
Problem
med matten?
– det kan finnas
en förklaring

vårdguidennr 4 2009

för Stockholms län

Ljuvliga,
jobbiga tonårstid

Influensavaccinet
– så togs det fram

Varför blir vi

Omslaget VG 4-09.qxp:Layout 1  09-11-05  17.28  Sida 3



2 Vårdguiden nr 4 2009

Innehåll nr 4 2009

4

16

Ansvarig utgivare
Katarina Winell

Redaktör Anna Sjökvist
E-post anna.sjokvist@sll.se
Frågor till redaktionen
telefon 08-123 132 75

Vårdguiden
Stockholms läns landsting
Box 6909, 102 39 Stockholm

Redaktionsassistent Petra Rinnetorp

E-post vardguiden@sll.se

Beställning av fler tidningar samt taltidning
telefon 08-123 135 20

Medicinsk granskning Inger Rising och
Peter Rönnerfalk

Textredigering Joachim Stokstad

Grafisk form & repro Graffoto AB, Stockholm

Omslagsfoto Ulf Huett

TryckWinkowski Print, Polen

Upplaga 974 000 ex

TIDNINGEN VÅRDGUIDENS REDAKTION

Tidningen Vårdguiden är en informationstidning från Stockholms läns landsting.
Den delas ut med fyra nummer per år till samtliga hushåll i länet.

3 | Notiser
4 | Tema övervikt
5 | Varför blir vi tjocka?
6 | Konsten att gå ner
8 | Liselotte gick ner 50 kg
10 | Motion för alla
12 | Barn är oslagbara
14 | Noll koll på siffror

– om dyskalkyli

16 | Christoffer har dyskalkyli
”Nu vet jag att jag inte är dum”

17 | Så gick det till när vaccinet
togs fram

18 | Efterlyses: Vardagshjältar
– vill du bli försöksperson?

20 | Fyra sekunder …
– om för tidig utlösning

22 | Låt inte åldern ta ut sin rätt
24 | Snacka om kaos!

– Angelika hade en besvärlig tonårstid

26 | Barnsligt svårt att bli vuxen
27 | Mina vårdkontakter

17

Kampen mot extrakilona
de flesta av oss brottas nog åtminstone i perio-
der med vikten, oavsett om det är fem eller tjugo
kilo vi skulle vilja bli av med. Och även om vi
lyckas gå ner i vikt har vi ju inte precis blivit im-
muna för det. För så snart vi slappnar av det minsta
lilla så sitter de där igen – extrakilona. Och tyvärr
finns det inga genvägar. I slutänden handlar allt
om intäkter och utgifter, plus och minus: Vi måste
göra av med mer än vi stoppar i oss. Och det är
bara vi själva som kan hitta balansen där plus och
minus går jämt upp.
Det här numret av tidningen Vårdguiden har

övervikt som tema. På sidan 8 kan du läsa om
Liselottes resa från kraftigt överviktig till normal-
viktig. Hon lyckades tack vare en järnvilja och ge-
nom att hitta egna strategier och metoder som
fungerade för henne – då och varje dag resten av
livet.
Motion är viktigt för att vi ska kunna gå ner i

vikt, men också för hälsan i stort. För äldre eller
för dem som har en funktionsnedsättning är det
ofta en extra stor utmaning att få till rörelse i var-
dagen. På sidan 10 kan du läsa om hur äldre och
personer med funktionsnedsättning kan få hjälp
att motionera och på sidan 22 skriver vi om hur
äldre kan motverka trycksår, undernäring och fall
genom att äta bra och röra på sig.
I år är det 30 år sedan det blev förbjudet att aga

barn i Sverige. I dag accepterar vi inte att barn blir
slagna, men tyvärr drar sig många ändå för att an-
mäla när de ser att ett barn far illa. Läs och bli be-
rörd på sidan 12.
När barn växer upp kommer nya utmaningar

för föräldrarna. Att tonåringar kan vara jobbiga,
egensinniga och stundtals verka helt bortkopplade
från allt sunt förnuft kan säkert de flesta tonårs-
föräldrar hålla med om. Det beror helt enkelt på
att deras hjärnor inte är färdigutvecklade än –
”stängt på grund av tillbyggnad”, som någon har
formulerat det. Läs om tonårsstrulet och vad du
som förälder kan göra om problemen blir så stora
att du inte mäktar med dem.
Snart är det jul. Denna gång har jag ett mål: Att

välja det nyttiga från julbordet och få till åtmin-
stone en rejäl promenad om dagen!

anna sjökvist
Redaktör
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HJÄLP ATT KOMMA TILLBAKA
Om du har långvariga besvär av smärta i rygg, nacke
eller axlar, eller om du lider av depression, stress eller
lättare ångest, har du nu ökade chanser att få hjälp att
komma tillbaka till arbetslivet. Stockholms läns lands-
ting har fått i uppdrag av regeringen att arbeta för att
minska sjukfrånvaron, vilket innebär ökade möjligheter
att erbjuda rehabilitering, både för dig som är sjuk-
skriven och för dig som riskerar att bli sjukskriven.
På www.vardguiden.se/stressrehabilitering kan du

se vilka mottagningar som erbjuder olika typer av
rehabilitering. Har du behov av rehabilitering – tala
med din läkare.

VAD HÄNDER MED APOTEKET?
Apoteksmonopolet är avskaffat och vi kan sedan
1 november köpa vissa receptfria läkemedel i mat-
affärer och på bensinstationer. Vill du veta mer om
vad apotekets avreglering betyder för dig, gå in på
www.apoteksnyheter.se.

NÄRAKUTEN HUDDINGE STÄNGER
Närakuten på Karolinska Universitetssjukhuset i Hud-
dinge stänger. Du kan istället vända dig till Huddinge
närakut, Paradistorget 4 i Huddinge Centrum eller
Närakuten Liljeholmen på Liljeholmstorget 7, plan 4.
Vardagar 7-22, lördag, söndag och helgdag 8-22.
Övrig tid vänder du dig till din vanliga vårdcentral
eller husläkarmottagning.

NYA MOTTAGNINGAR
Husläkare
Din doktor AB
Eurostop, Cederströmsslingan 2,
Märsta. Telefon 595 111 60

Psykiatrisk vård
Unga vuxna psykiatrisk
mottagning
Gröna vägen 5, hus 21
Danderyds sjukhus, Danderyd
Telefon reception 655 76 70
Egenanmälan 070-737 45 55

Allmänpsykiatriska
mottagningen Bromma/Ekerö
Gustavslundsvägen 26, Bromma
Telefon 672 22 50 dygnet runt

Allmänpsykiatriska
mottagningen City
Riddargatan 1, Stockholm
Telefon växel 672 21 00

Midhagens öppenvårdsmottagning
S:t Göransgatan 126, pl 6, Stockholm
Telefon 672 24 01
Utreder och behandlar personer med
nydebuterade symtom på psykos-
sjukdom i åldersgruppen 18–35 år.

Specialistläkare
Svettmottagningen Sophiahemmet
Vallhallavägen 91, ing G, 1 tr, Stockholm
Telefon 406 24 31,
telefontid måndag–fredag 8–17

Fotsjukvård
Mettes fotvård
Hackstavägen 22, Alceahuset,
Åkersberga. Telefon 540 691 90

Älvsjö vårdcentral fotsjukvård
Solberga Hagväg 1, Älvsjö
Telefon 578 361 99

Logopedi
Stockholms logopedmottagning
Taptogatan 6, Stockholm
Telefon 08-522 355 22

RÄTTELSE
Familjeläkarna i city
Telefon för bokning av akuttid
070-519 90 89

Gamla stans fotsyster (i Täby) har
nytt telefonnummer: 076-322 72 15

Fråga chans.nu!
Nu finns det en webbplats på internet för barn i mellanstadieåldern
som tar upp ämnena kropp, relationer och sexualitet. Syftet med
www.fragachans.nu är att sprida korrekt, rolig och lättfattlig
information om sex och samlevnad, anpassad för barn och ungdomar.
Förutom rena faktakunskaper om kroppen ger hemsidan möjlighet till
reflektion och identifikation med flera interaktiva inslag.

Forum
Funktionshinder
Nu öppnar Forum Funktionshinder med bib-
liotek, rådgivning och utbildning om funk-
tionshinderfrågor. Centret är öppet för alla
som vill ställa frågor, hämta informations-
material, låna böcker eller få rådgivning.
Adressen är Tideliusgatan 12, (Rosenlund),
Huvudentrén, plan 7. Öppet måndag–torsdag
12.30–16.30.
Du kan även ställa frågor via telefon,

e-post eller vanlig post. Telefonrådgivning
måndag–fredag 8–16.30, telefon 690 60 10,
texttelefon 690 60 14. E-post: forumfunk-
tionshinder@sll.se. Brev: Forum Funktionshin-
der, box 17056, 104 62 Stockholm.
På www.vardguiden.se tema funktionsned-

sättning finns en frågetjänst i samarbete
med Forum Funktionshinder. Där hittar du
frågor och svar om bland annat stöd och
rättigheter, diagnoser, hjälpmedel och om
vart man kan vända sig.

SVERIGES BÄSTA
MEDBORGARTIDNING
För tredje året i rad utsågs tid-
ningen Vårdguiden till Sveriges
bästa medborgartidning då
Publishing-priset delades ut i ok-
tober. Tidningen Vårdguiden tog

hem förstapriset i ka-
tegorin Medborgar-
tidningar med motive-
ringen: ”För säker typo-
grafi, god mottagar-
anpassning, stark
identitet och en
jämn, hög kvalitet

i allt.”

VÅRDGUIDEN
PÅ FACEBOOK!
Sedan i mitten av septem-
ber finns Vårdguiden på
den välbesökta internet-
sajten Facebook. Redan
första månaden fick Vård-
guiden mer än 1 500
”fans”. På Facebook-sidan
kan du diskutera, kom-
mentera och hålla koll på
allt som rör nya influensan
(svininfluensan) och
vaccinationen. Besök
www.facebook.com/vard-
guiden.

