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Tor Lindbergs bok – snarast
ett kompendium – om barns
normala uppfödning kommer
nu ut med sin fjärde upplaga.
Den första kom 1972. Den
tredje, som kom 1983, recense-
rades i Läkartidningen av Stig
Sjölin, professor och ledande
specialist på barns näring. Tor
Lindberg själv är en av våra nu-
varande auktoriteter.

Nu vill jag utifrån mina er-
farenheter bedöma boken och
hur den kan användas i öppen
vård, av barn- eller allmänläka-
re, av sköterskor på barna-
vårdscentraler (BVC) och i s k
paramedicinsk utbildning.

Att det finns en lärobok på
svenska om barns uppfödning
är viktigt. Visserligen kan man
kräva av medicinare att de ska
kunna läsa böcker på främman-
de språk, men man kan knap-
past kräva det av elever i de
andra aktuella utbildningarna.
Uppfödningsvanor skiljer sig
också åt i olika länder. I »Nor-
disk lärobok i pediatrik» är Tor
Lindberg medförfattare i kapit-
let om barns näring. Där får
medicinare näringsfysiologisk
bakgrund, men också praktiska
tabeller och råd som de inte får
någon annanstans. Den peda-
gogiska uppläggningen med
frågor, lösningar och repeti-
tionsuppgifter gynnar också
deras inlärning.

Kontinuerlig
uppdatering
Sidantalet i boken »Barnets

normala uppfödning» har kun-
nat minska från 97 till 75 sidor
genom en ändrad layout. Dis-
positionen är densamma i de
olika upplagorna med tre av-
delningar: »Energi- och nä-
ringsbehov», »Energi- och nä-
ringsinnehåll i olika födoäm-
nen» samt »Normaluppföd-
ning».

Stora förändringar har skett
i medicinen sedan 1972, och en
kontinuerlig uppdatering har
gjorts i de olika upplagorna,
framför allt i de båda senaste.
Vi ger nya råd beträffande upp-

födning, förhoppningsvis ba-
serade på nya kunskaper. Man
skulle önska en kommentar till
just detta – ett påpekande av att
vad vi säger just nu kanske inte
är den slutgiltiga sanningen,
utan att vi alla måste ha en be-
redskap att ompröva våra råd.
Möjligen har läkare lättare för
detta än BVC-sköterskor. Bo-
ken är ju avsedd också för dem,
och de står för den allra största
delen av kostrådgivningen till
friska barn.

Snäva vyer
Boken handlar alltså litet

snävt om hur vi just nu, 1996,
menar att friska svenska barn
bör uppfödas. Invandrare har
ofta en något annorlunda mat-
ordning; det kan också fungera
bra, och de behöver råd på bar-
navårdscentralen. Andra avvi-
kande uppfödningar kunde
kanske omtalas och ibland var-
nas för.

Man kan mycket väl föda
upp barn som vegetarianer,
helst med ägg och mjölk, med-
an vegankost är klart olämplig
för barn. Det finns också barn
som inte är 100-procentigt fris-
ka men ändå behöver initiala
och basala kostråd på barna-
vårdscentralen, t ex barn i al-
lergifamiljer. Problemen med
uppfödning av barn i u-land
omnämns, kanske ville man
läsa litet mera om hur livsvik-
tig amning är där. Hur livsvik-
tig är den för oss? Spädbarns-
dödligheten är också i Sverige
högre i socioekonomiskt efter-
satta områden; kortare am-
ningstider är ett av problemen
där.

Modern
medicinhistoria
De förändringar som har

skett sedan 1972 påpekas del-

vis i förorden till de olika upp-
lagorna. De utgör ett stycke
modern medicinhistoria. Vi
kan mera om behovet och
funktionen av A- och D-vita-
miner och av järn.

Våra kunskaper om bröst-
mjölkens produktion och sam-
mansättning, t ex från immu-
nologisk synpunkt har ökat.
Olika industriprodukter till-
kommer eller försvinner och
deras sammansättning ändras.
Det är bra att dessa finns redo-
visade översiktligt i boken.

