens levnadsvanor ser ut är två 
viktiga faktorer som påverkar hur mycket ett barn väger. 

Viktigt!
Barn med övervikt har också ofta övervikt 
när de blir vuxna. Därför är det viktigt att 
så tidigt som möjligt erbjuda barnet stöd 
och hjälp att få hälsosamma levnadsvanor. 
TEXT ANNA-LENA BYSTRÖM  FOTO JULIANA WIKLUND
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Arvsanlagen går inte att påverka, men 
det gör däremot levnadsvanor – som 
vad och hur ofta barnet äter och rör  
på sig.

– Levnadsvanor etableras tidigt i  
livet, både bra och dåliga. Därför är det 
viktigt att barn som har övervikt och 
deras familjer får stöd och behandling 
så tidigt som möjligt, säger Jenny Syd
hoff, folkhälsostrateg på Hälso och 
sjukvårdsförvaltningen i Stockholms 
läns landsting.

Ju äldre barnet blir desto svårare kan 
det vara att få till bra levnadsvanor. 
Äldre barn och tonåringar köper ofta 
mat, läsk och godis för egna pengar 
vilket kan göra det svårare för dig att 
hjälpa ditt barn att gå ner i vikt.

– Chansen för ett bra resultat på lång 
sikt är dubbelt så stor om behandling 
mot övervikt sätts in tidigt, redan i 
sexårsåldern jämfört med om behand
lingen påbörjas senare, i tioårsåldern.

Men det är aldrig för sent att ändra 
vanor. Det kan också vara bra att tänka 
på att varje liten viktminskning hjäl
per till att minska risken för framtida 
sjukdom. 

Att sätta upp delmål, både för bättre 
matvanor och mer motion, kan vara 
en bra idé. 

Struktur och uppmuntran
Det är viktigt att höra hur barnet själv 
ser på sin övervikt och att finnas till 
hands på barnets villkor. 

– Övervikt syns och kan vara för
knippat med jobbiga känslor. Här har 
alla vuxna som finns runt barnet en 
viktig uppgift i att stärka barnets själv
känsla och betona att det är av hälso
skäl som barnet behöver gå ner i vikt, 
säger Jenny Sydhoff. 

Alla barn mår bra av att röra sig. 
Minst en timmes fysisk aktivitet varje 
dag är en bra riktlinje. Det kan vara att 
promenera till skolan eller förskolan, 
att cykla, spela fotboll eller leka i en 
lekpark. Uppmuntra barnet att röra på 
sig och försök hitta en aktivitet som är 
rolig. Många barn sitter stilla framför 

en skärm många timmar varje dag. Då kan det vara bra 
med regler eller överenskommelser om skärmfri tid. Det 
finns också spel där barnet rör på sig under tiden.

Att ändra vanor kan vara svårt. Då kan det vara skönt 
att prata med någon. Diskutera gärna med personal på 
barnavårdscentral, skola eller vårdcentral. Vissa barn
mottagningar har föräldragrupper för dig som har ett barn 
som behandlas för fetma. Behovet av stöd och behandling 
kan se mycket olika ut. 

– Det som är viktigt är att både du som vårdnadshavare 
och barnet får den hjälp just ni behöver, säger Jenny  
Sydhoff. 

Söka hjälp
För att veta om ditt barn har övervikt eller fetma kan du 
antingen titta på barnets tillväxtkurva eller räkna ut  
barnets isobmi, Body Mass Index för barn. Om du är orolig 
att ditt barn väger för mycket är det bäst att kontakta 
bvcsköterskan (för barn som ännu inte börjat skolan) 
eller elevhälsan (för skolbarn). På bvc, och senare på 
elevhälsan, finns barnets tillväxtkurvor och tillsammans 
kan ni följa hur barnet rört sig i kurvorna genom åren. 
Ibland räcker det med enkla förändringar för att hejda 
viktökningen. Det kan handla om att byta ut onyttig mat 
mot mer hälsosam mat och få in mer rörelse för att barnet 
ska kunna växa i sin vikt, det vill säga växa på längden 
utan att öka i vikt.

Om barnet ökat snabbt i vikt eller redan har fått en fetma
diagnos bör barnet få en remiss, vanligen till en barn och 
ungdomsmedicinsk mottagning (bumm) eller till vård
centralen, beroende på var ni bor. Där bedömer läkare hur 
ni ska gå vidare, om det behövs utredning, och hur be
handlingen ska inledas. Om du är orolig för ditt barns 
övervikt kan du själv kontakta en bummmottagning. n

MER INFORMATION

1177.se/overvikt-och-fetma-hos-barn

  1177.se/matrad

Viktigt! – Så hjälper du ditt barn  
till hälsosammare vanor 



”Jag förstod  
att mina föräldrar  

ville mig väl” 

Övervikt och fetma hos barn
Övervikt är när ett barn väger så mycket att det räknas 
som ohälsosamt. Kraftig övervikt kallas fetma och räknas 
som en sjukdom. Med fetma ökar också risken att få andra 
sjukdomar. Med hjälp av måttet BMI, som står för body 
mass index, går det att beräkna övervikt eller fetma, men 
till skillnad från hos vuxna varierar BMI-talet hos barn 
med ålder och kön. Därför finns det särskilda BMI-tabeller 
för barn. Måttet för att mäta övervikt och fetma hos barn 
kallas för isoBMI. På 1177.se kan du få hjälp att räkna ut 
ditt barns isoBMI.

Hälsosamma råd
•  Ät tre huvudmål och två mellanmål  

om dagen, på regelbundna tider. 

•  Ät mycket frukt, grönsaker och  
fullkornsprodukter.

•  Ät mindre socker, glass och godis.

•  Drick mindre söta drycker, som läsk  
och saft. 

•  Ät mindre mättat fett, som smör,  
grädde och ost.

•  Ät tillsammans med ditt barn, föregå  
med gott exempel!

•  Servera bara en portion av maten,  
färdigupplagd på tallriken.

•  Uppmuntra och underlätta  
vardagsmotion.

•  Minska tiden framför tv och dator för  
att ge mer tid för rörelse.

•  Skapa förutsättningar för goda  
sömnvanor.
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”Jag förstod  
att mina föräldrar  
ville mig väl” 

När Amina var tio år började hon gå  
i viktskola på ett sjukhus. Nu, fyra år 
senare, har Amina hittat vanor som 
fungerar och som gör att hon går ner 
i vikt och mår bra.
TEXT ANNA-LENA BYSTRÖM

– Först var jag arg på mina föräldrar och tyckte bara de var 
dumma som sa att jag skulle börja i viktskolan. Sen för
stod jag att de ville mig väl, berättar Amina. 

I viktskolan fick Amina lära sig näringslära och vilken 
mat som var bra för henne. Tillsammans med andra barn 
fick hon leka och göra övningar. Hennes föräldrar fick 
träffa dietist, sjuksköterska och andra föräldrar.

Under de första tre åren av behandlingen gick Amina 
upp i vikt.

– Jag tänkte på det varje dag och var bara ledsen. Mina 
föräldrar la sig jämt i vad jag åt. Men sen fick de rådet av en 
psykolog att de skulle lämna över ansvaret till mig. Då 
började jag i stället gå ner i vikt. Nu pratar vi inte om min 
vikt hemma om det inte är så att jag själv berättar något. 
Då stöttar de mig.

I dag är Amina fjorton år. En gång i månaden träffar hon 
sjuksköterskan Anna på en barnmedicinsk mottagning.

– När vi träffas får jag väga mig. Om jag har gått upp i 
vikt pratar vi om vad det kan bero på och vad jag kan göra 
åt det. Anna säger aldrig att jag är dålig eller att jag har 
gjort något fel. Då skulle jag ju aldrig gå dit, säger Amina. 
Om jag har gått ner i vikt pratar vi om det.

– För mig har det funkat att dra ner på kolhydrater och 
att äta mindre portioner. Och så ser jag till att ha nyckel
hålsmärkt mat hemma.

Amina har också hittat träningsformer som hon tycker 
är roliga och som passar henne. Hon löptränar två till tre 
gånger i veckan och går på vattengympa. 

– Vattengympan är kul, den hittade jag genom viktsko
lan. Tidigare tränade jag lagsporter och simning, men där 
var det fokus på tävling och det gillar inte jag. Den här trä
ningen passar mig mycket bättre. n

Fotnot: Amina heter egentligen något annat.

•  Du är perfekt som du 
är. Det är för hälsans 
skull du behöver gå 
ner i vikt.

•  Om dina föräldrar vill 
att du ska gå i viktskola 
– gör det, det är för att 
du ska må bra.

•  Att ändra en vana tar 
tid. Prova dig fram  
för att hitta vad som 
funkar för dig.

•  Det tar olika lång tid 
för olika kroppar.  
Jämför dig inte med 
andra.

•  När det gäller godis  
– köp hellre en enda 
lite dyrare godisbit,  
än mycket lösgodis för 
lika mycket pengar.

Aminas råd till dig som är ung och har övervikt 
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Att inte ha ont, att kunna njuta  
av maten och känna sig fräsch i 
munnen – det är livskvalitet på 
äldre dar. Ju tidigare sjukdomar 
och problem i munhåla och tänder 
upptäcks, desto större chans  
att slippa allvarliga skador och 
onödigt lidande. 
TEXT GUNILLA ELDH  FOTO JERRY MALMBERG

TID FÖR 
TÄNDER
I den generation som föddes i början 

av 1900talet var mer än hälften 
tandlösa när de fyllde 70 år. År 2000 
hade inte ens tio procent av sjuttio

åringarna tappat sina tänder. Även om da
gens pensionärer är måna om sina tänder 
och fler har råd med avancerad tandvård, 
blir munhälsan överlag sämre när vi kom
mer upp i 80årsåldern. 

– Just då behöver man tandvården som 
allra mest för att inte hamna i en situation 
där många tänder går sönder och det inte 
finns möjlighet att bygga upp bettet igen. 
Antingen för att det tekniskt sett är svårt 
men oftast för att den äldre patienten då 
blivit så skör att det blir svårt att klara av så 
mycket behandling, säger Inger Wårdh, 
tandläkare och docent i äldretandvård vid 
Karolinska Institutet. 

Många kanske glömmer att gå till tand
läkare och tandhygienist eller avbokar sin 
tandvårdstid för att det inte gör ont just då. 
Ibland blir hindren för stora.

– Man har kanske mycket annat som gör 
livet tungt, som sjukdomar och funktions
nedsättningar, men den förebyggande 
tandvården är oerhört viktig på äldre dar.  

Munhälsa handlar inte bara om att slip
pa karies och att kunna tugga maten, det 
finns också ett samband mellan infektio
ner i munhålan och hjärtkärlsjukdomar 
och luftvägssjukdomar, oftast beroende 
på tandlossning (parodontit). Tandloss
ning beror i sin tur på ärftliga faktorer, rök

ning, stress och sjukdomar som till exem
pel diabetes. 

Muntorrhet är en vanlig orsak till tand
lossning eftersom det ofta försämrar mun
hygienen. Äldre personer tar ofta läkeme
del som gör att man blir torr i munnen. Sa
liven behövs för att hålla munhålan ren 
från bakterier och slemhinnorna i mun
nen fuktiga och motståndskraftiga. 

– Runt tandkronor, bryggor och implan
tat samlas lättare bakterier. Därför behöver 
man vara vara mer noggrann med rengör
ingen mellan dessa tänder och tandköttet 
än mellan de egna tänderna. En mellanrums
borste kan hjälpa, säger Inger Wårdh. 

När man åldras förändras bettet. Om 
man har protes kanske den inte längre pas
sar. Det kan både göra ont och ställa till 
med stor skada. Den som har en protes 
som skaver kan få svårt att äta. En tand 
som lossnar eller en infektion som ger 
svullnad är något som syns tydligt, men 
skavsår i munnen eller tandvärk av karies
angrepp kanske bara tas som tecken på 
minskad aptit. 

Kom ihåg att tandsjukdomar sällan upp
står plötsligt, de utvecklas långsamt. Där
för är det viktigt med regelbundna kon
troller. n

MER INFORMATION

 1177.se/tema/tander 
 1177.se/tema/senior

•  Behåll kontakten med tandvården även 
om du har perioder där det är svårt att 
komma till kliniken.

•  Vänta inte med att ta kontakt med tand-
vården om du vet att något är trasigt i 
munnen eller om du har besvär.

•  Bevara vanan med tandborstning med 
fluortandkräm två gånger om dagen. 

•  Byt tandborste ofta. Borsten ska vara 
mjuk och liten. Gärna eltandborste. 

•  Använd tandtråd och mellanrumsborste. 
I synnerhet runt kronor, bryggor och im-
plantat där det lättare samlas bakterier. 