ILLUSTRATION JANETTE BORNMARKER/STHLMILL

S 2-3 VG 4-09:VG 3-09  09-11-06  12.57  Sida 3



Varför blir vi
tjocka?

tema övervikt

Varannan man och var tredje kvinna
i Stockholms län är överviktig eller lider av fetma, vilket i sin tur

ökar risken för en rad olika sjukdomar.
Det kan finnas flera orsaker till att vissa blir

överviktiga och andra inte.
TEXTER ANITA GULLBERG FOTO ULF HUETT
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◀◀◀

ATT VI STADIGT ÖKAR I VIKT har flera orsa-
ker. Under de senaste decennierna har vi
ändrat våra levnadsvanor. Vi äter mer snabb-
mat, lagar mindre mat hemma och äter mer
ute. Vi rör oss mindre och allt fler har stilla-
sittande arbeten.

Med övervikt och framförallt fetma ökar
risken för många olika sjukdomar och be-
svär, som till exempel hjärt- och kärlsjuk-
domar, högt blodtryck, diabetes typ 2 och
cancer. Men även personer med till exempel
ledbesvär eller sömnbesvär påverkas nega-
tivt av övervikt. Ju mer övervikt, desto stör-
re risk för sjukdom. Men risken för sjuk-
dom påverkas också av ärftlighet. Finns till
exempel hjärt- och kärlsjukdomar i släkten
är risken att drabbas ännu större för den
som dessutom är överviktig.

Övervikt har blivit ett allvarligt folkhälso-
problem och fetma räknas som en sjukdom.
Alla hälsofrågor som har med livsstilen att
göra – som rökning, alkoholvanor och mo-
tion – har en tydlig koppling till sociala för-
hållanden. Det gäller även övervikt.

SIGNY REYNISDOTTIR är överläkare på
Överviktscentrum vid Norrtulls sjukhus.
Hon menar att balansen mellan vad vi äter
och vad vi förbränner är avgörande för vår
vikt. När balansen rubbas ökar vikten. Att
vissa människor lättare går upp i vikt än
andra kan bero på anlag, individuella för-
utsättningar och i några få fall på sjuk-
dom.

– Anlagen för fetma är starkare i vissa
familjer än andra och då har man en ökad
sårbarhet, säger Signy Reynisdottir.

Ämnesomsättningen varierar mellan
människor och har man en riktigt låg äm-
nesomsättning krävs det att man har koll
på vad man äter för att hålla vikten.

Det finns sjukdomar som påverkar ap-
titregleringen och gör att man inte blir mätt,
men de upptäcks ofta i tidig ålder och går
att bota. Rubbningar i sköldkörteln kan
också påverka ämnesomsättningen och
göra att man går upp i vikt. Det är enkelt
att kontrollera och behandla. Vissa läke-
medel kan påverka och bidra till snabb
viktuppgång, till exempel psykofarmaka,
kortison och epilepsimediciner.

Vårt beteende när det gäller mat spelar
också in. Mat är inte bara näring och njut-

ning, utan kan också användas som tröst
eller belöning.

Den främsta orsaken till att vi går upp i
vikt är ändå vilken mat vi väljer att äta och
hur mycket vi äter. Mycket av det sociala
livet kretsar kring mat och ätande. Har man
lätt för att gå upp i vikt är varje tillfälle en
prövning.

DET KAN TYCKAS ORÄTTVIST att vi ofta blir
sugna på det som är fett och sött. Men det
går tillbaka till den tid när stenåldersmän-
niskan fick kämpa hårt för sin föda. Den
feta och söta födan var också den energi-
rikaste och därmed den mat man överlevde
bäst på. Men det biologiska arvet är bara en
del i förklaringen. Det handlar också om
ett socialt arv. Vilket förhållande till mat vi
har fått under vår uppväxt. Där finns för-
klaringen till varför vissa gillar fett och sött
mer än andra.

På senare år har det talats en del om mat-
beroende.

– Om hela ens tillvaro kretsar kring mat
och vad man ska äta, då tror i alla fall jag
att man kan prata om ett matberoende,
säger Christina Fleetwood, som är ordför-

ande i Överviktigas riksförbund.
Signy Reynisdottir är inte, lika säker.
– Vi vet för lite för att kunna säga om det

är en beroendesjukdom eller inte, och det
gäller definitivt inte för alla som är över-
viktiga. Däremot vet vi att det finns perso-
ner vars belöningssystem i hjärnan får en
kick av mat.

För den som har ett beroendeliknande
beteende handlar det om att lära sig vilken
mat man får tillfredsställelse av. Genom att
äta regelbundet blir det också lättare att ta
kontroll över sitt ätande.

Andra faktorer som kan påverka vikten
är stress och dålig sömn. Inte bara kronisk
stress utan även hög stress under en lång
period kan ge ökad bukfetma. Stress leder
ofta till oregelbundna vanor, sämre kost-
hållning och att man rör sig mindre.•

MER INFORMATION

• På www.vardguiden.se hittar du mer informa-
tion om övervikt och fetma, tips om hur du
förbättrar din hälsa och tester för att bland
annat räkna ut ditt bmi.

• www.overvikt.se – Överviktigas riksförbund.

» I grund och botten handlar övervikt
alltid om att man äter mer än vad
kroppen förbränner. «
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Konsten att gå ner
Det är bara du själv som kan göra jobbet.

Men det går att få hjälp och stöd på vägen.Viktigast är att ha rimliga mål
och hitta en livsstil som du kan hålla fast vid.

Annars går du snart upp igen.

bmi
För en person som är 170
centimeter lång och väger 70 kilo
ser uträkningen ut så här:

70

1,70 x 1,70 = bmi 24,2

tema övervikt
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HUR MYCKET MAN SKA GÅ NER i vikt är individuellt, men hand-
lar också om från vilken vikt man startar. För den som har några
kilos övervikt är det inte så svårt att nå normalvikt. För den som
har grav fetma är det kanske inte ens realistiskt att nå normalvikt.
Men oavsett hur mycket man går ner i vikt är det bra för hälsan och
minskar risken att drabbas av sjukdom.

Det finns många olika metoder för att ändra ett beteende, till ex-
empel kognitiv beteendeterapi eller mindfulness.

– Vilken metod man väljer spelar inte så stor roll, det viktiga är
att hitta sin egen väg – och att man tar det långsiktigt, försiktigt och
metodiskt, säger Christina Fleetwood, ordförande i Överviktigas
riksförbund.

Att gå ner i vikt kräver hårt arbete. Men frågan är om det svåraste
ändå inte är att lyckas hålla sin nya vikt. Om viktnedgången ska bli

bestående behöver man ändra sin livsstil och avstå från vissa saker
under resten av sitt liv.

– Tänk efter vad du vill uppnå. Det är en större vinst att ändra sin
livsstil om man kan hålla kvar vid den än att gå ner och sedan inte
kunna hålla sin vikt, säger Signy Reynisdottir, överläkare på Över-
viktsenheten vid Norrtulls sjukhus.

– Man måste hitta en nivå som går att hålla till ett rimligt pris.
Vilka uppoffringar och förändringar klarar jag av att göra?

En viktig del är att lära känna sig själv. Ta reda på hur mycket du
kan äta för att gå ner och sedan hålla vikten, hitta dina gränser. Ha
kontroll på vad du äter och bli medveten och vaksam på vad du
stoppar i dig. Ät regelbundet, ät inte för stora portioner och småät
inte mellan målen.

VÄG OCH MÄT DIG REGELBUNDET. Även om det inte alltid är så
roligt så är regelbunden vägning det bästa sättet att ha kontroll att
du går åt rätt håll eller att du lyckas hålla din vikt. Att mäta sig med
måttband är också ett sätt att ha kontroll.

Ökad fysisk aktivitet ger stora hälsoeffekter och minskar bukfet-
man. Det påverkar inte vikten så mycket men en vältränad muskel-
massa ökar förbränningen. Den allra bästa effekten får man med
ändrade kostvanor i kombination med ökad fysisk aktivitet.

För de allra flesta handlar det om att på egen hand klara sin vikt-
nedgång. Det finns en hel del hjälp att få utan att söka sig till vården.
Det finns flera webbplatser som ger råd och där man också kan
föra dagbok över mat och fysisk aktivitet. Det finns också företag
och organisationer som jobbar med rådgivning och praktisk hand-
ledning för att gå ner i vikt.

PÅ VÅRDCENTRALEN KAN de ge vägledning och stöd. Hur man job-
bar varierar. En del har kostrådgivning och jobbar med viktminsk-
ningsgrupper eller enskilt stöd. Till överviktsenheterna krävs remiss.

Även när man har nått sin målvikt återstår mycket arbete och för

många är lite extra stöd värdefullt. Christina Fleetwood tror att det
skulle finnas mycket att vinna på om vården erbjöd uppföljning.
Det gäller även personer som har opererats för övervikt.

– Det kan räcka med att man får gå till en sjuksköterska och väga
sig en gång i veckan. Någon som man har en återkommande, lång-
siktig relation till och som kan hjälpa en att ha koll. Det kan vara ett
besök i veckan, i månaden, en gång i halvåret eller vid tillfällen i li-
vet när man behöver lite extra stöd för att inte falla tillbaka. För fet-
ma är en kronisk sjukdom och även om man gått ner i vikt så finns
sjukdomen där.•

Läkemedel eller operation?
Läkemedel kan vara en hjälp att komma i gång med sin viktminsk-
ning. Det finns två typer av registrerade läkemedel. Det ena minskar
aptiten, det andra minskar kroppens fettupptag. Rådgör alltid med
din läkare om det är lämpligt att starta en behandling.

För att få göra en operation krävs ett bmi över 35. Det görs också
alltid en bedömning i varje enskilt fall om det är ett lämpligt alter-
nativ. Operation är den mest effektiva metoden för viktminskning
men det är samtidigt en ganska drastisk metod som kräver stora
förändringar av livsstilen. Operation är därför inget alternativ som
en första behandling för den som lider av fetma. För att nå ett bra
resultat behöver man arbeta med beteendeförändringar innan in-
greppet görs.

»Man måste hitta en nivå som går att
hålla till ett rimligt pris.«

har du övervikt?
BMI, Body Mass Index, är det vanligaste måttet som används för
att avgöra om en person är normalviktig, överviktig eller lider av
fetma. bmi anger förhållandet mellan vikt och längd. bmi mellan
18,5 och 24,9 är normalt, mellan 25 och 29,9 är övervikt och allt
över 30 är fetma. bmi-gränserna gäller inte för elitidrottare, äldre
eller barn under 18 år.

Ett annat mått är midjemåttet, som visar var på kroppen vi lag-
rar fett. Bukfetma innebär en större risk för bland annat hjärt- och
kärlsjukdomar och diabetes. Kvinnor och män med ett midjemått
över 88 respektive 102 centimeter har bukfetma. Men redan ett
mått över 80 centimeter för kvinnor och 94 hos män ökar risken
att bli sjuk.

