
Svenska barnläkarföreningens ex-
pertgrupp PENUTH har avgivit en re-
plik på vår artikel (Läkartidningen
19/99) , om »Mjölk på gröten» i Läkar-
tidningen 21/99. Inledningsvis vill vi
uttrycka stor respekt för expertgrup-
pens näringsfysiologiska kunnande.
Våra ståndpunkter i sakfrågan ligger
inte så långt ifrån varandra.

Man brukar tala om »storm i ett vat-
tenglas», men i det här fallet har det bli -
vit en storm i ett grötfat. Expertgruppen
utvecklar i sin replik de näringsfysiolo-
giska argument de redan framfört för en
mycket restriktiv hållning mot konsum-
tionsmjölk för spädbarn 6–12 månader,
med en fokusering på mjölkens låga
järninnehåll (Läkartidningen 18/99). Vi
saknar emellertid fortfarande ett hel-
hetsperspektiv med synpunkter från
andra professionella grupperingar som
arbetar med spädbarnsuppfödning, dvs
dietister, nutritionister, sjuksköterskor,
beteendevetare med flera. Det frågan
gäller är således vad som i samman-
hanget är god hälsopedagogik och i lin-
je med barnhälsovårdens sätt att kom-
municera budskapet i andra livsstilsfrå-
gor.

Två olika synsätt
Våra skilda ståndpunkter i mjölkfrå-

gan har delvis sin förklaring i två olika
synsätt – det patogena respektive salu-
togena. Expertgruppen, bestående av
sjukhusanknutna specialister, företrä-
der det patogena, medan vi som barn-
hälsovårdsöverläkare och generalister
företräder det salutogena synsättet.

Det förstnämnda har sin utgångs-
punkt i sjukdomsfallen och utgår ifrån
att barn är potentiellt sjuka. Det synsät-
tet medför eller leder i all välmening till
generellt restriktiva råd, med vilka man
vill ta det säkra före det osäkra.

Det salutogena synsättet utgår ifrån
ett folkhälsoperspektiv, dvs att de allra
flesta barn är och förblir fr iska, har häl-
san som utgångspunkt och förordar häl-
sobefrämjande råd och åtgärder i part-
nerskap med föräldrarna.

Enligt expertgruppen är de restrikti -
va rekommendationerna från American
Academy of Paediatrics [1] angående
mjölk till spädbarn »inte mindre rele-
vanta». Det finns dock två betydande
skillnader mellan USAoch Sverige vad
avser spädbarnsuppfödning. Den första

är att svenska barn ammas i större om-
fattning och längd. Den andra är att vi i
Sverige når praktiskt taget alla barn och
föräldrar med råd och stöd i uppföd-
ningsfrågor.

Vad beträffar de danska rekommen-
dationerna [2] så har vi inte feltolkat
men konstaterat en liberalare hållning
än expertgruppens, då man där förutom
mjölk i matlagningen tillåter mjölk »i
koppen till måltiderna» och yoghurt
och fil redan från sex månaders ålder.

Som kliniskt argument framför ex-
pertgruppen »att det finns barn som äter
gröt 4–5 gånger per dag». Men då är det
inte mjölken som är ett problem utan
gröten och en extremt ensidig mathåll-
ning.

Ett annat argument är att det i in-
vandrartäta städer, t ex Malmö, »inte
längre är en sällsynthet» att barn kom-
mer in med så grav anemi att de måste
få blodtransfusioner. Det vore utomor-
dentligt värdefullt att få dessa fall redo-
visade, framför allt vad beträffar kost-
anamnes och andra bakgrundsfaktorer.

Det finns enligt vår mening inget bra
vetenskapligt underlag för att järn-
bristanemi allmänt ökat bland späda
och små barn i Sverige. Vi har dock
samma intryck som expertgruppen att
det kan förekomma bland invandrar-
barn. Det behövs därför mera kunska-

per om spädbarnsuppfödning bland oli-
ka invandrarkulturer.

Fungerande barnhälsovård
Av ovan anförda skäl motsätter vi

oss att man skapar ett regelsystem för
alla friska barn som bygger på extrem-
fall eller undantagen. En ny skur av nä-
ringsfysiologiska argument ändrar inte
på detta. Vi har en fungerande barnhäl-
sovård där stöd och råd i kostfrågor ut-
gör ett viktigt inslag. Svenska föräldrar
är i regel kunniga och medvetna och
förstår att ge mjölk i moderata mängder
och att stora mängder mjölk inte är nå-
gon fördel för barnen. De skall därför
behandlas som myndiga och jämställda
– en inställning som i längden är hälso-
befrämjande och har framtiden för sig.
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Storm i ett grötfat

Replik:

Sakligt underbyggd rådgivning
skrämmer inga föräldrar
Med hänvisning till att »frågan gäl-

ler vad som i sammanhanget är god häl-
sopedagogik och i linje med barnhälso-
vårdens sätt att kommunicera budskap i
andra livsstilsfrågor», saknar Stintzing
och Sundelin bl a ett helhetsperspektiv
i vår rekommendation »Vänta med ko-
mjölk som dryck tills barnet är 10–12
månader!» (Läkartidningen 18/99). 

Den har tagits fram på samma sätt
som de avsnitt som rör barn och ung-
dom i de Nordiska näringsrekommen-
dationerna 1996 för vilka PENUTH tog
ett stort ansvar. Vi mötte inte motsva-
rande kritik då.