•  Avsluta gärna måltiden med att dricka 
vatten så får du extra sköljfunktion och 
slipper kvarvarande matrester.

•  Många läkemedel kan skada tandemaljen. 
Ta för vana att dricka ett glas vatten efter 
att du tagit eventuella läkemedel. 

•  Om du är torr i munnen kan du hålla  
munnen fuktig med hjälp av munspray eller 
fuktgeler som du hittar på apoteken.

•  Ta hjälp av en tandhygienist om du  
behöver råd och tips om hur du ska sköta 
om din mun.

•  Tänk på att inte småäta utan håll dig till 
regelbundna måltider.

Så får du  
bättre munhälsa
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 K anske är du en av de svenskar som 
flyr vinterslasket och reser till ett 
varmt land i Asien, Karibien, Afrika 
eller Amerika. Det senaste året har 

olika myggburna sjukdomar skapat rubriker och 
fått myndigheter att se över sina reserekommen
dationer. Det pågående utbrottet av zikavirus på 
den amerikanska kontinenten har skapat stor 
oro världen över. Förra vintern blev också en svår 
säsong för denguefeber på flera ställen i Asien, 
däribland den turisttäta thailändska ön Phuket. 
Hur denna vinter kommer att bli är svårt att säga. 

– När det gäller infektionssjukdomar är det 
väldigt svårt att förutsäga hur svår en säsong 
blir. Utbredningen av myggburna smittor på
verkas bland annat av vädret och förutsättning
arna för myggors förökning. Åker man till res
mål där det kan finnas smittämnen är det säkrast 
att ha koll på den senaste informationen och att 
skydda sig mot myggbett, säger Anders Wallen
sten, överläkare och biträdande statsepidemio
log på Folkhälsomyndigheten. 

Inför resan bör du se över ditt vaccinations
skydd genom att kontakta en vaccinationsmot
tagning och berätta vilket land du planerar att 
besöka. På 1177.se/resa finns det mesta du behö
ver veta innan du ger dig iväg, även landspecifik 
information om det aktuella läget gällande mygg
burna sjukdomars utbredning.

Ett mygg kommer  
lastat
Ska du resa till varmare breddgrader i vinter?  
Då kan det vara en god idé att ha koll på hur du  
bäst skyddar dig från myggburna sjukdomar  
som malaria, dengue och zika.
TEXT ANNA RITTER  FOTO SCIENCE PHOTO LIBRARY

Risk för fosterskador
I dag vet man att gravida som smittas av zikavirus 
riskerar att föda barn med mikrocefali, en foster
skada som innebär att barnets huvud är mindre 
än normalt eftersom hjärnan inte vuxit som den 
ska. Det finns också kopplingar mellan zikavirus 
och den neurologiska sjukdomen Guillain Bar
rès syndrom.

– För par som önskar bli gravida och kvinnor 
som är gravida är det viktigt att känna till risker
na med zikavirus och hur man skyddar sig före 
och efter resa. Detta eftersom viruset även kan 
smitta via sexuell kontakt, säger Anders Wal
lensten.

Med tanke på risken för allvarliga symptom 
hos foster rekommenderas kvinnor som är eller 
kan bli gravida att ta kontakt med hälso och sjuk
vården för individuell rådgivning inför resor till 

tropiska områden. Är du gravid och planerar att 
resa till områden med spridning av zikavirus är 
rekommendationen att anpassa resplanerna till 
dessa risker.

Skydd inför och under resan
Zika, denguefeber och malaria kan alla ge en fe
ber sjukdom.

– Denguefeber och zika ger snarlik sjukdoms
bild, med feber, ledvärk och hudutslag samt ögon
inflammation. Denguefeber kan dock ge allvar
ligare symptom än zika och i undantagsfall or
saka svåra blödningstillstånd, säger Anders 
Wallensten.
Malaria är en parasitsjukdom och den allvarli
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gaste formen bryter oftast ut inom fyra veckor 
efter sticktillfället. Hög feber som kommer och 
går, frossa och svettningar, ont i kroppen och 
huvudet, illamående, kräkningar och diarré är 
några symtom. Risken att smittas av malaria är 
störst i Afrika, men finns även i Sydamerika och 
Asien. Ska du besöka ett resmål där malaria är 
vanligt finns det mediciner att ta i förebygg ande 
syfte, så kallade profylax. Därför är det viktigt 
att kontakta en vaccinationsmottagning i god 
tid före resan, gärna ett par månader innan.  
När det gäller dengue och zika finns det däremot 

Ett mygg kommer  
lastat

ingen förebyggande medicinering.
– För att slippa smittas bör man se till att skyd da 

sig från myggstick. Det gör man bäst genom att 
bära heltäckande kläder, använda myggmedel 
och att sova i rum med stängda fönster och luft
konditionering eller under myggnät, säger An
ders Wallensten.

Att resa med små barn
Infektionssjukdomar som till exempel malaria 
och dengue kan vara extra allvarliga för små barn. 
Därför är det viktigt att skydda barnet mot mygg
stick under resan. 

– Små barn har mindre reserver att hantera ef
fekterna av sjukdom och kan lättare drabbas av 
till exempel allvarlig uttorkning och hög feber. 
Det gäller att skydda dem så gott det går och 
söka hjälp i tid om de blir sjuka. 

Så slipper du sticken
•  Mygg trivs inte i välventilerade utrymmen, så välj  

boende med luftkonditionering om du har möjlighet. 

•  Myggnät runt sängen är ett måste, särskilt om  
luftkonditionering saknas. 

•  Skydda dig mot myggstick även dagtid – den 
myggsort som kan sprida svåra infektionssjukdomar  
i tropiska länder är aktiv även på dagen, särskilt  
i gryning och skymning. 

•  Använd gärna heltäckande kläder, löst åtsittande  
och i ljusa färger.

•  Glöm inte myggmedel – även på dagtid! Har du  
små barn kan det vara bra att kontrollera så att 
myggmedlet är godkänt att använda även på dem.

• Små barn ska alltid ha myggnät runt sin vagn.

Vad ska man då göra om någon i resesällska
pet får influensaliknande symtom efter att ha 
besökt ett land som har utbrott av myggburna 
infektionssjukdomar?

– Både barn och vuxna som får hög feber un
der själva resan eller veckorna efter hemkomst 
bör söka vård. Detta för att kunna utesluta en 
allvarligare sjukdom. Har resan gått till ett trop
iskt land där malaria förekommer bör man söka 
vård för influensasymtom i upp till tre månader 
efter resans slut, säger Anders Wallensten. n

 1177.se/resa 
 regeringen.se/uds-reseinformation
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hjärnans celler. Vid en depression 
kommer signalsubstanserna i 
obalans. Några av de signalsub
stanser som är inblandade vid  
depression är serotonin, noradre
nalin och dopamin. De påverkar 
en persons sinnesstämning, käns
lor och tankar, bland annat hur 
man upplever sorg, ångest och oro. 
De spelar även roll för sömn, aptit, 
initiativförmåga och sexlust.

Fysisk träning, precis som anti
depressiva läkemedel, påverkar 
och ökar produktionen av signal
substanserna så att dessa kommer 
i bättre balans igen.  

Träning gör också att endorfiner 
utsöndras, vilket fungerar smärt
stillande och ger en känsla av  
styrka och välmående. Fenomenet 

Motion mot  depression
Är du nedstämd, stressad, orolig eller deprimerad? Fysisk träning, till exempel  
regelbundna promenader, kan få dig att må bättre. 
TEXT ANNA RITTER  FOTO ELLIOT ELLIOT

”När det gäller mild till 
måttlig depression har 
regelbun den träning lika 
god effekt som antidepres-
siva läke medel och KBT.”

”runners high”, den eufori som 
kan uppstå mitt under en jobbig 
löptur, när plötsligt all trötthet är 
som bortblåst och man bara svävar 
fram, är en effekt av endorfiner 
som kickar in.

– Endorfiner kallas ibland för 
hjärnans opium, de kan ge effekter 
som är jämförbara med ett opium
rus, säger Yvonne Forsell.

När vi är stressade utsöndras 
stresshormonet kortisol. Många 
som är deprimerade upplever att 
de klarar stress sämre än tidigare.  
Fysisk träning stabiliserar kortisol
utsöndringen och gör oss mer mot
ståndskraftiga mot stress. Träning 
gör också att vi sover bättre. Det är 
ännu en anledning för den som är 
deprimerad att röra på sig mer,  
eftersom sömnproblem är väldigt 
vanligt vid depression.  

Rörelse stärker psyket
Träning har också psykologiska 
effekter. Fysisk aktivitet ger ökad 
kroppskontroll och kroppskänne
dom vilket kan göra att du får en 
mer positiv inställning till din 
kropp.

– Träning kan göra att man  
känner sig stark, att man faktiskt  
klarar att använda sin kropp. Dess
utom brukar ältande nästan alltid 
brytas när man rör på sig. Många 

kan nog känna igen sig i att jobbi
ga tankar inte känns lika jobbiga 
efter att man tagit en långprome
nad, säger Yvonne Forsell. 

Den som är deprimerad isolerar 
sig ibland från omvärlden och 
undviker sociala sammanhang. 
Då kan motion också vara ett sätt 
att träffa andra människor och 
knyta sociala kontakter.

Om motion nu är ett sådant  
mirakelmedel, kan det då vara ett 
alternativ till antidepressiva  
preparat?

Yvonne Forsell råder ingen som 
blivit ordinerad antidepressiva  
läkemedel att experimentera på 
egen hand och sluta med dessa.

– Mitt råd är att börja träna om 
du inte redan gör det. Rådgör sedan 
med din läkare om din fortsatta 
behandling.

Så kommer du igång
Initiativlöshet och dålig koncen
trationsförmåga är vanliga känne
tecken vid en depression. Att då 
hitta träningsmotivation kan vara 
svårt.

– Börja lätt och krångla inte till 
det. Promenader, gärna i rask takt, 
är en utmärkt träningsform som 
dessutom ger dig en chans att 
komma ut i dagsljuset, säger 
Yvonne Forsell.

behöver, fysisk träning. I dag är 
det belagt att nya hjärnceller bild
as när vi anstränger oss fysiskt, 
och att befintliga hjärnceller 
skyddas av träning. 

 I hjärnan och i resten av nerv
systemet finns signalsubstanser 
som förmedlar budskap mellan 

att under längre perioder 
känna sig nedstämd, orkeslös och 
ha svårt att se någon mening i till
varon drabbar många människor. 
Ångest, koncentrationssvårig   
he ter, dålig sömn och smärta i rygg 
eller mage är vanliga symtom hos 
den som är deprimerad. 

Är du nedstämd under två 
veckor eller mer och har andra 
sym tom på depression kan det 
vara bra att kontakta en vårdcen
tral eller psykiatrisk öppenvårds
mottagning. Det går också att 
ringa 1177 för att få råd. De flesta 
som behandlas för sin depression 
börjar må bättre redan efter några 
veckor. 

Antidepressiva mediciner är  
ett sätt att behandla depression. 
 Kognitiv beteendeterapi, kbt, ett 
annat. I dag vet man också att 
 fysisk träning kan hjälpa. 

– När det gäller mild till måttlig 
depression är det faktiskt så att  
regelbunden träning har lika god 
effekt som antidepressiva läke
medel och kbt, säger Yvonne 
Forsell, psykiatriker och professor 
på Karolinska Institutet i Solna.

Hjärnan förändras av motion
Att våra kroppar behöver fysisk 
träning vet nog de flesta. Men 
också hjärnan mår bra av, och  
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Motion mot  depression

fysioterapeut. Du behöver inte 
remiss för att boka tid hos sjuk
gymnast/fysioterapeut. 

Kanske behöver du också hjälp 
med andra livsstilsfaktorer, som 
att sluta röka, för att komma igång 
med träningen. 

Känns det ändå motigt? Kom 
ihåg att den som börjar från en 
väldigt låg nivå faktiskt har en för
del gentemot den mer fysiskt ak
tiva. 

– Är du helt otränad så kommer 
effekterna av träningen visa sig 
väldigt fort. Du har allt att vinna 
på att börja röra på dig, säger 
Yvonne Forsell. n

MER INFORMATION

 1177.se/depression 

Du kan be din läkare att få fysisk  
aktivitet på recept, FaR. 
 1177.se/far 

”Börja lätt och krångla 
inte till det. Promenader, 
gärna i rask takt, är en  
utmärkt träningsform 
som dessutom ger dig  
en chans att komma ut  
i dagsljuset.”