Läs mer och kontrollera ditt bmi på www.vardguiden.se.

◀◀◀
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i samband med varje graviditet gick Lise-
lotte Kuehn upp i vikt och lyckades sedan
inte bli av med de extra kilona. Det är gans-
ka vanligt för kvinnor med övervikt eller
fetma. När Liselotte vägde som mest hade
hon ett bmi på 45, vilket räknas som extrem
fetma.

Som så många andra hade hon provat
diverse dieter och metoder utan att lyckas.

– Tidigare hade jag försökt gå ner i vikt
för att se bra ut. Nu handlade det om att jag
ville må bra. Jag hade inte så stora fysiska
besvär, men jag kände mig inte sedd. Jag var
bara en klump i andras ögon. Sedan visste
jag att min vikt så småningom skulle leda
till fysiska besvär. Det bidrog också till att
jag bestämde mig.

En händelse med familjen blev något av
en väckarklocka. De var ute på landet och en
av sönerna byggde koja i skogen med sina
kusiner. Plötsligt kom kusinerna springande,
uppjagade, och berättade att Daniel skurit
sig och nu låg blödande i skogen. För sitt
inre såg hon sonen förblöda. Liselotte bör-
jade springa – men måste snart stanna.
Kroppen sa ifrån, hon orkade inte springa
trots att hon var övertygad om att sonen
svävade i livsfara.

En granne kunde springa till platsen och
konstatera att Daniel fått ett litet sticksår,
men svimmat när han såg blodet.

– Då kände jag: Mina barn ska inte behöva
dö på grund av att jag väger för mycket och
inte kan hjälpa dem.

Liselotte satte inte upp något slutmål i
kilo för sin viktnedgång. Målet var i stället
att hon skulle känna sig nöjd med hur hon

såg ut och att hon skulle må bra. Ett mål
blev ändå att gå ner 20 kilo.

– När man har haft ett så högt bmi som
jag så är normalvikt egentligen inte målet.
Varje kilo ner är ett steg mot bättre hälsa
och who:s rekommendation är att gå ner
5–10 procent, det ger stora hälsovinster.
Många tror att de måste nå normalvikt, men
då orkar man inte utan ger upp på vägen.

– Att helt på egen hand klara av att gå
ner i vikt är näst intill omöjligt om det rör
sig om mer än några få extra kilon. Det är i
och för sig bara man själv som kan se till att
viktnedgången blir av. Men de flesta behöver
stöd för att nå dit.

Liselotte Kuehn tog kontakt med sin vård-
central, men det var först efter visst tjat
som hon fick hjälp av sin husläkare.

– Alla behöver stöd, även om det är jag
som gör jobbet.

Motivationen att gå ner hade hon redan.
Nu gällde det att hitta strategierna för att
klara av det.

– Motivation är en startkloss för att börja
resan, sedan handlar det om olika sätt för
att klara av den, oavsett om jag är högt eller
lågt motiverad. ”Jag gör så här, och det gör
jag även om det är en riktigt hemsk dag.”

Man måste hitta sina egna metoder.
– Jag har ägnat mycket tid åt att utforska

mig själv, att se hur jag reagerar och agerar.

Jag tror att mycket handlar om att bli med-
veten om sitt beteende.

– Det finns alltid en möjlighet att göra ett
val, även om det kanske inte är lätt. Men
möjligheten finns och det gäller att inse det.

För Liselotte handlade det bland annat
om att ta sig tid att fatta medvetna val. Att
stanna upp och tänka. Innan. Därför valde
hon att inte ställa fram maten på bordet
under den första tiden. Grönsakerna ställ-
de hon på bordet, men resten av maten
fick familjen hämta vid spisen.

– Det gjorde att jag kunde stanna upp och
tänka efter om jag verkligen skulle ta mer.

Genom att ställa sig frågan har man fattat
ett medvetet beslut och får ta konsekvens-
erna, menar hon.

– Väljer jag att äta tre kanelbullar får jag
ta konsekvensen av det – i mitt fall är det
att jag går upp i vikt.

När hon hade gått ner fantastiska 20 kilo
och kände att hon var stabil på den vikten
bestämde sig Liselotte för att hon ville gå
ner ytterligare. Det blev till slut totalt nästan
50 kilo och i dag är hon normalviktig. Men
det var inte vikten i sig som var målet.

– För mig handlade det om att göra en
livsstilsförändring och att komma till en
nivå där jag mådde bra.

Ur den egna erfarenheten föddes också
tankarna på att arbeta med frågor som rör
övervikt och fetma. Liselotte Kuehn vidare-
utbildade sig från sjuksköterska till distrikts-
sköterska och började ta emot övervikts-
patienter. I dag är hon vårdutvecklingsleda-
re och har bland annat till uppgift att sprida
kunskap till primärvården om landstingets

»Många tror att de måste nå
normalvikt, men då orkar man
inte utan ger upp på vägen.«

Liselotte Kuehn gick ner närmare 50 kilo genom att lära känna sig själv
och göra medvetna val. I dag forskar hon kring övervikt och fetma.

»Jag var bara en klump
i andras ögon«

tema övervikt
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handlingsprogram mot fetma och övervikt.
Hon forskar också i dessa frågor och har
bland annat undersökt vad patienter vill ha
för hjälp. Och om de överhuvudtaget vill
diskutera sin vikt när de går till vårdcen-
tralen.

Resultaten var tydliga. De flesta vill fak-
tiskt prata om vikten och de vill få stöd från
personalen på vårdcentralen för att klara
av en viktnedgång.

– Jag har aldrig mött en patient som sagt
nej när jag frågat om de vill prata om sin

vikt. Alla som är överviktiga är medvetna
om det och blir påminda dagligen. Även
om man kanske inte vet hur stor övervik-
ten är.

– Jag brukar säga till mina patienter att
normalvikt inte alltid är målet, det handlar
om att må bra. Du kan ha ett bmi på 28
och må jättebra. Går du från ett bmi på 33
till 28 är det en väldigt bra förändring som
förbättrar hälsan. Jag är inte ute efter ett
smalideal utan ett må bra-ideal.•

liselottes
10 bästa råd
1. Var och en måste hitta sin

egen väg och metod, utifrån
de mål man sätter upp och hur
man fungerar som person.

2. Motivation är viktigt. Men av-
görande är att hitta strategier
som fungerar varje dag, året
om.

3. Lär känna dig själv och ditt be-
teende. Var ärlig mot dig själv.
Först när du är medveten om
hur du reagerar och agerar
– och är ärlig om det – kan du
leta efter metoder för att bryta
invanda mönster.

4. Hitta de knep som passar dig.
Det kan vara enkla saker som
att ta trapporna i stället för
hissen. Eller att ha frukt i bilen
när man åker för att handla
efter jobbet.

5. Sök hjälp! Även om bara du
kan göra jobbet är det viktigt
att ha stöd och peppning.
Det kan vara närstående eller
primärvården.

6. Ät regelbundet. Det är viktigt
att äta frukost, lunch och mid-
dag varje dag och två till tre
mellanmål.

7. Det är inte alltid bäst att sätta
upp ett visst antal kilo som mål
för sin viktnedgång. Ibland kan
det vara enklare att motivera
sig för saker som man vill
kunna göra. Till exempel att
orka spela fotboll med barnen
i tio minuter.

8. Se det positiva. Det blir inte
bättre för att man klankar ner
på sig själv när man misslyck-
as. Har du missat en eller ett
par frukostar den här veckan,
var medveten om det. Men
räkna också in de dagar du
lyckats med att göra det du
bestämt.

9. Tyck om dig själv! Att gå ner i
vikt är ett tufft jobb – och det
är svårt att anstränga sig extra
för någon som man tycker är
motbjudande.

Misströsta inte över tidigare
misslyckanden. Varje gång har
du tagit dig ett steg närmare
att lyckas.

10.
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forskningen blir alltmer entydig: Kroppen mår inte
bra av att vara stilla. Då ökar risken att drabbas av övervikt,
stroke och diabetes. Om man har en funktionsnedsättning
eller är gammal och har extra svårt att röra sig försvagas
kroppen dessutom snabbare. Den processen kan man sakta
ner genom träning.

Är man tvingad till ett liv med mindre spontan rörelse
är det alltså extra viktigt att få in fysisk aktivitet i vardagen.
Men hur gör den som inte kan följa de klassiska råden att
välja trapporna i stället för hissen eller att gå av bussen ett
par hållplatser för tidigt?

– Var och en får röra sig utifrån sin förmåga. Det är
aldrig onödigt eller för sent att börja, och det finns flera sätt
att få vardagsmotion, säger sjukgymnasten Linda Junker
på Puffa träningscenter, där personer med funktionsned-
sättning bland annat kan träna på gym och få hjälp att hitta
till lämpliga fritidsaktiviteter.

Ett sätt är att göra de saker som du klarar av. Om du
sitter i rullstol och kan resa dig från sittande till stående,
så ta tid på dig att göra det. Om du har en cp-skada och
svårt att styra händer och armar kan det vara utmärkt
träning att kamma håret. Det kan kräva näst intill maxi-
mal rörelse och styrka.

– Men det är alltid upp till var och en hur mycket man
orkar. Du kanske kan sätta på strumporna själv, men väljer
att spara energin till annat. Samtidigt är det så att ju mer
du rör dig, desto mer orkar du, säger Linda Junker.

För personer med kognitiva problem till följd av exem-
pelvis en hjärnskada eller utvecklingsstörning sitter hind-
ret sällan i kroppen, utan i knoppen. Förmågan att ta ini-
tiativ kan vara nedsatt och då gäller det att anhöriga och
personal motiverar.

– Det är också viktigt att hitta något som är lustfyllt här
och nu, säger Linda Junker.

Elisabeth Rydwik är sjukgymnast och har forskat om
fysisk aktivitet och träning för sköra äldre.

– Äldre ska framförallt träna muskelstyrka och balans.
Det gör att kroppen orkar längre. Dessutom minskar risken
för fallolyckor. Och det är aldrig för sent att börja – även
personer över 90 år får effekt, säger hon.

Om du inte kan gå ut, så gå omkring så mycket du kan
hemma. Res och sätt dig på en stol flera gånger, eller gör
tåhävningar, men se till att du håller i dig ordentligt så att
du inte faller. Om du har rollator kan du träna balansen
genom att försöka släppa den och stå utan stöd. Kondi-
tion är svårare att träna i hemmet, men ett sätt är att gå
på stället.