Amningen
har ökat
Amningen har ökat från slu-

tet av 1960-talet då ca 40 pro-
cent av barnen ammades till två
månader, till nu då denna siffra
är ca 90 procent. Rådgivning
på mödra- och barnavårdscen-
traler är viktig här, liksom
mödrars inbördes stöd, t ex i
Amningshjälpen.

Rutiner på BB spelar också
roll. 1972 lades friska barn till
bröstet efter sex till tolv tim-
mar, nu görs det redan på för-
lossningsbordet. Man rekom-
menderar också att bröst-
mjölksersättningar undviks på
BB. Amning kan innebära pro-
blem; en del av dem kan avhjäl-
pas med oxytocinpreparat i
form av nässpray, som under-
lättar bröstens tömning. Det
kunde gott nämnas.

Allergi och kolik
av komjölk
Komjölksprotein, både så-

dan som barnet själv får och så-
dan som går över via bröst-
mjölken kan ge allergi och ko-
lik. Tor Lindberg har varit en
av dem som har klarlagt detta,
och det diskuteras i de senare
upplagorna av boken. 1983 fö-
reslogs sojaprotein till dessa
barn, 1996 i stället kaseinhy-
drolysat, eftersom det blivit
klart att också soja kan ge aller-
gi.

I bröstmjölksersättningarna
kunde man 1972 från två må-
naders ålder, »dock inte tidiga-
re», sätta till vetemjöl, dvs glu-
ten. 1983 och 1996 gör man
inte detta förrän vid sex måna-
der. Diskussionen om lämplig
ålder att introducera gluten på-
går, mot bakgrund av att glu-
tenintolerans – coeliaki – tycks
ha blivit vanligare.

Mindre fibrer
mera fett
Tilläggskost i form av saft

eller fruktpuréer började man

1972 ge från sex veckors ålder,
numera rekommenderas tre till
fyra månader. Man menar nu
att barn behöver mindre fibrer
men mera fett än vad föräldrar-
na ofta tror; diarré hos en del
friska barn kan undvikas på så
sätt.

1972 rekommenderas lätt-
mjölk till barnen, 1996 bör de
dricka standard- eller mellan-
mjölk till tre års ålder. Här har
vi åter en förändring som läka-
re och BVC-sköterskor skall
kunna motivera för föräldrar-
na.

Tillväxtkurvorna
revideras
Hur bedömer man då om

barnens uppfödning är ade-
kvat? En tillfredsställande
viktökning syns bäst på de till-
växtkurvor som finns i varje
BVC-journal, där barnen bör
följa sin »kanal».

Det kan barnen göra även
om deras intag faller utanför de
ramar som anges som rekom-
mendation. Vi har nu också
lärt oss att 90-talets bröstupp-
födda barn ökar till synes väl
kraftigt under sina första må-
nader.

Det syns som en »amnings-
puckel» på de kurvor som ut-
räknats efter 60-talets barn,
som sällan ammades. Nya kur-
vor är under utarbetning.

Stig Sjölin efterlyste 1983
en diskussion av just tillväxt-
kurvorna.

Boken något
för tunn
Med rätta upptas det största

utrymmet i boken av råd om
uppfödning av spädbarn, men
både småbarn och skolbarn
kunde gott få litet större plats.
Småbarn intar ofta sina flesta
måltider på dagis. Hur påver-
kar det deras matordning?
Skolbarn äter inte alltid bra
lunch. Klarar de sig ändå hygg-
ligt på det vi kallar skräpmat,
inklusive korv och hamburga-
re? Får de järnbrist?

Kursbok för läkare
och sköterskor
Det här är en värdefull bok

som har sin klara plats i utbild-
ningen av framför allt läkare
och barnsjuksköterskor. I var-
dagen på mottagningen eller
BVC har man glädje av tabeller
och rekommendationer men
behöver ibland mera av var-
dagsråd.

Jag efterlyser framför allt
litet vidare vyer än till bara våra
friska svenska i-landsbarn av
år 1996. Det skulle göra boken
mera stimulerande, och den
kan då gärna få bli något tjock-
are. •
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