I forskningsstudien Regassa, 
ett samarbete mellan sex lands
ting, Karolinska Institutet och 
Lunds Universitet, deltog perso
ner med mild till måttlig depres
sion. Målet var att undersöka hur 
mycket, och vilken sorts träning 
som krävs för att må bättre. 

– Vi kunde se att lätt träning 
som yoga och promenader tre 
gånger i veckan har lika god effekt 
mot depression som hårdare kon
ditionsträning, säger Yvonne For
sell, som lett studien. 

Om du har svårt att röra dig 
utan smärta kan du ha stor hjälp 
av att träffa en sjukgymnast eller 

För 28-åriga Emelie Eliasson blev 
motion ett sätt att överleva en tuff 
skoltid och må bättre psykiskt.

 ”En del av min skoltid mådde jag fruktansvärt dåligt, 
framförallt eftersom jag utsattes för mobbning. Jag  
var nedstämd, ledsen och hade självmordstankar i  
perioder. Genom skolidrotten upptäckte jag hur mycket 
bättre jag mådde av att röra på mig och hur roligt det 
kunde vara. Så jag började ge mig ut och springa en 
stund efter skolan, för att rensa huvudet och släppa 
det som varit jobbigt under dagen. Efter ett tag märkte 
jag att jag verkligen gillade den fysiska ansträng-
ningen och att jag blev snabbare och starkare.  
Löpningen blev min livlina när jag mådde som sämst 
och gav mig självförtroendet tillbaka. Att veta att  
jag kunde springa ifrån mina mobbare var en  
skön känsla. I dag är jag 28 år och arbetar  
som personlig assistent och frilans ande  
kor    rekturläsare och redaktör. 
 Jag tränar fortfarande, framförallt på  
gym, och vet att om jag känner mig  
nedstämd eller låg så mår jag alltid  
bättre efter en löptur.”

”Löpningen  
blev min livlina”
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 För mindre än hundra år sedan 
räknades det som en synd att 
ona nera. Det ansågs farligt ock
så. Ryggmärgsvätskan kunde 

läcka ut, huden täckas av variga bölder 
och dessutom riskerade den som onane
rade sin mentala hälsa. 

– I dag ses onani tvärtom närmast som 
friskvård, något som är bra att träna och 
hålla igång, konstaterar sexologen och 
sexualupplysaren Suzann Larsdotter på 
Riksförbundet för sexuell upplysning, 
rfsu.

Det är inte bara synen på onani som 
förändrats radikalt, hela begreppet sex
ualitet har fått en annan innebörd över 
tid. Från biologisk drift med släktets 

HAR  
   DU  
LUST?

fortlevnad som enda mål, över en syn på sexualitet som 
något fult och förbjudet, till dagens breda definition som 
innefattar både trygghet, närhet och rätten att uttrycka sin 
sexuella identitet.

Vad vi lägger i begreppet sexualitet varierar alltså från 
tid till annan, men också mellan kulturer och individer. 

I Sverige har vi sedan tio år ett nationellt mål för befolk
ningens sexuella hälsa som innebär att ”alla människor ska 
ha lika möjligheter, rättigheter och förutsättningar att be
jaka sin sexualitet och bestämma över sin egen kropp.”

Men vad innebär det att bejaka sin sexualitet i praktiken? 

– DET KAN BETYDA väldigt olika saker, för olika personer 
under olika perioder i livet, säger Suzann Larsdotter.

I världshälsoorganisationen who:s definition av sexu
alitet beskrivs den som ett grundbehov.

– Men det är inte samlaget, orgasmen eller kåtheten i sig 

Sexualitet har gått från att vara skamligt 
till att bektraktas som ett grundbehov.  
Är du tillfreds med ditt sexliv? Om inte,  
så finns det hjälp att få. 
TEXT HELENE LUMHOLDT
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Tips
Många dras med problem  
som det finns hjälp mot. 

För torra och sköra slemhinnor finns 
både receptbelagda och receptfria östro-
genpreparat i form av gel, slidpiller och 
krämer som bygger upp slemhinnan i sli-
dan. Glidmedel, olja och återfuktande gel 
kan göra att torrheten försvinner och 
smärtan med den. Den som lider av vesti-
bulit, det vill säga känner stark smärta i 
slidöppningen vid samlag, kan vara hjälpt 
av att stryka smärtstillande gel runt slid-
mynningen. Ett tips är också att avhålla 
sig ett tag från penetrerade samlag och 
ägna sig åt annat sex i stället. Forskning 
visar också att smärtor uppstår oftare hos 
den som har sex fastän den egentligen 
inte har lust. 

Den som har erektionsproblem kan  
använda en pubisring som placeras längst 
ner vid penisroten. Då stannar blodet i 
svällkropparna uppe i toppen och håller 
penisen styv. Ungefär samma effekt kan 
man få genom att ta ett fast handgrepp 
nere vid penisroten. Samma funktion har 
också vacuumpumpar. Det finns också 
olika sorters läkemedel som kan hjälpa. 
Du bör alltid rådgöra med din läkare vilket 
preparat som bäst kan passa dig. 

För den som har fysiska svårigheter  
eller funktionshinder kan det handla mer 
om praktiska utmaningar, som att kunna 
placera sig i en ställning som fungerar. Då 
kan tekniska hjälpmedel som liftar och höj- 
och sänkbara sängar vara till stor hjälp.

som vi människor inte kan leva utan. Det är det andra, det 
som handlar om den fysiska, psykiska och sociala när he
ten, som vi behöver. Och den fysiska beröringen kan vi få 
på många andra sätt, genom att gosa med katten, klappa 
hunden, krama barnen eller vännerna, säger hon.

SAMTIDIGT SOM SYNEN på sexualitet har blivit mer vitt
omfattande, positiv och bejakande har kåtheten och lusten 
till sex också gått från att vara något förbjudet till att bli 
något normalt och eftersträvansvärt. 

Människor av olika kön, ålder och funktionsvariationer 
uppmuntras att bejaka sin sexualitet. Det innebär inte 
nödvändigtvis att ha sex med en annan person. Suzann 
Larsdotter påpekar att det inte är en mänsklig rättighet att 
ha sex med någon. Däremot ska alla som vill, ha rätt att 
njuta och kunna ha sex med sig själv. Och alla har rätt att 
bestämma över sin egen kropp. 

”Det är varken ohälsosamt  
eller farligt att inte vara  
sexuellt aktiv. Att periodvis 
inte ha lust borde också  
normaliseras.”

Samtidigt som synen på sex blivit mer 
positiv och såväl kvinnor som män 
förväntas känna åtrå och vara sexuellt 
aktiva kan många uppleva att de förvän
tas vilja ha sex ofta och mycket, vilket 
kan kännas pressande. Men för alla som 
av någon anledning inte känner för att ha 
sex är det ofta en lättnad att höra: Har du 
inte lust – ha inte sex då. 

– Om man inte har lust och inte har 
lust att ha någon lust, så varför ska det 
vara problematiskt? Det är varken ohälso
 samt eller farligt att inte vara sexuellt 
 aktiv. Att periodvis inte ha lust borde 
också normaliseras, tycker sexologen 
Suzann Larsdotter. 

För den som saknar lusten men vill 
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hitta den är det förstås annorlunda. Lusten kan ju utebli för 
att man har fel partner, vet att sex kommer att göra ont, för 
att man oroar sig för att inte få stånd, är rädd för att uteläm
na sig eller tänker på förlorad nattsömn. Eller för att pressen 
från en partner som vill mer, blir för stark. 

FÖR MÅNGA SOM UPPLEVER att sexet inte fungerar kan det 
hjälpa att få träffa någon att prata med, om lust och olust, 
sexuella problem, om en eventuell partner eller om ensam
het. Sök via din vårdcentral, gynekolog eller sexologmot
tagning. Är du under 25 år kan du vända dig till en ungdoms
mottagning. 

För den som inte vill tala om sina bekymmer öga mot öga 
finns flera telefonrådgivningar och ett antal sidor på nätet 
där du anonymt kan ställa frågor eller chatta. Huvudsaken 
är att du inte tiger still. För den som berättar om sina prob
lem finns ofta hjälp att få. Det gäller alla, i alla åldrar. Även 
dig som är äldre. 

Flera studier visar nämligen att vi blir mer och mer sex
uellt aktiva allt högre upp i åldrarna. Många äldre beskriver 
också hur sexlivet, tvärtemot förväntningarna, förbättrats 
med åren. Att inte längre vara så fixerad vid samlag och pe
ne tration kan göra att den egna kroppen och sexualiteten 
upptäcks på nya sätt vilket kan öka förmågan att njuta av 
smekningar, närhet och ömhet. n
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Hjälp att få
1177 Vårdguiden
På 1177.se finns fakta och tips samlade  
under rubriker som till exempel ”Tips, lust 
och inspiration” och ”När sexet inte funkar”. 
 1177.se/tema/sex-och-relationer

UMO 
På umo.se.se kan du som är ung ställa frå-
gor och läsa andras funderingar om bland 
annat sex, lust och relationer. Här kan du 
också få tips om vart du kan vända dig om 
du behöver någon att tala med. 
 umo.se

Din vårdcentral/mottagning
Vänd dig i första hand till din vårdcentral. 
Din läkare kan sedan skicka dig vidare till 
en specialist. Du kan också kontakta en 
gynekologmottagning, sexologmottag-
ning  eller ungdomsmottagning.

Patientföreningar
Många patientföreningar och intresseor-
ganisationer har anonyma frågespalter 
och telefonrådgivningar. Till exempel har 
Cancerfonden en telefonlinje för informa-
tion och stöd i frågor om sex och cancer. 
Telefon vardagar: 020-59 59 59, tryck 1 
e-post: infostodlinjen@cancerfonden.se

ANOVA
Andrologmottagning som utreder och  
behandlar problem i de manliga fortplant-
ningsorganen, bland annat potenspro-
blem. Karolinska Universitetssjukhuset, 
Stockholm. Telefon 08-517 732 00

BOSSE råd, stöd & kunskapscenter
Du som har ett rörelsehinder kanske i 
kombination med andra funktionsnedsätt-
ningar som syn- eller hörselskador kan 
söka hjälp hos BOSSE, som tillhör Stock-
holms läns landstings Habilitering och  
Hälsa. På BOSSE finns en sexualvägledare 
som kan hjälpa till att hitta hjälpmedel och 
fysiska anpassningar. Hjälpen är gratis för 
den som är bosatt i Stockholms län och är 
över 18 år. Telefon: 08-544 88 660  
e-post: bosse@bosse-kunskapscenter.se 
 bosse-kunskapscenter.se

RFSU
RFSU har telefonrådgivning, frågelåda och 
en chatt som är öppen för alla. 
 rfsu.se

RFSU för 50+ Under rubriken Låt lusten 
leva länge har RFSU-kliniken en särskild 
telefonmottagning för dig som är 50+.  
Hit kan du ringa och prata men också boka 
tid för besök.  
 1177.se/tema/sex-och-relationer

Telefon barnmorska: 08-692 07 80, 
måndagar 13 – 14 
Telefon psykoterapeut: 08- 692 07 70, 
måndagar 10 – 11

 rfsu.se/sexeftter50  
Här finns frågor och svar och berättelser 
om sex och äldre.

Sjukdomar och  
läkemedel
Fysiska sjukdomar som diabetes, stroke 
och cancer liksom behandlingen av dem 
kan påverka både lust och fysisk förmåga. 
Be din vårdcentral eller den mottagning 
där du är patient om information om just 
din sjukdom eller behandling.

Samma sak gäller för dig som har ordine-
rats medicin på grund av psykiska besvär. 
Fråga din läkare om hur till exempel 
sömnmedel och ångestdämpande och 
humörhöjande SSRI-preparat kan påverka 
den sexuella lusten och förmågan.





visste du att du har mellan ett och två kilo bak
terier i magen? De bryter ner maten du äter, produc
erar nyttiga ämnen och hjälper kroppen att ta upp 
näring. Magens bakterieflora spelar en viktig roll för 

din hälsa.
Antibiotika påverkar tarmfloran negativt genom att 

inte bara ta död på de bakterier som gör dig sjuk utan 
även på de goda bakterierna. Ju bredare spektrum ett 
antibiotika har, desto fler bakterier slås ut, vilket ger 
mer biverkningar.

– Påverkan av ett relativt smalt antibiotika, som peni
cillin, är ganska liten, men ändå kan det ta flera månader 
efter avslutad kur innan kroppen återfår sin vanliga 
tarmflora igen, säger Bengt Jeppsson, professor emeri
tus vid Lunds Universitet. 