– Det är också viktigt att se hushållsaktiviteter som ett

Ju mer du rör dig desto mer orkar du. Det gäller alla – även den som på
grund av ålder eller funktionsnedsättning har svårt att röra sig.
TEXT ÅSA BOLMSTEDT FOTO ANNA MOLANDER

Motionföralla

Med hjälp av styrke- och konditionsträning på Puffa träningscenter och i hemmet
har Pentti Koskela lyckats bromsa sjukdomen som gradvis gör honom allt mer
förlamad.
– Jag orkar mer i dag än för några år sedan. Det gör att jag mår bättre, säger han.
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MER INFORMATION

• Puffa träningscenter,
www.habilitering.nu/puffa

• Fritid för alla,
www.stockholm.se/KulturFritid/Fritid-
for-alla/

• www.vardguiden.se
Tema funktionsnedsättning

motionstillfälle. Klarar man av att dammsuga en stund så
ska man göra det, säger Elisabeth Rydwik.

Både hon och Linda Junker påpekar att det är svårt att
ge allmänna råd, eftersom funktionsnedsättningar och
ålder påverkar oss så individuellt. Därför kan det också
vara bra att få professionell hjälp för att hitta rätt nivå på
träningen. Prata med din läkare, distriktssköterska eller
sjukgymnast och be om Fysisk aktivitet på recept – far.
Då får du konkreta tips om vad som passar just dig. Perso-
ner med funktionsnedsättning kan också vända sig till ha-
biliteringen eller till Puffa träningscenter. Många pensio-
närsföreningar och kommunala träffpunkter för äldre har
också anpassade aktiviteter.

Klarar du av att ta dig ut så ska du inte glömma bort att
fritidsaktiviteter som inte är traditionell träning också kan
vara värdefulla.

– Att sjunga i kör är till exempel bra för lungorna och
underlättar andningen. Dessutom är det socialt och om
man känner samhörighet med dem man tränar med ökar
motivationen, säger Linda Junker.•

»Gör det du
klarar och
det du tycker
är roligt.«

För Johan Nylén är vanliga vardags-
bestyr en utmaning eftersom han har
svårt att röra kroppen på grund av en
sjukdom. En gång i veckan åker han
till Puffa träningscenter för att träna
styrka i överkroppen och det ger posi-
tiva effekter i vardagen.
– Jag känner mig rörligare och moto-

riken förbättras. Det gör att jag till ex-
empel får lättare att äta. Dessutom
blir jag piggare och gladare, säger han.
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en mycket stor del av befolkningen stöder förbu-
det mot barnaga. Sedan 1960 har andelen personer
som tycker att det är okej att slå barn minskat avse-
värt. Hela nio av tio tillfrågade svenskar uppger i en
ny undersökning från Rädda Barnen att de skulle
anmäla om de misstänkte barnmisshandel.

Samtidigt visar undersökningar att nästan vart
tionde barn i Sverige mellan 1 och 18 år – närmare
200 000 barn – någon gång har utsatts för våld
hemma. Barn med olika sjukdomar eller funktions-
nedsättningar, som adhd, rörelsehinder, psykiska
besvär, talfel, epilepsi och övervikt blir slagna hem-
ma betydligt oftare än friska barn, visar en under-
sökning från Allmänna barnhuset och Karlstads
universitet.

Trots att de allra flesta är motståndare till barnaga
finns det oroande tecken på att allt fler föräldrar ändå
tillrättavisar sina barn handgripligen. Lika skräm-
mande är det att antalet småbarnsföräldrar som
knuffar eller ruskar sina barn ökar.

– Jag tror att vågen av nanny-program på teve kan
ha bidragit till en mer auktoritär syn på barnupp-
fostran, säger Björn Tingberg, sjuksköterska på Mio-
gruppen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Mio-gruppen arbetar bland annat med att sprida
information inom vården om barnmisshandel, för att
de som möter misshandlade barn ska upptäcka det i
tid och anmäla.

Antalet anmälningar om misshandelsbrott mot
barn har ökat kraftigt de senaste åren. Framför allt
har skolorna blivit bättre på att anmäla när elever ut-
sätter andra barn för våld.

Antalet polisanmälda misshandelsbrott mot barn i
förskoleålder har nära nog fördubblats från 2005 till
2008, från strax över 1000 fall till 1900, visar statistik
från Brottsförebyggande rådet, brå. Här rör det sig
nästan alltid om vuxna som misshandlat barn.

Sedan 30 år tillbaka är det straffbart att slå barn i Sverige. Förbudet
mot barnaga har gjort stor nytta. Samtidigt har anmälningarna om
barnmisshandel ökat kraftigt de senaste åren.
TEXT JOHAN ÖBERG

Barn är oslagbara

– Vi vet att mörkertalen är stora. De flesta fallen
av barnmisshandel anmäls aldrig. Det kraftigt ökade
antalet polisanmälningar kan förklaras av att allt fler
vuxna inte accepterar misshandel av barn. Men sam-
tidigt har vi på Rädda Barnen farhågor för att det
också finns en attitydförändring hos vuxna som inne-
bär att de tar till allt hårdare tag mot sina barn, säger
Eva Stenstam, informatör på Rädda Barnen.

Vad ska man då göra om man misstänker att ett
barn misshandlas?

Som privatperson kan man anmäla misstanke om
att barn far illa till socialtjänsten i sin kommun eller
till polisen. Man får vara anonym, men det är inte all-
tid så praktiskt att vara det, eftersom det kan göra det
svårare för myndigheterna att agera. Man kan i stället
först ringa och fråga socialtjänsten om råd, utan att
uppge vilket barn det gäller, för att få veta hur man
bör göra.

– Det är bättre att göra något än inget alls. Och
misstänker man att ett barn i ens närhet misshandlas
måste man faktiskt vara så modig att man ringer polis
eller socialtjänst, säger Åsa Landberg, psykolog på
Rädda Barnen.

– Många misshandelsfall beror på att föräldrar som
annars inte skulle slå är helt tröttkörda och tappar
behärskningen. Jag tror man kan göra en stor före-
byggande insats genom att erbjuda sig att sitta barn-
vakt ibland till vänners eller släktingars barn. Enkla
vardagsinsatser, som att bjuda med barn, som man
tror har det svårt hemma, på aktiviteter med ens
egna barn är också bra, fortsätter hon.

Alla som arbetar med barn och ungdomar, exem-
pelvis i skolan, på fritids, inom vården, polisen eller
kyrkan, är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om
de misstänker att ett barn far illa.

– Tyvärr drar sig många på exempelvis barna-
vårdscentralen för det, av rädsla för att förstöra rela-

SÅ SÄGER STATISTIKEN

•Att knuffa och ruska
små barn tycks ha blivit
vanligare.

•Våld mellan de vuxna
i familjen är den klart
största riskfaktorn för att
barnen ska bli slagna.

•När föräldrarna dricker
alkohol är risken dub-
belt så stor att barnen
får fysisk bestraffning.

•Barn med olika sjukdo-
mar eller funktionsned-
sättningar blir oftare
utsatta för våld, både i
hemmet och av andra
barn.

•En fjärdedel av de slag-
na barnen har inte haft
någon vuxen att anför-
tro sig åt.
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tionen till de berörda, och hoppas på att någon an-
nan ska anmäla, säger Björn Tingberg. Vi hör också
ofta tvivel som ”det händer ändå inget när socialen
får fallet”.

– Inom vården måste vi bli mer misstänksamma
när föräldrar söker vård för sina barn ovanligt ofta
eller för andra åkommor än dem vi ser, när de kom-
mer sent efter att en skada uppkommit och när be-
skrivningen av hur skadan uppkommit är oklar eller
motsägelsefull.

Precis som att de allra flesta i Sverige i dag inte
skulle kunna tänka sig att slå sina barn vare sig i upp-
fostringssyfte eller som straff – en attitydförändring
som gått mycket fort sedan 1960-talet, då 90 procent
var positiva till aga – måste vi också lära oss att det
ska vara självklart att hjälpa andras barn genom att
ingripa om vi tror att de far illa. •

»Barn med
olika sjukdomar
och funktions-
nedsättningar blir
slagna betydligt
oftare än friska
barn.«

MER INFORMATION

• På www.vardguiden.se under tema
Barn och föräldrar kan du läsa mer
om barn och våld. Läs också om
stöd till föräldrar, stress, skakade
barn, föräldrars alkoholvanor och
mycket annat. För barn finns arti-
keln Din mamma eller pappa får
aldrig slåss.

• Studien Våld mot barn
2006–2007,
www.barnrattsakademin.se

• Brottsförebygggande Rådet, BRÅ,
brottsstatistik 2008

• Rädda barnen www.raddabarnen.se

FOTO: EBBY MAY/GETTY IMAGES

»Vågen av nanny-program
på teve kan ha bidragit till
en mer auktoritär syn på
barnuppfostran.«
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tänk dig att inte kunna uppskatta vad du
ska betala för maten i affären, att inte kunna
läsa en busstidtabell och att ständigt blanda
ihop siffrorna i telefonnummer. Så ser verklig-
heten ut för en person med dyskalkyli.

– Om du inte kan räkna, beräkna eller upp-
fatta hur tal förhåller sig till varandra är det
direkt handikappande. Så mycket i livet hand-
lar om matematik, säger Elisabeth Lindström,
chef för Talkliniken vid Danderyds sjukhus.

Dyskalkyli är när man har specifika mate-
matiksvårigheter som inte beror på psykisk ut-
vecklingsstörning eller bristande skolgång.
Om man tidigt märker att barnet har svårt
med rumsuppfattning och att beräkna antal,
ökar sannolikheten för att det är dyskalkyli.
Och om någon i familjen har dyskalkyli ökar
risken med 5–10 procent för att barnet ska få
det. Runt var femte person med dyskalkyli har
även dyslexi, läs- och skrivsvårigheter.

– Dyskalkyli upptäcks oftast när barnet går
på mellanstadiet och börjar få svårt att följa
med i matten. Men eftersom vi föds med en

förmåga att uppfatta antal, så borde problemen
kunna upptäckas tidigare, säger Elisabeth
Lindström.