Det är brukligt att en expertgrupp
med kompetens i näringsfrågor tar fram
det vetenskapliga underlaget, att dietis-
ter och nutritionister omsätter rekom-
mendationerna till en praktisk verklig-
het och att barnhälsovården och andra
för ut budskapet till småbarnsföräldrar-
na. Självklart skall inte det sakliga inne-
hållet påverkas av denna process.

Bota, lindra och förebygga
Stintzing och Sundelin vill förklara

skillnaden mellan våra bedömningar
utifrån ett patogent respektive saluto-
gent synsätt. Som barnläkare– vilket vi



alla är– är vår gemensamma uppgift att
bota, lindra och förebygga sjukdom.
Det framgår klart av vårt genmäle (Lä-
kartidningen 21/99) att vår rekommen-
dation inte riktar sig till enskilda sjuka
individer utan till grupper av individer,
i detta fall barn under de första nio må-
naderna, i förebyggande, hälsobefräm-
jande syfte.

Stintzing och Sundelin glömmer att
man i Danmark rekommenderar extra
järntillskott i form av järndroppar från
sex månaders ålder om konsumtionen
av järnberikad modersmjölksersättning
blir mindre än 400 ml per dag. Vi tyck-
er nog att vår rekommendation är moti-
verad dels därför att vi i Sverige inte har
traditionen att ge extra järndroppar, dels
därför att den innebär minskad risk för
ett sådant behov för vissa barn.

Stintzing och Sundelin avfärdar nä-
ringsfysiologiska argument, »som byg-
ger på extremfall eller undantag som
underlag för regelsystem för alla friska
barn».

Förlängningen av deras argumente-
ring innebär att kostråd inte är nödvän-
diga för just den grupp som från nutri-
tionssynpunkt är mest sårbar, nämligen
spädbarnen! Man menar tydligen också
att det vetenskapligt korrekta i en re-
kommendation skall vägas mot god häl-
sopedagogik. Vem skall då ta ansvar för
rekommendationerna?

Avslutningsvis vill vi poängtera att
vi inte haft för avsikt att röra upp stor-
mar vare sig det är i tallrik eller i mass-
medier. Vår erfarenhet är att det snarare
är osaklig och onyanserad debatt i
massmedier än sakligt underbyggd råd-
givning som skrämmer föräldrar.

Innehåller alternativ till mjölk
Vi har varit mycket noga med att vår

rekommendation innehåller tydliga al-
ternativ till mjölk för att den inte skall
uppfattas som ett förbud utan som ett
råd att göra på annat sätt under de få må-
nader det rör sig om. Vi tror att föräldrar
är fullt kapabla att ta emot ett korrekt
faktaunderlag och även se en rekom-
mendation som just en sådan. Självklart
är det sedan föräldrarna som fattar be-
slut om sina barns uppfödning. Låt dem
göra det på så saklig grund som möjligt!

Stintzing och Sundelin efterfrågar
ytterligare dokumentation från vår sida,
men de har inte gjort någon ansträng-

ning att med faktaunderlag styrka sina
egna argument. Vi har varit ytterst noga
med att förankra rekommendationen
hos dem som givit oss mandatet, dvs
Svenska barnläkarföreningen, dess sek-
tion för gastroenterologi och nutrition
samt Livsmedelsverket. Stintzing själv
blev fullt informerad. Varför framför-
des inte de kritiska synpunkterna under
den processen?

Föga anade vi att en kostrekommen-
dation, som i praktiken innebär en rätt
marginell förändring – och som i vår
omvärld, med samma vetenskapliga ar-
gument som vi anför, sedan länge setts
som fullt naturlig – skulle möta ett så-

dant motstånd hos två erfarna och fram-
stående barnläkarkolleger.

Livsmedelsverkets och Svenska
barnläkarföreningens pediatriska ex-
pertgrupp för nutrition och hälsa (PE-
NUTH:
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Jan Halldins inspirerande presenta-
tion av Gunnar Inghe som inspirations-
källa i Läkartidningen 23/99 [1] gladde
mig mycket.

Tillåt mig komplettera med en bok
som betytt mycket för mig och som jag
med glädje kunnat föreslå andra. Själv
fick jag tipset av Lars Ingemar Lund-
ström, rättspsykiater i Göteborg under
kursen i rättspsykiatri. Det måste ha va-
rit tidigt 70-tal. »Fly till vatten och mor-
gon» av Thorsten Jonsson. Första utgå-
va 1941 [2].

Den romantiska titeln till trots skild-
rar boken några tragiska händelser, och
här finns några av författarens bästa no-
veller. »De bygger alla i någon utsträck-
ning på verkliga kriminalfall.» Boken
är tillägnad Gunnar Inghe.

Ett par av novellerna har blivit TV-
filmer; jag tror både Järnspisrum och
Vinterstycke. Den senare förmedlar
känslan av knarrande snö så att man
känner hur hästskiten doftar i snön.

Alla novellerna har Thorsten Jons-
sons skärpa och pregnans. Jag har alltid
trott att inlevelsen och medkänslan, den
aning av insikt om »hur det kunde ha
gått till», kom från just Gunnar Inghe.

Annika Skott
docent,
geriatriska kliniken,
Vasa sjukhus, 
Göteborg
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