När mängden nyttiga bakterier i tarmen minskar, 
ökar risken att få långvariga magbesvär och diarréer. 
Antibiotika kan också rubba bakteriefloran i underlivet 
och orsaka svampinfektion. Dessutom kan bakterieflo
ran i halsen påverkas av en antibiotikakur så att du lät
tare drabbas av halsinfektioner. 

– Har du en tarmflora i obalans kan fel sorts bakteri
er växa till sig, vilket kan orsaka inflammation i krop
pen. Det ökar risken för hjärt kärlsjukdomar, högt 
blodtryck, diabetes och övervikt, säger Bengt Jeppsson. 

I det större perspektivet gör överanvändning av an
tibiotika att resistenta bakterier utvecklas. Det betyder 
att antibiotikakuren riskerar att bli verkningslös och att 
sjuka personer inte går att behandla. Därför är det vik
tigt att din läkare tar ställning till om du verkligen be
höver antibiotika eller om infektionen lika bra kan läka 
ut av sig själv.

Har du tagit en eller flera antibiotikakurer finns det 
några saker du kan göra för att bidra till en mer balanse
rad tarmflora och slippa diarréer. Bakteriefloran påver
kas nämligen av det vi äter. Ensidig kost, oregelbundna 

måltider och stress påverkar bakteriefloran 
negativt. 

– Det är bra att ha många olika sorters bak
te rier i tarmen. Ensidiga dieter är troligen nega
tivt för tarmfloran. En varierad kost ger däremot 
en varierad tarmflora, säger Bengt Jeppsson.

Att äta mycket fibrer, som bland annat finns i 
grönsaker och grovt bröd, är gynnsamt för de goda 
bakterierna i tarmen. Olika typer av fibrer påverkar 
olika bakterier, så det bästa är att äta flera sorters fiber
rika livsmedel. Samma sak är det med syrade grönsaker 
och annan mat med bakteriekultur, som yoghurt. 

– Det är aldrig fel att försöka med syrad mat, men effek
ten kan inte garanteras eftersom den beror på vilken 
bakte rie kultur som använts vid syrningen, säger Bengt 
Jepsson.

Att äta probiotika – preparat eller livsmedel som inne
håller levande bakteriekultur – kan också hjälpa till för 
att återställa balansen under och efter en antibiotikakur. 

– Det är enkelt och värt att prova, även om det är osä
kert hur många av bakterierna som överlever hela vägen 
ner i tarmen. Effekten beror också på om den sorts pro
biotika du tar innehåller rätt bakteriestam för just din 
mage. Även mängden bakterier och hur länge du tar 
preparatet kan påverka resultatet, säger Bengt Jeppsson.

Om du tar probiotika förebyggande, under antibio
tika kuren, ska du tänka på att inte ta preparaten samtid
igt. Ta probiotikan minst två timmar efter antibio tikan 
– annars slår antibiotikan ut även de goda bakterierna i 
probiotikan. Fråga på apoteket vad som gäller för just 
ditt läkemedel. n

MER INFORMATION
 1177.se/anti 
 antibiotikaellerinte.se 

Efter   
antibiotikakuren

Antibiotika slår ut även de goda  
bakterierna i tarmen. Så kan du hjälpa magen  

att återhämta sig. 
TEXT ANNA RITTER  ILL. KENNETH ANDERSSON
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alla som röker vet nog att 
det både är ohälsosamt och dyrt. 
Ändå kan det vara svårt att lägga 
bort cigaretterna. Nikotin är en 
starkt beroendeframkallande och 
förrädisk drog. Den piggar upp 
samtidigt som den kan få dig att 
känna lugn när du röker, trots att 
nikotinet i själva verket stressar 
kroppen.

När du röker går nikotinet från 
munslemhinnan och lungorna 
via blodbanan upp i hjärnan. Där 
finns receptorer, mottagare för 
signalsubstanser, som tar emot 

nikotinet. De första gångerna du 
röker uppfattar kroppen nikotinet 
som ett gift och du kanske blir  
illamående. Men när du rökt några 
gånger har kroppen förberett sig 
genom att skapa fler receptorer i 
hjärnan, vilket gör att du kan  
känna dig avslappnad när du tar 
en cigarett. Ju mer du röker desto 
fler nikotinreceptorer bildas och 
du blir snabbt kemiskt beroende. 

– När du slutar röka kan recep
torerna gå in i ett slags vilotill
stånd men de kan lätt väckas till 
liv igen om du tar bara några 

bloss, berättar Lene Nordstrand, 
chef för Alkohol och tobakspre
vention i Stockholms län. 

Bryt vanan
Hur länge abstinensbesvären sitter 
i är individuellt.

– Man måste vara ödmjuk inför 
svårigheten att sluta. Alla kan sluta 
röka men inbitna rökare kan behö
va nikotinläkemedel och extra stöd 
under en tid. 

Att ta hjälp av en utbildad 
tobaks avvänjare som kan stötta 
och peppa dig är ofta en god idé. 

Att sluta röka  
kan allvarligt  
förbättra din  
hälsa.

Att sluta röka kan kännas svårt  
och jobbigt. Men att fimpa för gott  
är det bästa du kan göra för din 
egen hälsa. 

Hjälp ! 
Ring Sluta-Röka-Linjen på  
020-84 00 00. De har kvali-
ficerade tobaksavvänjare 
som ger individuella och 
kost nads fria råd. Du kan 
även chatta med dem på  
slutarökalinjen.se. 

Inom sjukvården finns det 
mottagningar för rökavvänj-
ning med specialutbildad 
personal. Din vårdcentral 
kan lotsa dig vidare.

TEXT LENA JANNESDOTTER  

ILLUSTRATION JANETTE BORNMARKER
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Det psykologiska beroendet är en 
stor del av svårigheten med att 
sluta röka. Därför är den mentala 
delen viktig att arbeta med. 
Många behöver hjälp att hitta nya 
strukturer i vardagen.

– Troligtvis har rökningen varit 
förknippad med många situatio
ner i livet. Du har kanske använt 
cigaretten som en tröst eller som 
en kompis i svåra stunder. Rök
ningen kan ha varit ett sätt att få 
lugn, säger Lene Nordstrand.

Det gäller att förstå röksugets 
mekanism och veta att det fak

tiskt går att ta makt över den. 
Röksug brukar bara hålla i sig ett 
par minuter åt gången. Att ta ett 
tuggummi eller ett glas vatten 
kan hjälpa dig att hålla ut. 

En hälsoresa
Känns det ändå svårt? Då kan det 
vara bra att tänka på att det är rena 
rama hälsokuren att sluta röka. 
Det händer massor av positiva  
saker i kroppen, och det snabbt. 
Redan efter ett dygn kan du känna 
att både fingrar och tår blir varmare. 
Det beror på att blodcirkulationen 
blivit bättre. 

Två till tolv veckor efter rök
stoppet har din lungfunktion och 
blodcirkulation blivit så pass 
mycket bättre att det troligen 
känns lättare att promenera. 

Samtidigt börjar flimmerhåren 
komma tillbaka vilket tillfälligt
vis kan göra att du börjar hosta lite 
mer. Men hostan hjälper lungorna 
att rensa ut föroreningarna och 
efter fyra månader kan du märka 
att hosta och slembildning börjar 
minska. Då har flimmerhåren i 
dina luftrör återhämtat sig och  
arbetar för fullt för att städa dina 
lungor.   

Som bonus får du ett bättre 
skydd mot förkylningar och in
fektioner när du slutar röka. Du 

blir helt enkelt friskare. Dessut
om kommer du känna både smak 
och lukt tydligare än förut. Din hy 
blir rosigare, andedräkten fräsch
are, tandköttet friskare och tänd
erna vitare.

Rökstoppet gynnar även hjär
nan. Känslor av stress, ångest och 
nedstämdhet minskar på sikt. 
Och sömnen blir bättre i din rök
fria kropp.

Det finns också många långsik
tiga vinster som verkligen kan 
förlänga livet och göra dig friskare. 
Den påbörjade hälsoresan har  
effekter på hela din kropp. Att  
sluta röka minskar risken för att 
drabbas av allvarliga sjukdomar 
som hjärtinfarkt, astma, kroniskt 
obstruktiv lungsjukdom (kol) 
och olika typer av cancer.

Johan Waller är lungspecialist 
och överläkare på Norrtälje sjuk
hus. I sitt arbete möter han många 
människor som rökt länge.

– Att sluta röka är det mest  
effektiva man kan göra för att för
hindra att lungfunktionen försäm
ras. Vid exempelvis kol finns det 
inga läkemedel som kan konkur
rera med ett rökstopp, säger Johan 
Waller.

– Många tänker att rökningen är 
något tillfälligt och att man ska 
sluta längre fram. Sedan går tiden 

Motiveras med en app
Rökfri är en interakiv tjänst som finns både på 
nätet och som app i mobilen. Den ger fakta 
blandat med stärkande övningar och budskap 
om att inte ge efter för röksuget. Den vänder 
sig till lite mer invanda rökare. Fimpaaa! är en  
app som främst vänder sig till unga. Den har 
övningar och räknare som visar hur länge du 
varit rökfri och hur mycket pengar du sparat. 

 1177.se/rokfri 
 umo.se/fimpaaa

1 dygn: Blodtrycket, pulsen 
och kolmonoxidhalten i 
blodet har gått ner till en 
normal nivå. Risken för 
blodpropp och hjärtinfarkt 
minskar.

Inom ett halvår: Flimmer-
håren i dina luftrör har 
återhämtat sig och arbetar 
för att rensa ut förorening-
arna från lungorna. Din 
kondition har förbättrats 
eftersom lungfunktion och 
blodcirkulation blivit bättre. 

1 år: Immunförsvaret har 
blivit bättre. Du står bättre 
emot förkylningar och har 
en minskad risk att få aller-
gier och luftrörskatarr.  
Risken att du ska få hjärt-
infarkt har halverats. Ris-
ken att få magsår är flera 
gånger mindre.

5 år: Risken för att du  
ska utveckla cancer  
har halverats. Risken  
för att du ska få en stroke  
eller hjärtinfarkt har mins-
kat till en nivå som närmar 
sig icke- rökarens.

Vad händer i kroppen när du fimpar för gott?

Planera ditt  
rökstopp

Bestäm ett datum när du  
tänker sluta. Välj gärna en dag  
som är speciell på något sätt.

* Gör dig av med cigaretterna  
inför datumet.  

Släng även tändare och askfat. 
* Berätta för någon som kan  

stötta och uppmuntra dig.
* Planera för vad du ska göra  

i situationer då du tidigare rökt.
* Avstå gärna alkohol den första  

tiden. Risken att börja röka igen 
ökar med alkohol i kroppen. 

* Tänk ut saker att göra när  
du blir röksugen, som att ringa  
en vän eller ta en promenad.

* Gör något roligt eller  
köp något för de pengar du  

sparat på att inte röka.

och man fortsätter år efter år. Men 
hur länge och hur mycket man än 
rökt har man allt att tjäna på att 
sluta. I samma stund som man 
slutar röka påbörjas bevarandet av 
den lungkapacitet som finns kvar. 

Läkemedel
Under den första tiden som rökfri 
kan du få abstinensbesvär och du 
kanske vill pröva tuggummi eller 
plåster med nikotin. Det är ett sätt 
att gradvis minska tillförseln av 
nikotin, under tiden som du bryter 
den psykologiska och sociala vanan 
att röka. Om du är under 18 år  
behöver du recept av en läkare. 
Det finns också läkemedel utan 
nikotin, som minskar röksuget, 
som du behöver recept till. Om du 
är gravid eller ammar och känner 
behov av läkemedel i samband 
med rökstoppet ska du alltid tala 
med din läkare. n



Ronny Lindgren tycker att det 
känns bra att bli kallad regelbundet 
till astma kol- mottagningen i Vårby. 

Vårby vårdcentral är en av länets 
särskilda mottagningar för pa
tienter med astma eller kroniskt 
obstruktiv lungsjukdom (kol). 
Här får du råd, stöd och behand
ling av sjuksköterskor och läkare 
med särskild kompetens inom 
astma och kol.

– Över 90 procent av de som 
har kol är rökare eller har varit 
rökare. Därför erbjuder vi alla  
patienter som är över 40 år och 
rök are en spirometriundersökning, 
säger Sofia Lindberg, sjuksköterska 
vid astma/kolmottagningen på 
Vårby vårdcentral.

Undersökningen innebär att 
patientens lungfunktion först tes

”De har spetskompetens för mina besvär”

tas. Sedan inhalerar patienten 
korttidsverkande läkemedel och 
därefter görs testet ytterligare två 
gånger för att se hur stor skillna
den är. 

– Första besöket tar omkring 40 
minuter för då går vi även igenom 
patientens sjukdomshistoria. För 
dem som går här regelbundet tar 
det i regel lite kortare tid. 