Det är viktigt att ta reda på om räknesvårig-
heterna hör ihop med allmänna inlärningssvå-
righeter, en språkstörning eller andra neuro-
psykologiska funktionsnedsättningar som
adhd eller Aspergers syndrom.

– Vid adhd kan det vara svårt att komma
ihåg hur tal ska lösas och vilket räknesätt som
ska användas. Vid Aspergers syndrom handlar

det om att förstå hur talen förhåller sig till varandra.
– Har man allmänna inlärningssvårigheter behövs hjälp och

stöd i all inlärning, säger Elisabeth Lindström.
Tror man att ens barn har räknesvårigheter ska man i första

hand vända sig till skolan. Skolpsykologen kan då göra en psy-
kologutredning som komplement till lärarnas pedagogiska
bedömning. Den ska innehålla uppgifter om barnets allmänna
begåvning, koncentrationsförmåga, form- och rumsuppfattning
och arbetsminne. Vid behov remitteras barnet vidare till Tal-
kliniken.

Sedan år 2004 har cirka 900 personer utretts för räknesvårighet
vid Talklinken. Kötiden är cirka 15 månader. De flesta som kom-
mer för utredning går på mellanstadiet. (Vuxna med räknesvå-
righeter ska vända sig till vuxenpsykiatrin för en bedömning.)

Träffa logoped
Vid utredningen får man träffa en logoped och göra olika siffer-
övningar. Förmågan att använda olika räknesätt, att uppfatta
antal och mängd samt att förstå klockan testas. Utredarna tittar
även på hur man räknar, hur man tar sig an problemet. Man gör
även en bedömning av läs- och skrivförmågan.

– Misslyckanden i skolan ger lätt dåligt självförtroende. Där-
för är det viktigt att beskriva också de starka sidorna, inte bara
de områden där extra stöd behövs, säger Elisabeth Lindström.

Vid ett avslutande samtal på Talkliniken får eleven veta hur
han eller hon kan hjälpa sig själv, och föräldrarna får tillfälle att
ställa frågor. Dessutom får lärare möjlighet att diskutera hur man
kan förbättra elevens möjligheter till inlärning.

– Skolan är skyldig att anpassa miljön efter elevernas behov.
Stöd från specialpedagog och skolpsykolog som samarbetar kan
betyda mycket för barnets utveckling, säger Elisabeth Lindström.

Hjälpen beror på hur svårigheterna ser ut. Om barnet även har
en språkstörning ska till exempel lästal undvikas. Ibland kan det
handla om att lära ut strategier för hur ett tal ska räknas ut, eller
att lära sig att gå igenom ett tal systematiskt för att se vilket räkne-
sätt som används.

Utöver pedagogiskt stöd finns det olika typer av hjälpmedel
till exempel miniräknare, tabeller, faktakort och pärlband.•

Noll koll på siffror
Att ha svårt att förstå matematik är inget ovanligt. Men är problemen så stora att det
påverkar vardagen kan det röra sig om dyskalkyli, räknesvårigheter.
TEXT NILLE KRISTIANSSON ILLUSTRATION KENNETH ANDERSSON/STHLMILL

»Skolan är skyldig att anpassa miljön
efter elevernas behov.«
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MER INFORMATIONTecken på dyskalkyli

•Mycket svårt med de fyra räknesätten.

•Svårt att minnas siffror.

•Räknar långsamt.

•Räknar på fingrarna, även en- och två-
siffriga tal (4+7, 15–9).

•Kastar om siffror, 264 blir 246.

•Svårt att lära sig multiplikationstabellen.

•Svårt att uppfatta antal och mängd.

•Svårt att lära sig klockan.

•Dålig tidsuppfattning.

•En eller flera i familjen, eller någon nära
släkting, har räknesvårigheter.

•Svårt att hantera pengar och att sköta
sin ekonomi.

•Dåligt lokalsinne, svårt att hitta, skilja
på höger och vänster, läsa kartor.

•Svårt att läsa och förstå tidtabeller.

•Svårt att planera och organisera.

•www.vardguiden.se Tema funktionsnedsättning

•www.vardguiden.se/dyslexi

•www.dyslexiforbundet.se

Christoffer fattade inte matten i skolan
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0m 21-årige Christoffer Strömberg kunde,
skulle han radera alla frustrerande timmar
han suttit med hopplösa mattetal.

– Det är svårt att förklara, men jag kan
inte se talen framför mig. Enkla tal funkar,

men division går bara inte. Multiplikations-
tabellen klarar jag upp till femmans tabell.
Och så händer det ganska ofta att jag place-
rar siffrorna i fel ordning.

När Christoffer var i tioårsåldern märkte

föräldrarna att han inte hängde med i mat-
ten, hade svårt med tidsuppfattningen och
att förstå klockan. De bad om en utredning.

– För mig fanns ingen skillnad mellan en
minut och en timme. Nu har jag lärt mig
skillnaden men har fortfarande svårt att
passa tider.

Utredningen, som tog några år, gav diag-
nosen dyskalkyli. I våras gjordes en upp-
följande utredning på Talkliniken.

– Inget hade förändrats. Men nu har jag
accepterat att jag har dyskalkyli. Svårighe-
terna försvinner inte, men jag är inte dum
och anklagar inte mig själv, säger han.

Det är bara i matte som betyget icke god-
känd följt honom genom grundskolan. Alla
andra ämnen har han klarat.

– Självförtroendet var inte det bästa
fram till högstadiet, men nu har jag jobbat
upp det.

Christoffer tycker att han har fått stort
stöd hemifrån, men att det ofta har varit
en kamp att få hjälp i skolan.

– Morsan har pratat med lärarna på sko-
lan och hittat på egna lösningar. Ett tag kom
en granne som är speciallärare hem till oss
efter skolan och tränade med mig. Då fick
jag sitta i lugn och ro. Jag kunde koncentre-
ra mig utan surret i klassrummet.

Just en lugn miljö hamnar högt på
Christoffers önskelista, när han tänker på
hur han hade velat ha det i skolan. Han hade
gärna haft bara en speciallärare med ett
sätt att lära ut, i stället för flera. Det hade
också underlättat att få ha flera mindre
prov, efter varje delområde, i stället för ett
stort. Liksom att få använda miniräknare.

I dag arbetar Christoffer på lagret hos ett
distributions- och logistikföretag. Chefen
och arbetskollegorna vet att han har
dyskalkyli.

– Jag arbetar inte så mycket med siffror,
men det är bra att de andra vet vad jag har
problem med.•

»Svårigheterna försvinner
inte, men jag är inte dum
och anklagar inte mig själv.«

”Nu vet jag att
jag inte är dum”
Förr skämdes Christoffer när han inte fattade matten
i skolan. Nu har han accepterat att han har dyskalkyli
– och har knep som underlättar.
TEXT NILLE KRISTIANSSON FOTO PERNILLE TOFTE
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MER INFORMATION

•På www.vardguiden.se kan du se vilka vård-
centraler som vaccinerar mot svininfluesan,
om de har särskilda tider för vaccinering och
om de har vaccin i lager. Här kan du också
hitta frågor och svar kring vaccineringen och
influensan.

vaccinet mot svininfluensan, eller nya
influensan A(H1N1), heter Pandemrix. Det
är ett så kallat prototypvaccin som togs
fram redan för flera år sedan, när fågelin-
fluensan var aktuell, och är grundligt testat.
Idén med prototypvaccin är att man kan
använda det mot flera sorters virus. Man
behåller själva grundvaccinet och byter ut
den del som är speciell för varje virus.
Virusdelen är ett protein som kallas anti-

gen. Det är en liten, liten del av viruset som
inte gör dig sjuk, men som triggar i gång ditt
immunförsvar så att det börjar bilda anti-
kroppar. Nästa gång du får in samma virus
i kroppen känner immunförsvaret igen det
och har redan full beredskap. Du har blivit
immun mot viruset, och slipper bli sjuk.
Att vaccinet innehåller kvicksilver har

orsakat en hel del oro. Kvicksilvret ingår i
ett konserveringsmedel, tiomersal, som
bland annat används i malariavaccin och
har getts i många miljoner doser. Konser-
veringsmedlet finns i vaccinet för att döda
eventuella bakterier.
– Mängden kvicksilver i en dos vaccin är

extremt liten och motsvarar ungefär det
som finns i en portion fisk, säger Henrik
Almkvist, chefsläkare i Stockholms läns
landsting.
Förstärkaren, som också kallas adjuvans,

gör vaccinet mer effektivt. Förstärkaren som
finns i Pandemrix innehåller bland annat
E-vitamin och skvalen, ett ämne som finns
naturligt i kroppen. Till vaccinet utvinns det
ur hajleverolja. Samma förstärkare har an-

vänts i många vacciner och är lika grund-
ligt testad som prototypvaccinet. En finess
med förstärkaren är att det behövs en
mindre mängd virusprotein till varje dos
vaccin. En annan är att förstärkt vaccin ger
ett visst skydd även mot liknande virus. Så
om svininfluensans virus skulle ha ändrat
sig lite när det kommer tillbaka en andra
eller tredje gång – vilket influensavirus ofta
gör – är det troligt att vaccinationen ändå
ger att gott skydd.
Som alla läkemedel kan vaccinet ge en del

biverkningar. Pandemrix orsakar inte fler
biverkningar än andra vaccin, utom att det
är vanligare att man blir öm och svullen i
armen efter sprutan. Det är vaccinets för-
stärkare som ger den reaktionen.
Man kan också få feber, huvudvärk och

värk i kroppen, men det är inte lika vanligt.
Ett tjugotal personer – av drygt 1,4 miljoner
vaccinerade – har fått svårare biverkningar
som allergiska reaktioner, blodtrycksfall,
hjärtklappning och nässelutslag.
– Bästa sättet att slippa bli sjuk är att

vaccinera sig. Risken att drabbas av allvarlig
eller livshotande sjukdom på grund av in-
fluensan är hundrafalt större än risken med
att ta vaccinet, säger Henrik Almkvist. •

Så gick det till när
vaccinet kom till …
Hela hösten har svininfluensan varit ett hett
samtalsämne. Många har varit oroliga för vaccinet.
Är det tillräckligt testat? Varför innehåller det
kvicksilver? Här får du svaren!

