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Sjukvården sviker svårt sjuka i IBD
Tarmsjukdom 

Risk för utdraget lidande om 
21-veckorsfoster ska räddas

Etiska gränser 

Att drabbas av en svår och livslång 
infl ammatorisk tarmsjukdom, 
såsom Crohns sjukdom och ulcerös 
kolit, är ett hårt slag. Dessutom är 
det oftast unga personer på väg ut 
i vuxenlivet som drabbas. För dem 
är det särskilt viktigt med ett gott 
och förtroendefullt omhänder-
tagande inom hälso- och sjuk-
vården. Att ha en fast läkarkontakt 
på en mag-tarmmottagning ska 
vara en självklarhet. Likaså att få 
bästa möjliga vård och behandling. 

MEN TYVÄRR ÄR det en helt 
annan bild som framträder i den 
pågående upplysningskampanjen 
IBD-koll.se som Netdoktor driver 
i samarbete med Mag- och tarm-
förbundet. I början av december 
hade närmare 1 500 personer med 
infl ammatorisk tarmsjukdom, 
IBD, deltagit och i en enkät lämnat 
upplysningar om sin sjukdom 
och hur de ser på sin vård och 
behandling. Undersökningen visar 
på omfattande brister inom IBD-
vården.

Var tredje IBD-patient i under-
sökningen saknar en fast läkar-
kontakt. Och en av fyra svarar nej 
eller vet ej på frågan om de kan ta 
direktkontakt med en mag-tarm-
mottagning om de drabbas av ett 
skov. Detta är särskilt all varligt 
eftersom det rör sig om svårt 
sjuka personer. Fler än var tredje 
be dömer sin sjukdom som allvarlig 
eller mycket allvarlig. 63 procent 
har tvingats till inläggning på 
sjukhus en eller fl era gånger, och 
27 procent har genomgått en eller 
fl era tarmoperationer.

DEN SAMLADE BILD som fram-
träder i undersökningen – som 
förstärks ytterligare i de närmare 
1 000 fritextsvar där deltagarna 
med egna ord beskriver hur det 
är att leva med IBD – är att hälso- 
och sjukvården sviker många 
patienter. En tredjedel känner inte 
att de fått vara delaktiga i beslut 
som rör deras behandling, och 
endast 45 procent har angett att 
de diskuterat med sin läkare vilka 

medicinska mål behandlingen har. 
En av deltagarna skriver: 

”Det är ett helvete att ha en 
IBD-sjukdom. Jag känner mig 
ensam i min situation. Jag känner 
ingen tillhörighet till min mottag-
ning. Personal byts ut ofta och jag 
träff ar många olika personer vid 
komplikationer.”

IBD-VÅRDEN HAR LÄNGE varit 
eftersatt i Sverige. Det är verkligen 
dags att landsting och regioner 
beslutar om bättre resurser, och 
dags att hälso- och sjukvården 
rannsakar sig själva och börjar 
arbeta mer patientcentrerat. IBD-
vården måste präglas av såväl god 
kontinuitet som hög kvalitet. Så är 
det tyvärr inte i dag. ≈

Nyligen meddelades att barn som 
fötts före abortgränsen överlevt. 
På Sveriges Radios hemsida kunde 
man läsa att ”utvecklingen att 
rädda extremt för tidigt födda 
har gjort att det nu fi nns tio barn 
födda sent i vecka 21 i Sverige, 
alltså före dagens abortgräns. 
Barnen har överlevt i dagar eller 
veckor och enstaka av dem har 
inte dött utan skrivits ut efter 
många månaders vård och mår 
i dag bra.” 

Även om utvecklingen välkom-
nas för de drabbade familjerna så 
väcker nyheten frågor.

RAPPORTERING OM systematisk 
överlevnad för 21-veckorsbarn är 
en stor medicinsk nyhet. Men här 
fi nns ingen vetenskaplig tidskrift 
(där patienter, urval, behand-
lingar, utfall och tolkningar 
beskrivs och diskuteras) att luta 
sig mot. 

I den senaste års rapporten 
Neonatalvårdens omfattning 
och resultat nämns inget om 
21-veckors barnen, inte heller 
i Social styrelsens rapport om 
graviditeter, förlossningar och 
nyfödda barn. Även om det inte 
fi nns något skäl att betvivla infor-
mationen, så är bristerna i öppen-
het och insyn problematiska. 
Särskilt som uppgifterna används 
för att framställa beslutsfattare 
som okunniga eller för att påverka 
vårdgivare att ändra sina rutiner.

Vården ska bedrivas utifrån 

vetenskap och beprövad erfaren-
het. Den vetenskap kring extremt 
för tidigt födda barn som i dag 
fi nns baseras framför allt på den 
svenska Express-studien (extre-
mely preterm infants in Sweden 
study). Under 2004 till 2007 
inkluderades alla födslar i Sve-
rige före 27 graviditetsveckor, 
och  detaljerade uppgifter om 
mamman, graviditeten, förloss-
ningen och neonatalvården sam-
lades in. 

I Express-studien fanns inga 
överlevande 21-veckors barn. I en 
av huvudpublikationerna från 2013 
slår fl era av landets ledande exper-
ter fast att på grund av mycket 
få överlevande, så är fortfarande 
frågan om hur födslar i vecka 22 
ska handläggas obesvarad.