Patienterna har antingen fått re
miss hit från sin läkare eller varit 
här tidigare. En del har bara astma, 
andra har kol, några har dubbel
diagnos. 

– Äldre rökare kan ha en gam
mal astmadiagnos men i själva 
verket ha kol. Underbehandlad 

Ronny Lindgren, 66, går på regelbundna 
kontroller på astma/kol-mottagningen vid 
Vårby vårdcentral. Här har patienterna  
astma, KOL, eller en dubbeldiagnos.
TEXT GUNILLA ELDH  FOTO ULF HUETT

– Jag har inte tagit någon medi
cin i dag för att du ska få ett grund
värde, säger han till sin sjuksköt
erska.

– Det är bra, du kan det här.  
Vi tittar på kraften i utblåset och 
sedan gäller det att hålla ut så 
mycket du kan för att vi ska se 
lungvolymen, säger Sofia. 

Sofia tittar på datorskärmen där 
Ronnys längd, vikt och ålder ger 
ett referensvärde. Testet visar hur 
hans lungkapacitet ligger till i för
hållande till det. 

Sofia och Ronny diskuterar olika 
läkemedel och inhalatorer. Ronny 
tycker att apparaten för att inhalera 
astmamedicin fungerar bra. 

– Enda biverkningen är att man 
kan bli lite hes, men jag sjunger 
både rock och blues så det gör inget.

Ronny får ta luftrörsvidgande 
medicin innan testet görs om. 
Medan de väntar ställer Sofia frå
gor om hur Ronny haft det de  
senaste fyra veckorna, enligt ett 
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På astma/kol-mot-
tagningen får du träffa 
personal med specia-
listkompetens. Sofia 
Lindberg, sjuksköterska, 
mäter lungkapa citeten 
hos Ronny Lindgren.

astma kan också ge kol.
Bland dem som remitteras till 

mottagningen finns också många 
som utreds för långvarig hosta, 
andfåddhet eller allergi. 

Nästa patient är Ronny Lind
gren, 66 år, som har haft astma se
dan början av 1990talet. Han har 
varit musikant och musiklärare 
och jobbar fortfarande deltid som 
orkesterledare.  



Aktuellt i vårdenstandardiserat test som kallas 
act (Astma Control Test): Hur 
ofta blir han andfådd och får 
svårt att andas? Vaknar han ofta 
på natten på grund av andnings
besvär? 

– Resultatet blev en poäng 
bättre än förra gången, konstate
rar Sofia. 

– Jag promenerar ju mycket, 
ibland går det lätt, jag nästan 
hoppar uppför backarna, men 
ibland går det väldigt trögt, säger 
Ronny.

När en kvart har gått är det 
dags för honom att blåsa igen. 

– Det känns som att jag inte får 
ut det jag har, säger Ronny. 

Men när Sofia tittar på kurvor
na på datorskärmen så visar det 
sig att han blåst på rejält.

– Det är lite för stor skillnad 
mellan första och andra under
sökningen. Det kan bero på att 
du är underbehandlad. Hörn
stenen är ju kortisonbehandling 
men du kan behöva en annan 
styrka på det långtidsverkande 
läkemedlet, eller byta själva  
apparaten, inhalatorn. Vi får 
prata med din läkare om det,  
säger Sofia Lindberg. 

Ronny Lindgren får en ny tid 
om tre månader. Han tycker att 
det känns bra att bli kallad regel
bundet till en astma/kolmot
tagning. 

– Jag upplever att de har spets
kompetens för mina besvär. n

Här finns hjälpen
I länet finns ett trettiotal husläkar-
mottagningar och vårdcentraler 
som har särskilda mottagningar  
för dig med astma eller kroniskt  
obstruktiv lungsjukdom (KOL). Här 
får du råd, stöd och behandling av 
sjuksköterskor och läkare med  
särskild kompetens. Du kan också 
få rådgivning per telefon och bli  
erbjuden utbildning i hur du stärker 
kontrollen över din sjukdom, till  
exempel genom att få hjälp att  
sluta röka.

Du kan få remiss hit av din läkare 
eller kontakta någon av astma/
kol-mottagningarna direkt. 

  1177.se/Stockholm/Sthlm- 
astma-kol
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Nu har Barnakuten vid Astrid 
Lindgrens sjukhus flyttat in i den 
nya sjukhusbyggnaden på Karo
linska universitetssjukhuset i 
Solna. Barnakuten tar hand om 
barn med allvarliga och livshot
ande skador och sjukdomar.

Att barn blir sjuka och slår sig 
är vanligt och de flesta tillstånd 
kan tas om hand på vårdcentraler 
och närakuter. 

Ett barn som är mycket påver
kat av en infektion, till exempel 
har svårt att andas, hör hemma på 
en akutmottagning. Detsamma 
gäller om barnet får kramper eller 
har drabbats av en svår akut aller
gisk reaktion. 

– Ett barn som har råkat ut för 
en allvarlig olyckshändelse, till 
exempel slagit sig ordentligt så att 
hen mår dåligt och inte är sig lik, 
eller har fått en större sårskada, 
brännskada eller fraktur, tas också 
om hand på akutmottagningen, 
säger Malin Ryd Rinder, barn
läkare och chef för Akutsjukvård 
Barn på Karolinska universitets
sjukhuset 

Astrid Lindgrens barnsjukhus  
i Solna har nyligen flyttat in i den 
nya sjukhusbyggnaden. Barn aku
ten är öppen dygnet runt för barn 
med allvarliga eller livshot an de 
sjukdomstillstånd och skador. 

Barnakuten i Solna har flyttat

Hur hittar jag till barnakuten i 
Solna, nu när den flyttat in i den 
nya sjukhusbyggnaden?

– Det kommer att finnas tydliga 
skyltar och det står tydligt barn 
över ingången till den nya akut
mottagningen. Adressen är Anna 
Steckséns gata 35. Ingången till 
barnakuten ligger i markplanet 
på gaveln i den norra huskroppen. 
Om du istället går in via huvud
ingången på byggnaden (Eugenia
vägen 23) så finns det en beman
nad reception fram till kl 22 där 
du kan be om hjälp att hitta rätt, 
säger Malin Ryd Rinder. 

Varför kan man få vänta länge  
på akuten?

– Eftersom barnakuten priorite
rar de svårast sjuka och skadade 
kan väntetiden bli lång för barn 
som är mindre allvarligt sjuka. 
Det är inte alltid lätt för en utom
stående att förstå varför persona
len på akutmottagningen priori
terar barnen i en viss ordning 
men det har alltid medicinska  
orsaker, säger Malin Ryd Rinder.

– Som barn och förälder är det 
såklart svårt att se vad som hän
der bakom kulisserna på en akut
mottagning! Det kan vara någon 
som har jobbigt att andas eller en 
fraktur som behöver rättas till för 

att inte skada nerver och kärl. Det 
kan även finnas barn med cancer
sjukdom eller annan kronisk 
sjukdom som har hög infektions
känslighet som måste tas om 
hand före andra.

Vad gör jag om jag är osäker på 
vart jag ska åka med mitt sjuka 
barn? 

– Gå in på 1177.se eller ring 1177 och 
fråga var du ska söka vård. Du kan 
också söka vård på en närakut eller 
kontakta din husläkarmottagning/ 
vårdcentral för att få råd. Vid fara 
för liv, ring alltid 112. n

Här finns barn- 
akuterna i länet
Tre barnakutmottagningar i länet 
har öppet dygnet runt och en har 
begränsade öppettider.

Barnakutmottagningen, Astrid 
Lindgrens barnsjukhus i Solna, 
Anna Steckséns gata 35, är öppen 
dygnet runt för akut sjuka barn i 
åldern 0 – 17 år. Här tar man också 
emot skador och traumapatienter 
upp till 14 års ålder (unga som fyllt 
15 år tas om hand på vuxenakuten).  

Barnakutmottagningen, Astrid 
Lindgrens barnsjukhus i Hud-
dinge, är öppen dygnet runt för 
akut sjuka barn i åldern 0 – 17 år. 
Det kan gälla till exempel svåra 
infektioner, dia betes, kramper 
och buksmärtor.

Barnakutmottagningen, Sachs-
ska barn- och ungdomssjukhuset, 
på Söder sjukhuset på Södermalm 
är öppen dygnet runt. Här kan du 
söka för samma akuta åkommor 
som på Astrid Lindgrens barn-
sjukhus i Huddinge. Här tar man 
också hand om lindriga ska dor 
och lättare frakturer på barn upp 
till 14 år (unga som fyllt 15 år tas 
om hand på vuxenakuten).

Barnakutmottagningen, Dande-
ryds sjukhus, har öppet 8– 23 
alla dagar, och tar emot akut  
sjuka barn i åldern 0 – 17 år. Det 
kan gälla till exempel svåra infek-
tioner, diabetes, kramper och 
buk smärtor. Om barnet behöver 
läggas in skickas man vidare till 
ett annat sjukhus som har vård-
platser för barn.
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Har du en 
hemlighet som gör  

dig ledsen eller orolig?
Om en hemlighet gör dig glad 

och pirrig är det bra. Men om den 
gör dig ledsen eller orolig ska du inte 

behöva vara ensam med den.
Prata med en vuxen som du gillar eller 

läs mer om hur du kan få hjälp på 
1177.se/vagaberatta
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Barn 
EN BILAGA FRÅN 1177 VÅRDGUIDEN OM BARNS HÄLSA OCH VÅRD       DECEMBER 2016

VAD KAN DU GÖRA SJÄLV?  •  Viktigast i husapoteket
 Tålamod, vätska och näsdroppar  •  NÄR ÄR DET DAGS ATT SÖKA VÅRD?

VART SKA DU VÄNDA DIG?  •  Alla barn får prickar 
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Bebis under 3 månader 
•  Näsdroppar med koksaltlösning
• stjärttermometer.

Bebis över 3 månader 
•  Febernedsättande med para

cetamol. Fråga på ditt apotek.
• näsdroppar med koksaltlösning
• vätskeersättning 
• stjärttermometer

Förskolebarn
•  Febernedsättande med para

cetamol. Fråga på ditt apotek.
• näsdroppar med koksaltlösning 
• vätskeersättning 
•  honung är oftast bästa host  

medi cinen – men kom ihåg att  
borsta tänderna efteråt!  

• plåster 
•  febertermometer för att mäta  

i öra eller armhåla – det är viktigt 
att alltid använda samma  
termometer

Förr trodde man att spädbarn inte 
kunde känna smärta. Numera vet 
vi att hjärnan redan under foster
stadiet gör skillnad mellan berör
ing och smärtimpulser. Många 
nödvändiga undersökningar och 
vissa behandlingar kan göra ont 
utan bedövning. Därför får små 

barn smärtlindring före till exem
pel provtagning. Ett barn som är 
mätt och nöjt reagerar mindre på 
till exempel stick med kanyl vid 
provtagning.

– Det är viktigt att förbereda 
barnet för provtagning genom att 
amma eller ge ersättning. Om  

barnet inte vill äta just då ger vi 
glukos, sockerlösning, säger barn
sjuksköterskan Annika Lilje gren.

Sockerlösning har visat sig 
minska smärtupplevelsen hos 
spädbarn, men även de allra 
 minsta kan också behöva lokal
bedövning. n

Hugo, 2 månader,  
sitter tryggt i mamma 
Rebecca Aineskogs 
famn när han får  
lokalbedövning inför 
blodprovstagning.

LOKALBEDÖVNING FÖRE STICKET

På 1177.se finns en hel avdelning  
med råd om bland annat sömn, bad 
och mat för små barn. Här finns  
också tecknade filmer för barn om  
undersökningar och behandlingar.  
1177.se/stockholm/barn

På 1177.se hittar du också telefon
nummer och adresser till alla  
vårdcentraler /husläkarmottagningar, 
bumm och barn akuter. På baksidan av 
denna bilaga finns telefonnummer och 
adresser till alla närakuter.

OM OCH FÖR BARN PÅ 1177.SE
Nu lanserar vi en ny face 
booksida för dig som är förälder,  
närstående eller arbetar med barn. Här kan du bland 
annat ställa frågor och få pålitliga och användbara 
råd om hälsa och vård. Följ oss på Facebook.  
facebook.com/1177vardguidenbarnochforaldrar

Bra att ha  
i husapoteket
Små barn är ofta sjuka, många har 
8 – 10 förkylningar per år, ibland 
med hög feber. Med en feber   
ter mometer kan du lättare avgöra  
om ditt barn har så hög feber att du 
behöver söka vård. Näsdroppar 
med koksaltlösning hjälper mot 
nästäppa och gör det lättare för 
barnet att andas, dricka och äta. 
Diarré och kräkningar är ofta till
fälliga men små barn kan snabbt 
bli uttorkade. Då är det särskilt  
viktigt att ge vätskeersättning. 