TEXT KERSTIN OTTERSTÅL

ILLUSTRATION ROBERT HILMERSSON

S 17 Influensavaccin B VG 4-09.qxp :Vårdguiden Mall (kopia)  09-11-05  16.51  Sida 17



18 Vårdguiden nr 4 2009

en av många verksamheter som anlitar per-
soner som vill medverka i olika tester är Karo-
linska Trial Alliance (kta). De arbetar med att
samordna klinisk forskning i Stockholms län
och har flera tusen personer i sitt register. Men
fler behövs.
Studierna är varierande och kan handla om

att till exempel prova ett nytt läkemedel mot
migrän eller testa nya urinkatetrar. De prepa-
rat man utsätter sig för har genomgått många
tidigare tester, bland annat på djur, innan de
testas på människor. Alla studier genomgår
en granskning av Läkemedelsverket och Etik-
prövningsnämnden.
De första testerna genomförs oftast på friska

unga män. Vid de fortsatta testerna av läke-
medlen är personerna vuxna män och kvin-
nor i alla åldrar. Läkemedel testas även på den
grupp patienter som det är avsett för. Det inne-
bär att alla från 18 och uppåt, friska som sjuka,
är välkomna att delta i undersökningar. Om
man har en viss sjukdom kan man till exem-
pel få vara med och pröva ett nytt läkemedel
mot just den sjukdomen.
Som försöksperson får du en grundlig hälso-

undersökning inför varje studie du deltar i. Du
får träffa en läkare som berättar om den aktu-
ella studien. Deltagandet är frivilligt och du
har rätt att avbryta när du vill. Hälsounder-
sökningar sker kontinuerligt under studiens
gång och även efter det att studien är avslutad.
Den som deltar i en studie kan behöva vara

ledig från jobbet emellanåt, och somliga stu-
dier kan innebär en del prövningar, som täta
provtagningar, speciella dieter eller andra livs-
stilsförändringar.
Den som deltar i en studie får också viss

ekonomisk ersättning.•

TEXT KERSTIN OTTERSTÅL FOTO JONAS HALLQVIST

+ Det är en viktig med-
mänsklig gärning

+ Om du själv är sjuk
kan du påverka din
egen och andras hälsa
till det bättre

+ Du får en grundlig
hälsoundersökning

+ Det är spännande (för
dig som är nyfiken på
hur forskning går till)

+ Du får betalt

+ Om du är sjuk och
testar ett läkemedel
som fungerar bättre
än det du haft förut,
kan du – om din läkare
samtycker – få fort-
sätta med det när
studien är slut.

– Det kan ta tid

– Somliga studier kan
innebära visst obehag

– Du kan få biverkningar.
Dessa följs dock alltid
upp.

För att få fram nya läkemedel, nya vacciner och
ny medicinteknisk utrustning behövs det frivilliga
som deltar i olika studier. Vill du bli en vardagshjälte?

Plus och minus

Efterlyses:

Vardagshjältar!

MER INFORMATION

KTA:s webbplats,
www.karolinskatrialalliance.se
e-post: forsokspersonkta
@karolinska.se,
08-517 749 47 (Solna) eller
08-585 85880 (Huddinge),
telefontid vardagar 9–15.
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DET BÖRJADE MED att en före detta
arbetskamrat var med i några studier.
Timi Lindberg blev nyfiken.
– Det lät spännande – och dessu-

tom fick man betalt, vilket till en bör-
jan inte var helt oväsentligt.
Under årens lopp har Timi exem-

pelvis fotograferat hjärnan i PET-ka-
mera och testat katetrar. Men de fles-
ta av studierna har handlat om nya
mediciner mot olika sjukdomar.
– För varje gång har jag blivit mer

och mer intresserad av själva forskning-
en, säger Timi. Så numera gör jag inte
det här för pengarna. Nu vill jag vara
en god människa, göra en god gärning.
Timi har hunnit vara med i ett tiotal

studier. Några gånger har han ingått i
en grupp av unga friska män som tar
ett nytt läkemedel som testas på
människa för första gången, efter
många år av djurförsök. Då är dosen
av läkemedlet mycket låg, och försöks-
personerna övervakas kontinuerligt.
– Då får man ligga inne i några da-

gar och nätter. På armen har man en
blodtrycksmanschett som mäter
trycket automatiskt fyra gånger i tim-
men. Utom på nätterna, då är det mer
sällan. En EKG-mätare med elektroder
på bröstet skickar signaler till en da-
tor där personalen övervakar oss.
Timi är vaktmästare på Karolinska

Universitetssjukhuset Solna och
skjutsar patienter mellan olika avdel-
ningar. När han har en stund över häl-
sar han ofta på hos KTA – tar en fika
och pratar lite. Det råder en varm
stämning mellan personal och försöks-
personer, åtminstone när det gäller
Timi.
Försökspersonerna som sover kvar

på avdelningen behöver inte ha trå-
kigt. I ett sällskapsrum finns en stor
platt-tv med video, dvd, tv-spel, och
andra tidsfördriv.

– Jag har fått flera goda vänner här,
säger Timi. Bland andra en kille i Gö-
teborg och en i Dalarna som har varit
med i samma studier några gånger, vi
är ett litet grabbgäng som trivs ihop.
Så när jag blir kallad till en studie bru-
kar jag försöka få mina gamla kompi-
sar att vara med på samma studie. Vi
snackar, lyssnar på musik och spelar
spel – då går tiden mycket fortare.
– Jag har inte fått några men av att

vara med i studierna, säger han. Ibland
kan det vara lite jobbigt, som att sova

med blodtrycksmanschetten eller ta
blodprov ofta. Någon gång kan det
göra lite ont också, men man får alltid
säga ifrån om man inte vill vara med
längre.
– En gång var jag nära att hoppa

av. Det var när vi testade urinkatetrar.
Vi testade sammanlagt 36 stycken
under tre olika perioder, och en av
dem var riktigt obehaglig! Men an-
nars har jag inte fått några biverk-
ningar eller upplevt något annat obe-
hag av att vara med i olika försöks-
verksamheter – snarare tvärtom! •

Sedan sex år tillbaka är Timi Lindberg försöks-
person – en av de många modiga som testar nya
läkemedel och medicinska produkter.

– Vi snackar, lyssnar på musik och
spelar spel – då går tiden mycket
fortare, säger Timi Lindberg.

”Jag vill göra
en god gärning”
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den vanligaste föreställningen är att för tidig ut-
lösning är ett övergående problem som framför allt
drabbar yngre män. Men det stämmer inte. Besvä-
ren finns i alla åldrar och för de flesta som drabbas
handlar det om livslånga problem.
– Hos majoriteten är det här något man alltid har

haft och något man kommer att fortsätta ha hela li-
vet, säger Stefan Arver, androlog och specialist på
manliga sjukdomar.
Hur länge ett samlag pågår varierar förstås från

par till par, och mellan olika tillfällen. Men för de
allra flesta män tar det mellan fem och tio minuter
innan de når utlösning. För tidig utlösning är när
man får utlösning inom en minut efter att samlaget
inletts och när mannen känner att han inte har nå-
gon eller ytterst liten kontroll över det hela.
– Bristen på kontroll gör att hela sexualiteten blir

som en överraskning och det är förstås frustreran-
de. Det finns också ett klart samband mellan
ångestnivå och för tidig utlösning. Det finns ju ett
prestationskrav kopplat till samlag och det förvär-
rar det hela.
Det som händer när mannen får utlösning be-

skriver Stefan Arver som en reflex – och reflexer är
olika lätta att utlösa hos olika människor. Vi är olika
som individer och reagerar olika, hos en del kom-
mer reaktionen snabbt.
– Det kan beskrivas som att man laddar upp en

spänning som leder till avfyrning. Lider man av för
tidig utlösning har man ingen kontroll över när av-
fyrningen sker.
Attityden till erektionsproblem har blivit öppna-

re. Det är inte längre lika genant att prata om den
typen av problem. Men just för tidig utlösning är
fortfarande ett tabubelagt område. Och dessvärre är

kunskapen inom vården inte heller så stor, menar
Stefan Arver.
– Många har en ganska dimmig uppfattning om

vad för tidig utlösning innebär, kunskapsnivån är
väldigt låg. Vi vet att det är den vanligaste manliga
sexuella åkomman, men tittar man på vad män söker
vård för så ser det inte ut så. Om vi kunde sprida mer
kunskap så skulle säkert fler söka hjälp för problemet.
För tidig utlösning är ett problem som inte bara

påverkar mannen, det påverkar också partnern.
– De par som kommer till oss är ganska förtviv-

lade. Hur man fungerar ihop med sin partner är en
viktig del i det hela. En del par hittar sätt att hantera
det på, men det kan slita hårt på förhållandet.
Orsakerna bakom för tidig utlösning kan vara flera.

Det kan finnas kopplingar till andra besvär, med pro-
statan eller andra symtom från urinvägarna. Andra
erektionsproblem och för tidig utlösning hänger ock-
så ofta ihop. När en man upplever att han är på väg
att förlora förmågan till erektion är det inte ovanligt
att han också drabbas av för tidig utlösning.

»Besvären
finns i alla
åldrar och
för de flesta
som drabbas
handlar det
om livslånga
problem.«

Fyra sekunder…
... som Magnus Uggla sjunger, är kanske att ta i. Men faktum är att var tionde man
i Sverige lider av för tidig utlösning. Trots att det är den vanligaste manliga sexuella
åkomman är det många som drar sig för att söka hjälp.

TEXT ANITA GULLBERG ILLUSTRATION JANETTE BORNMARKER/STHLMILL
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Stark sexuell upphetsning kan också leda till
att utlösningen kommer väldigt snabbt.
– Men behandlar man de här åkommorna

så ökar också tiden till utlösning.
Hos den stora gruppen som lider av för ti-

dig utlösning finns dock inga andra bakom-
liggande orsaker. Ändå finns det olika meto-
der för behandling.
– Terapi i olika former kan användas för

att mannen ska kunna hitta metoder för att
skapa kontroll över situationen och hjälpa
honom att bättre hitta sina kroppsimpulser.
Det finns också olika tekniker man kan an-
vända sig av vid samlag som kan hjälpa till
att fördröja utlösningen.
Antidepressiva läkemedel, så kallade ssri-

preparat, har också visat sig hjälpa och det
finns i dag ganska lång erfarenhet av att an-
vända den typen av preparat för att hjälpa
män som lider av för tidig utlösning. Den
metoden har dock vissa nackdelar. En är att

det tar ganska lång tid innan medicinen ver-
kar. Det tar också ganska lång tid innan den
försvinner ur kroppen.
– Antidepressiva preparat kan också ge bi-

verkningar, allt från muntorrhet till ökad
trötthet och förlorad sexuell lust. De ger även
en viss personlighetsförändring, eftersom de
är avsedda för behandling mot depression.
En bieffekt är att livet blir lite mer enformigt
känslomässigt, vilket kan vara ett högt pris
att betala, säger Stefan Arver.
Nyligen har ett nytt preparat lanserats som

innehåller samma substanser som ssri-pre-
paraten, men som är inriktat på problemati-
ken med för tidig utlösning. Medicinen ver-
kar snabbare och försvinner också snabbare
ur kroppen. Därmed ska den inte ge upphov
till samma biverkningar. Den ska kunna tas
vid behov.
– Det viktiga är att man inte drar sig för

att söka hjälp!•

»För tidig utlösning är
fortfarande ett tabubelagt
område.«

Tips mot för
tidig utlösning
Stopp och start eller klämteknik
När mannen känner att han närmar
sig utlösning, avbryter han samlaget
eller onanin och väntar till det
klingar av. Detta upprepas och det
är inte förrän vid tredje tillfället
som han tillåter sig att få utlösning.
Om detta inte hjälper kan mannen
använda sig av klämteknik.