PATIENTER FÅR INTE diskri-
mineras på grund av låg ålder. 
Men när det gäller extremt för 
tidigt födda så ska graviditets-
längden i första hand betraktas 
som den viktigaste riskfaktorn 
för att barnet ska överleva födel-
sen utan oacceptabelt lidande och 
svåra skador. Inte i något annat 
land rekommenderas aktiv åter-
upplivning av 21-veckorsbarn. 

Graviditetslängden avgör dock 
inte enbart prognosen. Barn till 
kvinnor som inte fått kortison-
behandling före födelsen, barn 
som är oväntat små, pojkar och 
tvillingar har visats ha sämre 
utsikter. Om och hur denna 
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 kunskap använts i de nu aktuella 
21-veckorsfallen vet vi inget om.

ÄR DET DÅ FEL att försöka rädda 
alla barn? 

Barnläkare har föreslagit att 
alla levande födda – oavsett gravi-
ditetslängd – kan antas ha nytta 
av återupplivning och intensiv-
vård. Men synsättet medför pro-
blem. Om man med övervägande 
sannolikhet redan på förhand kan 
säga att barnet inte kommer att 
överleva så är det fel att utsätta 
patienten för utdraget lidande. 
Och om man väljer att försöka få 
alla 21-veckorsfoster att överleva, 
när övergår detta till klinisk pröv-
ning? Ska alla svenska barnläkare 
nu återuppliva födslar i vecka 21 
så att vården inte uppfattas som 
ojämlik? 

Och eftersom vården av extrem-
prematurer är resurskrävande, har 
neonatalvården fått tydligt utökat 
uppdrag och tillräckliga resurser 
så att traditionella patientgrupper 
inte kommer i kläm?

VÄGEN FRAMÅT HANDLAR om 
att utgå från information tillgäng-
lig för alla. 

Experter inom förlossnings- 
och neonatalvård samlas om en 
månad för att diskutera handlägg-
ning av födslar i vecka 22–23. Det 
är ett bra initiativ. Kanske behövs 
ett nationellt råd även när det 
gäller de extremt för tidigt födda 
barnen? ≈

Om Socialdemokraterna skulle lyckas häva 
NKS-avtalet skulle de ”göra en Förbifarten” 
av Nya Karolinska.

På SvD:s debattsida jämför bland andra Torbjörn Rosdahl (M), finanslandstings-
råd i Stockholms läns landsting, att socialdemokrater öppnat för att riva upp 
avtalet om Nya Karolinska med  miljardnotan från byggstoppet av Förbifarten.

NYA KAROLINSKA
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Saxat från sajten

1 ”Vi kan bidra till att ge 
nyanlända en bra start i Sverige”

Vi har idéerna om hur regeringens 
extramiljoner ska fördelas, skriver 
Erika Ullberg och Dag Larsson, 
S-landstingsråd i Stockholm. 

2 ”Resurser måste 
fyllas med innehåll”

Riksdagsledamoten Cecilia Widegren (M) 
skriver i en replik att regeringen saknar kon-
kreta förslag för att ordna fram tidens kompe-
tensförsörjning i vården.

1 Riksföreningen för skolsköterskor är mycket 
oroad över att en gymnasieskola anställt en 
undersköterska som skolsköterska. Kritiken 

handlar framför allt om skillnaden i utbildning.

Tycker det är alldeles utmärkt. Enligt svensk modell 
fungerar det uppenbarligen utmärkt att anställa ssk 

i stället för läkare så då borde detta också funka. 
Utbildningsnivå är helt oväsentligt inom svensk vård. Att 
jämställa tre år på gymnasiet med ssk-utbildningen är 
dessutom helt korrekt. CL

Det är synd om svenska läkare. Sjuksköterskor utbil-
das i dag till en nivå så att vi kan lägga press på 

läkare att skärpa upp sitt game. Klart att man gärna vill 
se uskor ersätta ssk. Ett annat alternativ är att utveckla 
sig själva professionellt så att man klarar att jobba som 
team tillsammans med specialister på omvårdnad. Först 
då kan vården utvecklas. ssk

2 Privata vårdgivare är en omistlig del av hälso- 
och sjukvården och bidrar till dess utveckling, 
skriver Vårdföretagarna i en debattartikel.

TJa, idén är bra med privata vårdgivare – så länge 
det är professionen som styr. Dagens ”privata 

vårddrakar”, Aleris, Carema etc, har dock visat synner-
ligen dåligt omdöme när det gäller att erbjuda god vård. 
Efter att själv ha arbeta många år åt dessa företag och 
sett hur endast ekonomin styr, har mitt förtroende för 
Aleris och Carema sjunkit till noll. Det finns ingen lust 
att ”utveckla” vården hos dessa. Läkare

Medan övriga arbetar skriver lobbyisterna artiklar. 
Det går 13 på dussinet av dessa som sjunger den 

privata vårdens lov. Varför inte visa detta i praktiken 
i stället? Att det blir bättre för patienterna och mer 
kostnadseffetivt för skattebetalarna. Botvid

Kommentarerna är hämtade från våra sajter. De är 
i en del fall kortade och lätt redigerade.
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IBD-vården måste präg-
las av såväl god kontinu-
itet som hög kvalitet. Så 
är det tyvärr inte i dag.
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