Följ oss
på Facebook!
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 Mina varma känslor för Stock
holms barnsjukvård sträcker 
sig långt tillbaka i tiden. När jag 
var barn arbetade min pappa på  

Karolinska sjukhusets barnklinik och 
ibland fick jag följa med och hämta honom 
när han haft jour.  

Det luktade speciellt på sjukhuset, perso
nalen hade stärkta vita kläder och där fanns 
barn som jag förstod inte hade turen att 
vara lika friska som jag. 

Det var en tid av en snabbt expanderande 
sjukvård och stora medicinska framsteg. 
Personalen gjorde sitt allra bästa för de små 
patienterna men det var en bit kvar när det 
gällde barnperspektivet. Idag är till exem
pel barnets behov av närstående under 
vårdtiden självklara saker. 

Barnsjukvården vid Astrid Lindgrens 
barnsjukhus i Solna är fortfarande i världs
klass. I den nya sjukhusbyggnaden kom
mer de allra svårast sjuka barnen få hög
specialiserad vård – nu med barn och för
äldrar som medskapare i vården. 

Du som är förälder, närstående eller  
arbetar med barn, vill ju göra det bästa för 
barnen, men det är inte alltid lätt att veta 
vad som är bäst. Vad kan du göra själv och 

Bilaga från 1177 Vårdguiden, Stockholms läns landsting • Ansvarig utgivare: Anna Sjökvist 
 Medicinsk granskning: Sahar Nejat och Regina Rodau • Foto: Ulf Huett • Text: Gunilla Eldh • Omslagsballong: Janette Bornmarker • Grafisk form: Graffoto AB 

Tryck: Roto Smeets AB, Holland, 2016

ANNA NERGÅRDH 
Chefläkare, Stockholms läns landsting

när behöver barnet träffa en sjuksköterska 
eller läkare? 

I den här bilagan får du pålitliga och  
användbara råd av barnsjuksköterskor och 
barn läkare. Förkylning, feber, magsjuka  
eller röda prickar? Idag ser vi fördelarna 
med att vårda barnen hemma eller så nära 
hemmet som möjligt. 

På över 35 platser i länet finns särskilda 
barn och ungdomsmottagningar, bumm. 
På sidan 10 i den här bilagan möter du Bella 
som får specialistvård på bumm för sin astma.

Närakuterna tar om hand barn som be
höver vård snabbt – du hittar adresser och 
öppettider på baksidan av den här bilagan. 
På sidan 10 kan du läsa mer om vilka allvar
liga sjukdomar och skador som tas om 
hand på länets fyra barnakuter.

Du vet väl att du alltid kan gå in på 1177.se 
eller ringa 1177 om du har frågor om sjuk
domar och vård av barn – dygnet runt, alla 
dagar. Nu lanserar vi också en ny facebook
sida för dig som är förälder, närstående  
eller som arbetar med barn. 

Följ oss på facebook.com/1177vardguiden
 barnochforaldrar

Det ska vara lätt att hitta rätt när våra 
barn behöver vård.

SJUKVÅRDSRÅDGIVNING PÅ ANDRA SPRÅK
• Råd på engelska, tel 1177

• Råd på finska, tel 1177, knappval 8 

• 0771117790:

  

”Du vill ju barnens bästa  
 – men vad är bäst?”

Sjukvårdsrådgivning med tolk

•  Talobixin caaafimaad oo  
Af Soomaali laguuguu  
turjumayo: 0771117791 
Sjukvårdsrådgivning via tolk  
på somaliska: 0771117791 Sjukvårdsrådgivning via tolk på arabiska: 0771117790
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– Jag älskar BVC, de  
hjälper mig med allt, säger 
Lina Norlén, mamma till 
Elias, 1 år. Han var bara 
fyra veckor när han blev 
förkyld första gången. 

Tack vare råden från barnsjuksköt
erskan på bvc kunde Lina stanna 
hemma och vårda sin son själv. 

För Elias är barnsjuksköterskan 
Johanna Mellblom ett bekant an
sikte. Han var åtta dagar när hon 
kom in i hans liv.

– Hon kom hem till oss med en 
babyvåg i ryggsäcken och en docka 
som hon använde för att visa hur vi 
skulle göra,  säger Elias mamma, 
Lina Norlén. 

Bra med nära kontakt
Som många förstagångsföräldrar 
vill Lina ha enkel och tydlig infor
mation om hur hon kan sköta sitt 
barn – till exempel byta blöja, bada 
och bära – på bästa sätt. 

– Första gången som ens barn 
blir sjukt blir man ju rädd och oro
lig. Då känns det jättebra att ha en 
nära kontakt. När Elias blev för
kyld första gången var han så täppt 
i näsan att han inte kunde amma. 
Jag ringde till Johanna och fick  
rådet att ge näsdroppar med kok
saltlösning. 

SNORUNGE?

SKYDD FÖR SMÅ ÖRON
Mycket höga ljudvolymer vid till exempel 
konserter eller fyrverkerier kan innebära 
att barnet riskerar att få hörselskador.  
Om du tar med ditt barn till lokaler eller 
platser där ljudvolymen är mycket hög är 
det bäst att barnet använder hörsel
skydd. Små barn är svårare att skydda 
och det vi upplever som måttlig ljudnivå 
kan vara buller för dem. 

Tålamod, vätska  
och näsdroppar  
är första hjälpen

•  Håll barnet så att huvud och överkropp ligger  
högre. Då rinner snoret neråt. Palla upp med  
något under sängbenen vid huvudänden, eller  
med en extra kudde under madrassen.

•  Var generös med näsdropparna och skölj  
igenom näsan ordentligt. 

•  Amma ofta eller ge vätska i små portioner.

SÅ HJÄLPER DU DITT  
FÖRKYLDA BARN
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SNORUNGE?
– Snoret har en funktion, det är 

en del av kroppens arbete mot vi
ruset, men näsgångarna på små 
barn är så trånga att de lätt blir till
täppta. Ge en pipett med koksalt
lösning i varje näsborre så att lös
ningen verkligen sköljer igenom 
näsan. Kläm snabbt och bestämt 
på pipetten så att det blir lite tryck, 
säger Johanna. 

– Du sa också att det viktigaste 
var att ha tålamod och ge mycket 

Antibiotika  
eller inte?
Antibiotika hjälper inte 
mot virus. Lindriga  
luft vägs infektioner ska 
läka ut av sig själva. 
Om ditt barn får antibiotika i 
onödan försvagas kroppens 
”goda” bakterier medan de 
”onda” får större utrymme. 

Ju mer antibiotika vi använder, 
desto mer motståndskraftiga 
blir bakterierna. 

– Många tror att det bara 
drabbar någon annan om jag 
eller mitt barn får antibiotika, 
men det är en missuppfattning, 
säger Astrid Lundevall, allmän
läkare och chef för Samverkan 
mot antibiotikaresistens. 

– En enda kur gör att den natu r 
liga bakteriefloran och balansen 
i tarmen rubbas och barnet kan 
få långvarig diarré och drabbas 
av en ny infektion, 

De flesta vanliga infektions
sjukdomar, som till exempel  
förkylning, orsakas av virus som 
antibiotika inte alls hjälper mot. 
Inte heller alla infektioner som 
orsakas av bakterier behöver 
behandlas med antibiotika.

– Halsfluss är ett exempel på 
när man kan avvakta eller helt 
avstå från antibiotikabehandling 
utan att riskera hälsan. 

– Alla lindriga luftvägsinfek
tioner ska man i första hand 
låta kroppen läka ut själv. Bara 
de allra minsta barnen med 
öroninflammation behandlas 
med antibiotika, säger Astrid 
Lundevall.

kärlek och det kändes så rätt. Och 
så fick jag rådet att amma ofta,  
säger Lina.  

– Ja, alla förkylda barn behöver 
extra vätska. Tänk lite och ofta,  
säger Johanna. 

Under vintermånaderna när det 
är mycket virus i luften undviker 
en del föräldrar med spädbarn 
folksamlingar inomhus och kollek
tivtrafiken i rusningstid.  

– Men man ska absolut inte 
stanna hemma för att det är kallt 
ute! Barnet behöver frisk luft – det 
är inte kylan som gör att barnet blir 
förkylt, utan smitta från andra 
människor, säger Johanna.

 RSvirus kan orsaka en svår 
förkylning hos de minsta spädbar

nen. Viruset ger upphov till mycket 
segt slem som täpper till det lilla 
barnets luftvägar. 

Svårt att andas
– Då kan barnet få svårt att andas 
och orkar ibland inte heller att 
amma. Det syns på spädbarnets 
bröstkorg att det andas snabbt och 
ibland ser man indragningar på 
bröstkorgen vid inandning. Då ska  

barnet bedömas på barnakuten 
och kan behöva läggas in, säger  
Johanna Mellblom.

I Sverige blir flera tusen barn 
sjuka av RSvirus varje år. Det  
pågår forskning för att få fram ett 
vaccin. Det hetaste spåret just nu 
är ett konstgjort ämne som liknar 
RSvirus. Det skulle kunna få 
kroppen att stärka sitt eget försvar 
mot viruset. n

NÄR SKA DU SÖKA VÅRD?
Det finns tillfällen då du kan behöva 
söka vård för barn med svår förkylning. 

Kontakta vårdcentralen/husläkarmot
tagningen: 

•  Om barnet har svårt att andas trots  
att det fått näsdroppar med koksalt
lösning. 

•  Om barnet andas väldigt snabbt och/

eller får kämpa med andningen.

•  Om andningen är pipande eller  
väsande.

•  Om barnet är slött och hängigt  
och bara vill sova.

•  Om barnet har över 40,5 graders  
feber.

•  Barn som är under 3 månader  

och har över 38 graders feber.

•  Barn som är 3 – 6 månader och har 
över 39 graders feber.

•  Barn som är mer än 6 månader och har 
över 38 grader i temp under 3 dagar.

•  Du kan alltid ringa 1177 Vårdguiden på 
telefon och prata med en sjuksköterska 
– öppet dygnet runt alla dagar.

”Alla förkylda barn  
behöver extra vätska. 
Tänk lite och ofta.”

Elias, 1 år, och mamma Lina Norlén har nära kontakt med barnsjuk
sköterskan Johanna Mellblom på Rinkeby BVC.
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– Om barnet hela tiden får mat lär det sig 
inte lyssna till sina egna hungersignaler. 
Ständigt småätande gör dessutom att  
barnet inte är hungrigt när det väl är dags 
att äta, säger Johanna Mellblom, barn
sjuksköterska vid bvc i Rinkeby.  

I de allra flesta fall är det inte barnet som 
utlöser föräldrarnas oro. Ofta är det någon 
i omgivningen som säger att barnet är för 
smalt eller för litet vilket gör att familjen 
lätt hamnar i en ond spiral kring maten. 

– Som förälder vill du ju göra det allra 
bästa för ditt barn, och att ge mat är en 
viktig del av det – men bara när barnet är 
hungrigt. 

Om du känner oro för att barnet inte 
ska få i sig tillräckligt med näring kan du 
fråga barnsjuksköterskorna på bvc. 

– Näringslära och barns tillväxt ingår i 
vår utbildning och vi har erfarenhet av 
många barn, säger Johanna Mellblom. 

– Vi kan också ge råd om sjukdomar och 
allergier och hänvisa vidare till läkare för 
utredning.

Pigga, glada barn som orkar hänga med 
sina jämnåriga och kissar och bajsar och 

•  Barn kan äta i stort sett samma 
mat som är bra för vuxna, men 
gärna med mer fett (smör, oliv
olja eller rapsolja). Barn under 
1 år ska däremot inte äta salt, 
socker, honung eller gröna 
blad växter. 

•  Barn kan själva. När ni slutat 

med amning/ersättning kan 
barnet äta samma mat som  
familjen – förutom det som 
barn under 1 år inte ska äta. 

•  Barn gillar mat som smakar. 
Är barnen under 1 år går det 
bra att lägga undan lite mat till 
bebisen innan du saltar maten 

till övriga familjen. Mixa och 
mosa till lagom konsistens. 

•   Tänk över hela familjens mat
vanor: äter ni för mycket salt  
eller söt mat? Byt till exempel  
färdig fruktyoghurt mot natu
rell yoghurt med bär eller frukt 
som du mosat själv.

GE BARA MAT NÄR  
BARNET ÄR HUNGRIGT

BARN GILLAR MAT SOM SMAKAR!