Med tumme och pekfinger kläm-
mer man åt nedanför ollonet tills
det klingar av. Ofta behöver man
hjälp att hitta rätt i de här tekniker-
na och hur de ska användas. Det
kan man få i sexterapi. Det viktiga
är dock att mannen är disciplinerad
och använder teknikerna vid varje
samlag och varje onanitillfälle, an-
nars är han inte hjälpt av dem.
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att bli äldre innebär ofta att man gradvis
tvingas se sina möjligheter krympa och sin
frihet beskäras. Men hur vi åldras är i mångt
och mycket upp till oss själva. Vikten av att ta
kontroll över sin kropp och hälsa är inget som
upphör i och med pensionering – tvärtom ökar
betydelsen med åren.

Därför satsar Stockholms läns landsting nu
på att få oss att förstå vikten av förebyggande
arbete.

– Vi prioriterar tre områden – trycksår, un-
dernäring och fall – som vi vet har extra stor
inverkan på vår hälsa när vi blir äldre, säger
Inger Rising, chefssjuksköterska och ansvarig
för projektet.

Särskilt betonas maten, eftersom näringen
har stor inverkan på alla andra områden. Den
som inte äter och dricker ordentligt riskerar att
drabbas av undernäring. Undernäring påver-
kar allmäntillståndet och ökar risken för infek-
tioner, trycksår och fall.

Med åldern förändras förutsättningarna för
ätandet. Maten smakar inte lika mycket och vi
får andra näringsbehov.

– På äldre dar blir sådant som tidigare var
”förbjudet” inte bara tillåtet utan också viktigt.
Då är det till exempel helt okej att småäta. Sex
till åtta måltider om dagen är en bra nivå.
Många äldre äter alldeles för lite fett och protei-
ner. Ett mellanmål med smörgås och fet lever-
pastej och en kopp varm choklad är inte alls så
pjåkigt ur näringssynpunkt, säger Inger Rising.

Men vad har maten med risken att ramla att
göra?

– Många äldre får sämre aptit, eftersom ma-
ten inte smakar någonting. I stället äter de söt-
saker – sött är en smak man fortfarande känner
tydligt. En tidig middag blir kanske det enda
riktiga målet på hela dagen.

Det innebär brist på näring. Som i sin tur ger
lätt yrsel. Och när man sedan behöver göra
det nattliga toalettbesöket är det lätt att vingla
till, snubbla och falla.

Att falla är inte bara smärtsamt och otrevligt
– utan rent livsfarligt. Statistiken talar sitt tyd-
liga språk – dubbelt så många människor i
Sverige dör av fallskador som i trafiken.

– Vi vill att människor ska förstå allvaret och
vikten av att förebygga fall.

Att förebygga fall är varken dyrt, svårt eller
krävande. Med sin informationskampanj vill
landstinget inspirera alla att arbeta trycksårs-,
undernärings- och fallförebyggande – tuff,
som satsningen kallas.

– Hjälpmedel som käpp eller rollator innebär
inte en begränsning, tvärtom ger de en ökad
chans att återta balansen och kontrollen över
sin kropp och få ökad frihet!

För den som sitter i rullstol eller som riskerar
att bli stillaliggande är riskerna stora för tryck-
sår. Trycksår beror på att blodcirkulationen
har försämrats till ett område på kroppen på
grund av tryck. Oftast inträffar dessa tryck-
skador där ben ligger nära hud, det vill säga
över ryggslutet, hälar, skulderblad, bakhuvud,
höfter och sittbensknölar.

Om man tidigt uppmärksammar en rodnad
kan man genom att avlasta området förhindra
att det blir ett trycksår. Den viktigaste förebyg-
gande åtgärden är att försöka röra på sig och
att ändra ställning ofta. Även små förändring-
ar ger stora resultat.•

Låt inte åldern
ta ut sin rätt
Trycksår, undernäring och fallskador är vanligt hos äldre.
Ofta kan de förebyggas med enkla medel. Och förebygger
du en kan du minska risken för ytterligare en.
TEXT HELENE LUMHOLDT FOTO JONAS HALLQVIST

» Många äldre äter alldeles
för lite fett och proteiner.«

FÖREBYGG:
Undernäring

•Håll koll så att du inte
tappar i vikt.

•Om aptiten är dålig - ät
ofta. Din nattfasta bör inte
överstiga 11 timmar.

•Undvik lättprodukter.

•Ät energirika mellanmål.
Ta rejält med smör på
smörgåsen, lägg en tjock
skiva god ost ovanpå och
häll en rejäl skvätt grädde
i kaffet.

Fall

•Rör på dig så mycket du
orkar och din hälsa tillåter.
Korta promenader i tryggt
sällskap stärker både krop-
pen och välbefinnandet.

•Sitt på sängkanten innan
du reser dig.

•Ha en nattlampa tänd så
du ser vägen till toaletten
på natten.

•Flytta undan möbler och
prylar som är lätta att
snubbla på.

•Kliv inte upp på stolar och
pallar, be om hjälp i stället.

•Om du ändå kliver upp
– använd en stadig trapp-
stege med handtag.

•Om du känner dig osäker –
använd käpp eller rollator.

Trycksår

•Ät näringsrikt och drick
ordentligt.

•Avlasta rodnader och
ömma punkter med en
kudde. Kontrollera att de
försvinner. Be om hjälp att
titta på utsatta ställen som
du inte själv ser.

•Försök att röra på dig och
byt ställning så ofta du
kan. Ha kontroll på tiden
så du vet hur länge sedan
det är du bytte ställning.
Även en liten lägesföränd-
ring är av stor betydelse.

•Hör dig för på vårdcentra-
len om tryckavlastande
hjälpmedel som madrass
eller dynor kan passa dig.

•Smörj in torr hud med en
fuktighetsbevarande kräm.

S22-23 Tuff D VG 4-09.qxp :Vårdguiden Mall (kopia)  09-11-05  17.04  Sida 22



Vårdguiden nr 4 2009 23

NÄR MORGONTIDNINGEN dimper ner i brev-
lådan vaknar Arne Söderbom, 82, och tycker
inte att det är någon idé att försöka somna om.

– Klockan sex äter jag frukost och sedan är
jag igång hela dagen!

Frukosten består av sojamjölk med nyttiga
flingor, ett par smörgåsar och en kopp kaffe.

Är det tisdag tar Arne färdtjänsten till Rosen-
lund där vattengympan kör igång klockan åtta.
Sakta kliver han ner i det 36-gradiga vattnet
– men inte förrän vattnet stigit ovanför knäna
känner han hur skönt det verkligen är.

– Efter misslyckade operationer i båda knäna
saknar jag all känsel i underbenen. Ovanför knä-
na har jag visserligen känsel, men också värk.

Trots sina besvär är Arne fysiskt aktiv. Föru-
tom vattengympan går han på sjukgymnastik
en gång i veckan.

– Jag tränar benen med olika redskap. Tidiga-
re har jag aldrig varit direkt sportig, men jag har
alltid hållit igång och alltid varit rätt spänstig.

Håller igång gör han fortfarande.
– Om jag inte tränar och bygger upp mina

muskler hamnar jag i rullstol. Så enkelt är det.
Det är min motivation!

Maten är en viktig del i Arnes liv. Han har
alltid sett till att äta en bra och varierande kost.
Sedan han nu drabbats av prostatacancer har
han blivit än mer noggrann.

– Jag ser till att äta mycket sojaprodukter,
grönsaker och fet fisk. Jag inbillar mig att det
hjälper till att hålla cancern stången.

– Antingen lagar jag och min närbo mat till-
sammans, eller så åker vi till servicehuset i
Hammarbyhöjden och äter. Där har de riktig
mat, inga halvfabrikat. I dag var det revbens-
spjäll, med sås, potatis och äppelmos. Jättegott!

För att ta sig till servicehuset använder
Arne tunnelbanan. Eftersom det finns hiss på
båda stationerna fungerar det bra.

– Jag har ju rollator, utan den kan jag
inte gå alls, jag har ju inte någon balans.
Eftersom jag inte med viljekraft kan styra
underbenen så har jag lärt mig att
slänga fram överbenen ett i taget och
då måste underbenen följa med. Jag
måste titta var foten hamnar för varje
steg, så det är krångligt, men det går.

Då kan det vara svårare på natten.
Värken har tvingat honom att äta star-
ka mediciner. Att kliva upp och gå på
toa, yr av mediciner och med sömnen
kvar i kroppen, har sina risker. För att
underlätta har Arne alltid lyset tänt i

badrummet om natten.
– Det är en uppladdningsbar lampa som jag

tänder när jag går och lägger mig. Då ser jag
vart fötterna hamnar när jag går.•

Nyckeln till ett
långt liv

» Om jag inte tränar och
bygger upp mina muskler
hamnar jag i rullstol.«
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◀◀◀

redan i mellanstadiet gick det snett. Angelika
började i en ny och stökig skola och föräldrarna
skilde sig. Hon tjuvrökte, kom inte upp ur sängen
på morgnarna och tappade intresset för sina tidiga-
re fritidsaktiviteter. Hon fick nya kompisar, började
klä sig utmanande. Skolarbetet gick sämre, hon
skolkade, snattade och slogs, experimenterade med
droger och alkohol. Det blev många turer hos poli-
sen, socialtjänsten och familjerådgivningen.

Det här kaoset pågick i fem år. Vändpunkten kom
när föräldrarna hittade amfetamin i plånboken och
ställde henne till svars.

I dag har Angelika lämnat strulet bakom sig och
är en medveten 20-åring med planer för framtiden.

– Det jobbigaste var att jag aldrig tänkte efter före,
jag bara gjorde en grej utan någon som helst tanke
på konsekvenserna. Jag ville pröva allt och kände mig
instängd om jag inte fick göra som jag ville. Även
om jag innerst inne kanske visste att jag gjorde fel,
så ville jag aldrig erkänna det, säger hon.

– Jag tyckte att jag hade kontroll och kunde ta
hand om mig själv. Jag betedde mig korkat, men
kände mig ball. Kompisarna betydde allt och mamma
var så jobbig med sina regler.

Mamma Maria kämpade för att hjälpa sin dotter.
Hon säger att det inte hade gått utan stödet utifrån.
Bägge fick lära sig att prata och lyssna på varandra
och respektera varandras olika synsätt.

– Nu efteråt vet jag att jag skulle ha varit mer när-
varande och pratat med Angelika om skilsmässan,
om hur hon mådde. Jag borde ha visat hur orolig
jag var för hennes destruktiva beteende och kom-
promissat mer kring våra regler.

– Angelikas pappa och jag trodde dessutom att vi

var överens om reglerna, men det visade sig inte
stämma. Vilket blev förvirrande för Angelika, som
kunde tänja på dem. Vi vuxna borde ha pratat ihop
oss bättre.

Maria och Angelika tycker att det kan räcka med
ett par tre tydliga regler åt gången, som man kom-
mer överens om.

– Skriv upp dem, sätt lappen på kylskåpet och låt

dem fungera som delmål. När målen nås kan man
fira genom att gå på bio eller laga något extra gott till
middag, säger Angelika.

Nu har mor och dotter skrivit en bok ihop om
Angelikas tonår, Snacka om kaos, med råd och tips
till föräldrar.

– Vi vill ge andra kraft att ta tag i tonårsproblemen
och visa att det är okej att söka hjälp. Våga börja
prata om tonårsstrulet.•

»Kompisarna betydde allt och mamma
var så jobbig med sina regler.«

LÄS MER

• Snacka om kaos (Piknik),
Maria och Angelika Langen

• Förbannade älskade tonåring
(Natur & Kultur),
Birgitta Kimber

• www.bup.nu

• www.umo.se

• www.raddabarnen.se

• www.kometprogrammet.se

• www.mentor.se

• www.tjejzonen.com

• www.killfragor.se

Skolk, snatteri och droger – tonårs-
tiden blev jobbig för Angelika
Langen och hennes familj. I dag
mår hon bra och har tillsammans
med sin mamma skrivit en bok om
kaoset, för att hjälpa andra.
TEXT LENA FIEBER FOTO ULF HUETT

Snacka omkaos!

sök hjälp
Det finns hjälp att få om något går fel. Var lyhörd
för förändringar i beteendet. Skolk kan vara en
varningssignal.
Börja med att till exempel kontakta skolhälso-

vården, ungdomsmottagningen eller familjeråd-
givningen. Nästa steg kan vara en bup-mottag-
ning, som tar emot tonåringar till och med 17 år
och även ger telefonrådgivning till föräldrar. Man
får tid inom en månad och tonåringen måste inte
följa med första gången.

bup har även en specialenhet för självdestruk-
tiva tonåringar – dbt-teamet – samt för tonåringar
som utsatts för sexuella övergrepp – Vasa bup.
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tonåren har alltid varit en period i livet med starka känslor.
Tonåringen styrs av sina känslor, kan få svårt att planera och be-
döma risker, både känna sig osäker och självkritisk, oövervinner-
lig och ifrågasättande.

Det beror på att tonårshjärnan ännu inte är färdigutvecklad,
enligt forskaren och psykoterapeuten Birgitta Kimber vid Karo-
linska Institutet som har skrivit en bok om tonåren. Framför allt
pannloberna mognar sist, vilket påverkar flera olika färdigheter
och begränsar förmågan till självkontroll. Inte förrän i 25-årsåldern
är hjärnan fullt utvecklad.

Till BUP Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Dan-

deryd kommer många tonåringar – ofta tillsammans
med sina föräldrar – som behöver hjälp med att ta sig
igenom den svåra övergången från barn till vuxen.

– Försök att lyssna på din tonåring, bekräfta käns-
lor och uppmuntra det som är bra, säger psykolog
Eva Arvidsson.

Som förälder bör man försöka vara närvarande och
kommunicera – det är aldrig för sent att förbättra
kommunikationen, även om grunden för det läggs
tidigare. Gör saker tillsammans, råder Eva Arvidsson.

– Det är då, när man har tid tillsammans, som man
får möjlighet att prata om viktiga saker. Ta vara på
den vardagliga gemenskapen, till exempel kring mat-
bordet. Tyvärr gör tidsbristen att vi håller på att
tappa bort en del sådana goda vanor.

Under frigörelsen från föräldrarna blir det en stark
drivkraft att få bekräftelse från kompisarna. Eva Ar-
vidsson tycker att man bör ta reda på vilka kompisar-
na är, men även ge tonåringen ett privat utrymme.

Man får tappa humöret och skrika åt sin tonåring,
menar hon, men man ska försöka vara en vuxen före-
bild, inte en jämnårig kompis. Motstånd och gräns-
sättning är bra. Att ge det som tonåringen pekar på
är inte detsamma som att visa omsorg och engage-
mang.

– Tonåringar behöver få träna på att ta eget ansvar.
Men som förälder kan man behöva följa upp att skolarbetet sköts,
före fritidsaktiviteter och annat. För tonåringen kan det också
ibland vara skönt att kunna säga nej genom att skylla på en föräl-
der, om grupptrycket blir för stort.

Tonåringar mognar olika fort och då får man försöka anpassa
sina krav därefter.

– Håll ändå fast vid att tonåringen ska hålla överenskommelser,
passa tider och annars höra av sig. Försök ligga steget före, ha till
exempel en alternativ lösning om sista bussen har gått.

– Däremot kan man kanske inte kräva att tonåringen ska kom-
ma ihåg sina nycklar eller alltid bete sig väluppfostrat.

I dag är det på många sätt extra tufft att vara tonåring, menar
psykologen Eva Arvidsson.

– Inte minst på internet matas tonåringarna ständigt med bilder
av hur man ska vara för att duga och bli bekräftad. Internet har
flera fördelar, men också många faror och fällor för en nyfiken
tonåring. Som förälder hänger man kanske inte med – på så sätt
kan man säga att det finns en risk att internet skapar ett nytt slags
avstånd mellan vuxna och tonåringar.

– Det är bra att hålla rimlig koll på surfandet. Man kan till ex-
empel spärra olämpliga webbplatser och ställa krav på att datorn
liksom mobilen stängs av nattetid. Tonåringar behöver sömn och
de känner inte alltid själva om de blir överstimulerade.•

Barnsligt svårt
att bli vuxen

◀◀◀

»Tonåringar matas ofta
med bilder av hur man
ska vara för att duga och
bli bekräftad.«

Det är helt normalt att självkänslan sjunker och
att känslorna yr under tonårstiden. Som förälder
stöttar du bäst genom att finnas tillhands och lyssna.
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08-320 100
– dygnet runt

•Sjukvårdsrådgivning för
barn och vuxna.

•Om vården i länet – allt du
undrar över.

Sjukvårdsrådgivning
på andra språk

•Arabiska – 08-528 528 38.

•Bosniska/kroatiska/serbiska
– 08-528 528 96.

•Adresser och telefon-
nummer till alla vårdmot-
tagningar i länet.

•Hitta frågor och svar om
psykisk ohälsa, funk-
tionsnedsättning och
beroende.

•Artiklar om sjukdomar,
hälsoråd, behandlingar
och läkemedel.

•Mina vårdkontakter
– e-tjänsten där du kan
förnya recept, beställa och
boka om tider.

www.vardguiden.se Vårdguiden på telefon

Detta är Mina vårdkontakter
I stort sett alla vårdcentraler och husläkarmottagningar
samt ett stort antal specialistmottagningar i länet är
anslutna till e-tjänsten Mina vårdkontakter. Det innebär
att du som patient kan logga in på www.vardguiden.se och
sköta en mängd olika vårdärenden direkt via internet.
Du kan bland annat boka tid, förnya recept, förnya
hjälpmedel, göra ditt vårdval eller skicka frågor
till sjukvårdsrådgivningen och psykiatrin.
Snabbt, enkelt, bekvämt!

Ny tjänst – direktbokning
Sedan länge kan du i Mina vårdkontakter skicka önskemål om tid
för besök till din vårdcentral. Nyligen startade en ännu effektivare
tjänst – direktbokning – där du når vårdmottagningarnas tidbok
och själv bokar ditt besök till läkaren. Du väljer bland tillgängliga
tider och bokningen slår igenom på en gång. I dagsläget har
Stocksunds vårdcentral, Täby vårdcentral, Huddinge vårdcentral,
Luna vårdcentral, Vårdcentralen i Skarpnäck och Vårdcentralen
Kronan VåKro AB direktbokning, men fler är på gång!

Så loggar du in
På www.vardguiden.se finns
detaljerade instruktioner för
hur du skaffar ett användar-
konto till Mina vårdkontakter.
Du kan välja mellan att få ett
lösenord hemskickat med
brev, eller logga in direkt med
e-legitimation.

Lätt förnya recept
via internet
Slipp att passa telefontider och
att vänta i telefonkö! Du kan
skicka förfrågan om recept-
förnyelse till din vårdcentral via
Mina vårdkontakter!

Vårdkalender på nätet
I Mina vårdkontakter finns en kalender där du
kan skriva in dina läkarbesök, din medicinering,
dina vaccinationer och annat som kan vara bra
att ha samlat på ett ställe. Du kan också få sms
eller mejl som påminner dig om dina inbokade
läkarbesök och andra kalenderhändelser.
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På Vårdguiden.se kan du läsa mer om fetma och övervikt.
På Tema hälsa kan du få tips om hur du kan förbättra din hälsa

och gå ner i vikt genom att äta rätt och röra dig mer.
Här kan du även räkna ut ditt BMI och testa om du

äter tillräckligt med frukt och grönt.

www.vardguiden.se
Vårdguiden 08-320 100
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