Amningshjälp?
På BVC och amningsmottagningarna 
(finns i anslutning till bb) kan du få stöd 
och råd om amningen inte fungerar 
som du tänkt.

Läs mer om amning på 1177.se och på 
amningshjalpen.se

följer sin tillväxtkurva får i sig tillräckligt 
med mat, menar hon. 

– Tänk på att barn äter mer vissa perio
der och mindre andra. Laga en varierad 
näringsrik mat till hela familjen och ät 
gärna tillsammans på någorlunda samma 
tider så kommer barnet att få bra mat
vanor i det långa loppet. 

Smakportioner kan du börja med när 
barnet visar intresse för mat,  när det 
smackar med munnen och sträcker sig  
efter mat. Tidigast vid 4 månaders ålder 

men inte senare än vid 6 månader. 
– Låt barnet smaka pyttelite av famil

jens mat (doppa barnets fingrar i er mat 
medan du berättar vad det smakar). För 

Många föräldrar är oroliga  
för att barnet inte ska få i sig 
tillräckligt mycket mat och inte 
växa som det ska. Det kan leda 
till att barnet matas för ofta  
och små äter hela tiden. 

”Amning eller bröstmjölks 
ersättning samtidigt med  
ny mat minskar risken för 
allergier.”
denna lilla mängd gör det inget om maten 
innehåller lite salt eller socker. Börja sedan 
med lättkokta mosade grönsaker och rot
frukter (utom bladgrönsaker).

Introducera nya livsmedel långsamt 
och tidigt, samtidigt som du ammar eller 
ger ersättning. Det minskar risken för  
allergier, särskilt sådan mat som kan vara 
allergiframkallande, som till exempel 
ägg, fisk och gluten. 

– Låt barnet upptäcka och prova mat i 
sitt eget tempo. Det kan ta lång tid att lära 
sig  tycka om mat och att hantera mat i 
munnen.

– Undvik att ”lura i” barnet mat medan 
det tittar på en datorskärm eller att tvinga 
i det mat eller locka med leksaker och andra 
mutor, säger Johanna Mellblom.

– Ge inte välling efter maten, och mata 
inte barnet när det sover. Dryga heller inte 
ut vällingen eller ersättningen med mjölk, 
och blanda inte i mer pulver – det är direkt 
farligt eftersom barnet då får för lite näring 
eller för koncentrerad ersättning/välling. n
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Under vinterhalvåret är det många barn som kräks och 
har diarré. Den vanligaste orsaken till allvar lig mag 
och tarminfektion hos små barn är rotavirus. Alla 
spädbarn i Stockholms län erbjuds gratis vaccin mot 
rotavirus på bvc. Vaccinet ges i munnen som droppar.

Rotavirusinfektion  är smittsam och nästan omöj
lig att undvika om barnet går i förskola.

Om ditt barn har smittats med rotavirus brukar det 
plötsligt börja kräkas, få feber och vattentunna diarré
er som oftast varar i 5 till 8 dagar. Små barn blir snabbt 
uttor k    ade av diarré och kräkningar. En del barn blir så 
uttorkade av infektionen att de behöver läggas in på 
sjukhus och behandlas med vätska. Därför är det  
vikt igt att se till att barnet får i sig vätska. Det brukar 
gå lättare med en medicinspruta som finns att köpa 
på apotek, än med tesked.

– Att ha ett magsjukt barn kan vara väldigt jobbigt, 
men kom ihåg att det är övergående! Försök släppa allt 
annat och ge närhet och kärlek, säger Johanna Mell
blom, barnsjuksköterska vid Rinkeby BVC.

Sedan vaccinet infördes 2014 har  
antalet barn som behöver läggas in 
på sjukhus för magsjuka 
minskat drastiskt.

Gratis vaccin mot  
rotavirus

•  Om du helammar, amma oftare 
när barnet har diarré.

•  Om barnet får bröstmjölks
ersätt ning eller delammas – ge 
vätskeersättning med tesked  
eller liten spruta (finns på apotek). 
Ge ofta men bara lite åt gången; 
några milliliter var femte minut. 

Barnet kommer inte vilja ha 
men här måste du vara envis.  

•  Ge bara febernedsättande om 
barnet är påverkat av feber. 
Helst i form av särskilda stol
piller, suppar, avsedda för stjärt 
eftersom flyt ande läkemedel lätt 
kräks upp. 

•  För att minska smittrisken är det 
viktigt att stanna hemma 48 tim
mar efter den sista kräkningen 
eller diarrén. Se också till att alla 
i familjen tvättar händerna noga 
och byt handdukar ofta.

Innan det händer …
De flesta barn börjar lära sig att gripa när de är 
unge fär tre månader gamla och försöker stoppa en 
del av det de får tag på i munnen. Det är ett sätt för 
barnet att under söka saker och att lära sig förstå 
omvärlden! Men det finns en risk att barnet stoppar 
något i munnen som sen kan fastna i luftvägarna. 
Både yngre och äldre barn kan också råka sätta mat 
eller godis i halsen. För att undvika dessa olyckor är 
det därför viktigt att:
• plocka undan små föremål
• se till att barnet är stilla när det äter
•  undvika att låta barnet äta under en  

bil eller cykeltur.

NÄR SKA JAG SÖKA VÅRD? 
•  Sök vård när barnet är trött, slött, inte vill 

leka alls utan bara sova, inte kissar eller har 
stora diarréer ofta.

•  Sök akut om barnet är mycket allmän 
påverkat!

•  Du kan alltid ringa och prata med en sjuk   
sköt erska på 1177 Vårdguiden på telefon.  
Ring 1177 för råd – öppet dygnet runt.

SÅ KAN DU HJÄLPA DITT MAGSJUKA BARN
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Upp till hälften av alla nyfödda 
barn får så kallat toxiskt utslag. Det 
är oregelbundna, röda knottror 
som ibland kan likna varblåsor. De 
försvinner av sig själva efter några 
dagar. 

Nässelutslag visar sig som ett  
eller flera upphöjda utslag som är 
hudfärgade eller blekröda, ofta med 
rödare kanter. Det som känneteck
nar nässelutslag är att de kliar och 
flyttar på sig. Utslagen kan variera 
i form, från små enstaka utslag till 
stora sammanhängande områden. 
– Oftast går besvären över av sig 
själv. Nässelutslag som snabbt bre
der ut sig efter att barnet har ätit 
något särskilt, eller om barnet 
samtidigt får svårt att andas, kan 
vara tecken på en allergisk reaktion. 
Då behöver barnet bedömas av  
läkare snarast möjligt, säger barn
läkaren Sahar Nejat.

Tredagarsfeber drabbar främst 
barn mellan ½ och 3 års ålder. 

ALLA BARN  
FÅR PRICKAR, 
BLEMMOR  
OCH BLÅSOR

Sjukdomen ger blekröda utslag på 
magen som sprider sig på krop
pen. Utslagen kommer ofta på 
tredje dagen när febern sjunker.
De kliar inte och försvinner på 
några dagar, ibland ännu fortare.

Mollusker är hudfärgade knottror 
med en liten grop i mitten. För det 
mesta ger de inga besvär. De brukar 
finnas på magen, armarna, i ansiktet 
eller nacken och försvinner lång
samt efter ett halvår till flera år. 
Svinkoppor, eller impetigo som är 
det medicinska namnet, börjar 
ofta med en kliande prick som blir 
en vätskefylld och sedan varfylld 
blåsa. Efterhand bildas ofta en 
gulaktig skorpa på blåsan. 

– Tänk på att svinkoppor är en 
bakteriell infektion som kan sprida 
sig till andra familjemedlemmar. 
Därför ska man vara noggrann med 
handhygien, använda en gångs hand
dukar och byta kläder och örngott 
dagligen om de kommer i kontakt 

med kopporna. Ett barn med svin
koppor bör också hållas hemma 
från dagis tills svinkopporna läkt, 
säger Sahar Nejat. 

– Svinkoppor behandlas i första 
hand genom att tvätta regelbundet 
med tvål och vatten. Efter tvätt 
kan du badda kopporna med anti
bakteriell klorhexidinlösning som 
finns på apotek. Utspridda svin
koppor kan behöva bedömas av  

läkare på vårdcentralen/hus läkar
mottagningen för eventuell anti
biotikabehandling. 

Höstblåsor kallas också hand  
fot munsjuka. Det är en virusinfek
tion med blåsor som kan sitta i 
munnen, på läpparna, kindernas 
insida, tunga och gom. Det kan bli 
små sår om blåsorna går sönder. 
Ibland får barnet också blåsor  
på händerna eller fötterna. 

Utslag av samma orsak kan se lite olika ut på olika barn 
och vid olika tillfällen men oftast går de att känna igen. 
De flesta barnsjukdomar med prickar orsakas av virus.

Så fungerar vaccinationsprogrammet i Stockholms län för alla barn som är födda 2002 eller senare:
● ● ● ●

5 månader
En likadan kombina
tionsspruta som vid  
3 månaders ålder och 
vaccin mot pneumo
kocker.

1 år 
Den tredje kombina
tionssprutan. Det är 
den sista dosen mot 
Hib och Hepatit B.  
Barnet får även vaccin 
mot pneumokocker.

18 månader
En kombinationsspruta 
med vaccin mot  
mässling, påssjuka 
och röda hund.

5–6 år 
Den fjärde sprutan  
mot difteri, stelkramp, 
kikhosta och polio.  
Det är den sista dosen 
mot polio.

3 månader 
En kombinationsspruta med 
vaccin mot difteri, stelkramp, 
kikhosta, polio och Haemo
philus (Hib) och Hepatit B, 
samt vaccin mot pneumo
kocker och Rotavirus.

6 veckor
Alla spädbarn i Stock 
holms län erbjuds  
vaccin mot rotavirus  
på bVC. Vaccinet ges  
i munnen, inte via 
injektionsspruta.

● ●

Prickar av vattenfärg  
är inte smittsamma.  
Viola och Sam målar  
mässling och vattkoppor.
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Vaccination förhindrar att 
barn får smittsamma sjuk
domar som kan ge allvarliga 
skador, och minskar risken 
för smitta. En del barn kan 
gråta lite när de får vaccina
tionssprutan men det brukar 

snabbt gå över. De flesta 
barn får ingen biverkning 
av vaccinationerna men 
det kan bli lite svullet, rött 
och ömt på det ställe där 
barnet fått sprutan. Barnet 
kan också få feber, de när

maste dagarna efter vacci
nationen, beroende på vil
ket vaccin barnet har fått. 
Barnet kan också få utslag 
men de är inte smittsamma. 
Om du är orolig eller har 
frågor kan du kontakta bVC. 

VACCIN SKYDDAR MOT SMITTSAMMA SJUKDOMAR

överkroppen som sprider sig till 
ansiktet, armarna och benen. Efter 
någon dag blir utslagen vätskefyllda 
blåsor som ofta kliar. Blåsorna 
spricker efter hand och lämnar kvar 
små skorpor som så småningom 
ramlar bort. 

– Det är bra att tvätta huden  
regelbundet med tvål och vatten så 
att kopporna inte blir infekterade. 
Om kopporna kliar mycket kan du 

– Höstblåsor kan man inte  
behandla eftersom det orsakas av 
virus. Ofta ställer blåsorna inte till 
med några besvär. I vissa fall kan 
blåsorna i munnen vara smärt 
samma och hindra barn från att äta. 
Det är då bra att prova med glass 
eller kalla drycker. Man kan också 
prova receptfri smärtlindring  
från apoteket, säger Sahar Nejat.

Vattkoppor ger röda utslag på 

prova alsollösning eller kylbalsam, 
säger Sahar Nejat. 

Eftersom vattkoppor är mycket 
smittsamt bör barnet stanna  
hemma tills alla kopporna torkat 
in och inte längre smittar.

– Om ditt barn har vattkoppor 
och behöver träffa läkare är det 
viktigt att du först ringer din mot
tagning eftersom ditt barn riske rar 
att smitta andra i ett väntrum. 

Vid scharlakansfeber börjar de 
röda utslagen i armhålorna och 
ljumskarna och breder sedan ut sig 
på mage och rygg för att till slut 
täcka större delen av kroppen. 
Kring munnen fortsätter huden 
att vara blek. I början har barnet en 
beläggning på tungan, men efter 
någon dag blir den glänsande röd, 
så kallad smultrontunga. 

– Barnet kan vara allmänpåverkat 
med feber, huvudvärk, kräkningar 
och ont i halsen. Scharlakansfeber 
är en bakteriell infektion som  
behandlas med antibiotika, säger 
Sahar Nejat. 

Mässling är mycket ovanlig i Sve
rige eftersom de flesta barn vacci
neras. Innan det fanns vaccin fick 
många barn men för livet av sjuk
domen. Det är en av våra mest 
smittsamma virussjukdomar som 
ger hög feber och utslag som börjar 
i ansiktet. 

– Det är viktigt att säkerställa  
diagnosen. Om du misstänker att 
ditt barn har mässling ska du kon
takta mottagningen innan ni åker 
in eftersom ditt barn annars riske
rar att smitta andra i ett väntrum, 
tillägger Sahar Nejat.

Även röda hund är numera ovanlig  
eftersom så gott som alla barn  
vaccineras mot sjukdomen. Den 
visar sig oftast som en lindrig för
kylning, ibland med feber och kan 
ge brunaktiga eller blekröda utslag. 

Sjukdomen är farlig för gravida  
eftersom den kan ge fos ter  skador. 
Röda hund är också mycket smitt
samt och det är viktigt att du kon
taktar mottagningen innan du 
åker dit så att ditt barn inte smittar 
andra. n

6–8 år 
Den andra och sista 
sprutan mot mäss
ling, påssjuka och 
röda hund.

●

Smörj bort böjveckseksem! 
Böjveckseksem, eller 
atopiskt eksem, börjar 
ofta på kinderna och 
sprider sig till bland 
annat halsen, bröstet, 
magen och blöjområ
det. Från tvåårsåldern 
brukar det kliande ek
se met sätta sig i knä
vecken, armvecken 
och på handlederna 
och vristerna.

På din vårdcentral 
eller bumm (barn och 

ungdomsmedicinsk 
mottagning) kan du få 
lära dig hur du smör
jer in barnets hud på 
bästa sätt och få med 
dig ett smörj schema 
hem. Basbehandling
en är receptfri mjuk
görande kräm som 
återfuktar och återfet
tar huden. Fråga efter 
en medicinsk kräm på 
apoteket.  
Då riskerar du inte att 

barnet utvecklar allergi. 
När den behandlingen 
inte räcker till kan det 
behövas tillägg med 
receptfri kortisonkräm 
som dämpar inflamma
tion och lind rar klåda. 
Om barnet ändå har 
kvar eksem ska man 
söka vård på sin vård
central, eller bumm  
eftersom barnet då 
kan behöva testas för 
mat allergi.
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Tid samma dag 
hos specialist? 
På bumm (barn och ungdoms
medicinsk mottagning) arbetar 
specialister i barnsjukvård. Pa
tienterna är barn och ungdo
mar i åldrarna 0 – 17 år som har 
en komplicerad sjukdomsbild 
men som inte behöver vårdas 
på akutsjukhus. 

Det kan gälla till exempel 
barn som har ont i magen eller 
urinvägsproblem under lång 
tid, samt allergi, astma eller  
eksem. 

Hit kan du också vända dig 
om du känner oro för ditt barns 
utveckling eller tillväxt. 

Barn 0 – 1 år kan oftast få en 
tid på bumm samma dag eller 
dagen därpå. Det gäller även 
barn med kroniska sjukdomar 
eller funktionsnedsättning.
bumm ger också telefonrådgiv
ning till sina patienter och de
ras föräldrar.

På vissa bumm kan du även 
söka hjälp om ditt barn har fått 
en neuropsykiatrisk diagnos 
eller om man misstänker att 
barnet kan ha det. 

Det finns också bumm som 
utreder och behandlar barn 
som har sjukdomssymtom och 
besvär kopplade till fetma och 
övervikt.

Kontakuppgifter till alla län ets 
bumm hittar du på 1177.se.  
Sök på bumm.

BELLA BEHÖVER BUMM 

– Första gången vi kom hit var det 
akut. Bella var bara tre månader 
och hade varit inlagd på sjukhus 
för sin astma men blivit utskriven, 
berättar Bellas mamma, Alexandra 
Beckwith.

Nu har Bella hunnit bli 18 måna
der och är på återbesök på Globen 
bumm, en av många nya barn  
och ungdomsmedicinska mottag
ningar som finns i länet. 

– Så fort Bella blir förkyld får hon 
andningsbesvär men nu har jag 
fått lära mig hur jag kan behandla 
henne hemma. Jag har bland annat 
fått ett väldigt bra schema för inha
lation som visar vilka läkemedel,  
i vilken ordning och hur ofta hon 
ska få sin medicin. 

– Jag har också fått lära mig hur 
jag ska använda en nebulisator. 
Den måste man använda på precis 
rätt sätt, annars fungerar den inte, 
säger Alexandra. 

En nebulisator är en apparat som 
gör att även små barn kan andas in 
läkemedlet. Den kan man ta till när 
det inte räcker med vanlig inhala
tor. På mottagningen finns flera 
apparater som patienterna får låna 
hem, eftersom de oftast bara be
hövs vid något enstaka tillfälle. 

 – Det känns så bra att inte behöva 

åka till akuten längre. Allra bäst  
är att jag kan ringa hit och ”brain
storma” med personalen om vad 
jag kan göra hemma för att hjälpa 
Bella. 

Bella är inte ensam om sina  
besvär i väntrummet . Förkylnings
astma och RSvirus är vanliga  

domar som måste tas om hand akut. 
Varje dag ger sjuksköterskorna 
också råd till mellan 30 och 40 
oroliga föräldrar och ungdomar 
som ringer till mottagningen. 

– En fördel för många av våra 
 patienter är att de har nära till oss. 
Vi samarbetar med barnakuterna 
och kontaktar dem om någon av 
våra patienter behöver komma dit. 
Det är så roligt att träffa de här små 
barnen när de kommer på återbesök 
1 –2 dagar senare och mår så mycket 
bättre, säger Hans de Keyzer. 

Globen bumm är en stor barn 
och ungdomsmedicinsk mottag
ning. Det innebär bland annat att 
mottagningen har eget labb och 
kan få provsvar samma dag. Här 
görs spirometriundersökning på 
barn med astmasymtom och 
pricktester för allergi som också är 
en vanlig orsak till besök på 
bumm, liksom eksem.

Nästa patient är här för att göra 
pricktest eftersom man misstänker 
att han har allergi mot något livs
medel. 

– Se upp så du inte trampar i ko
mockan, säger doktorn och pekar 
på en plastblaffa mitt på golvet och 
får sin lilla patient att skratta. n

”Om barnet har  
för kyl ningsastma kan 
de få med sig en inha
lator med läkemedel 
hem direkt.”
orsaker till oplanerade besök på 
bumm. Här undersöks, utreds och 
behandlas de små patienterna av 
barnläkare och barnsjuksköterskor. 
Föräldrarna får bland annat lära sig 
se tecken på andningssvårigheter.  

– Om barnet har förkylnings
astma kan de också få med sig en 
inha lator med läkemedel hem  
direkt.  Då kan de hjälpa sitt barn 
hemma och slipper långa vänte
tider på sjukhusakuten med risk 
för att barnet smittas av andra  
virusinfektioner, säger barnläkare 
Hans de Keyzer.

Förutom alla planerade besök, 
kommer mellan sex och åtta barn 
om dagen hit för besvär och sjuk

Astma, allergi och adhd – på BUMM finns specialis ter på sjukdomar och 
besvär som är vanliga hos barn och unga. Om ditt barn är 0  – 1 år kan du 
även få en akuttid på BUMM, ett så kallat oplanerat besök. 

FYRA BARNAKUTER FÖR DE SVÅRAST SJUKA
Barnakutmottagningen, 
Astrid Lindgrens barnsjuk-
hus i Solna är öppen dygnet 
runt för akut sjuka barn i  
åldern 0 – 17 år. Här tar man 
också emot skador och trauma 
patienter upp till 14 års ålder 
(unga som fyllt 15 år tas om 
hand på vuxenakuten). 

Barnakutmottagningen på 
Astrid Lindgrens barnsjukhus 
i Huddinge är öppen dygnet 
runt för akut sjuka barn i åldern 
0 – 17 år. Det kan gälla till exem
pel svåra infektioner, diabetes, 
kramper och buksmärtor. På 
barnakuten på Sachsska barn- 
och ungdoms sjukhuset, som 

också har öppet dygnet runt, 
kan du söka för samma akuta 
åkommor som på Astrid Lind
grens barnsjukhus i Huddinge. 
Här tar man också hand om 
lindriga skador, och lättare  
frak turer på barn upp till 14 år 
(unga som fyllt 15 år tas om 
hand på vuxenakuten). 

Barnakutmottagningen vid 
Danderyds sjukhus är öppen 
8 – 23 för akut sjuka barn 0 – 17 
år. Om barnet behöver läggas 
in skickas man vidare till ett 
sjukhus som har vårdplatser 
för barn. Det kan gälla till exem
pel svåra infektioner, diabetes, 
kramper och buksmärtor.

Det finns sammanlagt tre 
barnakutmottagningar i  
länet som har öppet dygnet 
runt och en barnakut med  
begränsade öppettider.
Vart ni ska åka beror på  
vad som hänt barnet.
Är du osäker, ring 1177.
 Vid fara för liv – ring 112! 
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BELLA BEHÖVER BUMM 

Barnläkaren Hans de Keyzer möter Bella, Teo och deras mamma Alexandra Beckwith i väntrummet  
på Globen bumm, en av många nya mottagningar i länet med specialistvård för patienter 0 – 17 år. 

•  Kolla badvattnets temperatur med 
armbågen. Om det varken känns 
varmt eller kallt är det lagom.

•  Håll bebisen genom att låta armen 
fungera som ett stöd för huvudet. 

•  Låt armen löpa bakom barnets 
nacke och ta tag med handen runt 

barnets ena överarm i ett stadigt 
grepp. 

•  När barnet blir lite äldre kan halk
skydd i badkaret hindra att det 
ramlar och slår sig. 

  På 1177.se finns en film om att 
bada ett litet barn.

SÅ BLIR BADET SKÖNT OCH TRYGGT
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HÄR FINNS NÄRAKUTERNA
Öppet alla dagar kl 8 – 22:

Öppet vardagar kl 17 – 22, helger kl 8 – 22:

HANDENS 
NÄRSJUKHUS
Dalarövägen 6,
Handen
Tel 08606 12 55

LÖWENSTRÖMSKA 
SJUKHUSET
Doktor Ziegerts väg 3
Upplands Väsby
Huvudentrén
Tel 08586 210 00

NÄRAKUTEN JÄRVA
Rinkebysvängen 70
Spånga
Tel 08690 64 17

NACKA NÄRSJUKHUS
Lasarettsvägen 4 
Nacka
Ingång till höger om
huvudentrén
Tel 08601 53 53

BROMMAPLAN
Klädesvägen 12
Tel 08123 407 50

GULLMARSPLAN
Gullmarsplan 5
Tel 08555 055 00

HUDDINGE
Paradistorget 4
Tel 08123 426 50

JAKOBSBERG
Birgittavägen 4
Järfälla
Tel 08123 363 90

LILJEHOLMEN
Liljeholmstorget 7
Tel 08123 679 50

NORRTÄLJE *
Lasarettsgatan 6
Norrtälje
Tel 017632 69 00
Vardagar 17–20
Helger 8–18

RIDDARENS 
VÅRDCENTRAL 
NÄRAKUT
Finlandsgatan 64
Kista
Tel 08121 058 00

SABBATSBERG
Dalagatan 9
Stockholm
Tel 08672 39 90

SOLNASUNDBYBERG
Hotellgatan 3
Solna
Tel 08587 314 80

SÖDERJOUREN
Ringvägen 113
Stockholm
Tel 08123 398 00

SÖDERTÄLJE
Vegagatan 4
Södertälje
Tel 08123 677 00

TÄBY
Göran Elgfelts gata 2
Täby
Tel 08792 15 10

* Avvikande öppettider

När ditt barn behöver få vård snabbt 
kan du kontakta din vårdcentral/huslä
karmottagning. De flesta mottagningar 
har jourtider eller dropinmottagning.

Kvällar och helger, när mot tag ningen 
inte är öppen, kan ditt barn få vård på 
någon av länets närakuter. Du kan få en 
bokad tid och slipper långa väntetider.

Besök på husläkarmottagning och 
närakut är kostnadsfria för barn och 
unga under 18 år.

Om ditt barn behöver 
träffa en läkare när när
akuten är stängd, kan en jourläk are 
komma hem till er. Det gäller barn från  
1 år. Du kan också få besök av en jour
läkare om du har svårt att ta dig till när
akuten, till exempel om du är ensam 
hemma med flera barn. 

Ring 1177 så får du prata med en 
sjuksköterska som bedömer om en jour
läkare ska komma hem till er.

NÄR DITT BARN BEHÖVER 
VÅRD SNABBT

Första  
hjälpen för små  

patienter


