
❙ ❙ Till skillnad från tidig neonatal död
(död under första levnadsveckan) har fö-
rekomsten av intrauterin fosterdöd (död
före eller under förlossningen) inte
minskat sedan 1980-talet i Sverige. Syf-
tet med avhandlingen var att studera
riskfaktorer för intrauterin fosterdöd och
tidig neonatal död.

Sambandet mellan moderns vikt,
viktuppgång under graviditet, hemoglo-
binvärde (Hb), socioekonomisk status
och risk för fosterdöd efter graviditets-
vecka 28 studerades i en fall–kontroll-
studie bland förstföderskor mellan 1987
och 1996. Journaldata från 702 kvinnor
där barnet dog före eller i samband med
förlossningen jämfördes med en lika stor
kontrollgrupp som fött levande barn. 

Utifrån medicinska födelseregistret
studerades sambandet mellan tidpunkt
för förlossning och risk för fosterdöd un-
der förlossningen och tidig neonatal död
i Sverige mellan 1991 och 1997. Vidare
studerades sambandet mellan gravidi-

tetsintervall, tidigare förlossningsutfall
och risk för fosterdöd och tidig neonatal
död bland kvinnor i Sverige som fött
sina första två barn mellan 1983 och
1997.

Resultaten visade att överviktiga kvin-
nor löpte en fördubblad risk för foster-
död jämfört med smala kvinnor. Det
fanns inget statistiskt säkerställt sam-
band mellan viktuppgång under gravi-
ditet och fosterdöd. 

Ett högt hemoglobinvärde i tidig gra-
viditet (≥146 g/l) ökade risken för fos-
terdöd, och risken för fosterdöd var spe-
ciellt stor om fostret också var tillväxt-
hämmat eller för tidigt fött. 

Jämfört med kvinnor med hög socio-
ekonomisk status löpte kvinnor med låg
socioekonomisk status en fördubblad
risk för fosterdöd. Detta kunde inte för-
klaras av skillnader i rökning, kropps-
vikt, längd, graviditetskomplikationer
eller utnyttjande av mödrahälsovård.

Jämfört med dagförlossningar före-
låg en ökad risk för tidig neonatal död
men inte för fosterdöd vid nattliga för-
lossningar. Vid förlossningar under hel-
ger och semestertid sågs ingen ökad risk
för fosterdöd under förlossningen eller
tidig neonatal död. 

Långa graviditetsintervall ökade ris-
ken för fosterdöd och möjligtvis tidig
neonatal död, däremot var korta intervall
inte förenat med statistiskt säkerställd
ökad risk. Ett tidigare negativt gravidi-
tetsutfall utgjorde en riskfaktor för fos-
terdöd och tidig neonatal död.
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❙ ❙ Varje år säljs receptfria hostmediciner
för över 30 miljoner kronor i Sverige.
Man kan fråga sig om detta intagande av
hostmedicin har varit till gagn för de
drabbade? Under farmakologistudierna
bibringades de flesta i professionen ett
stort tvivel angående receptfria hostme-
diciners effekt. Vet man mer i dag än för
20 år sedan? 

För att bringa ljus över denna fråga
har forskare i England gått igenom 
Cochranebibliotekets stora respiratoris-
ka del i jakt på vetenskapligt vederhäfti-
ga studier. Man ville ha randomiserade,
kontrollerade studier på vuxna, eljest
friska individer med förkylningsassoci-
erad hosta. Effektparametrar (outcomes)
bestämdes till att vara minskad hostfre-
kvens och svårighetsgrad. De hostmedi-
ciner man var intresserad av var sådana
som innehöll kodein, dextrometorfan,
guajfenesin, bromhexin, antihistamini-
ka eller kombinationer av dessa. 

Av totalt 328 studier fann man endast
15 som uppfyllde de grundläggande kri-
terierna. Nio av dessa visade ingen ef-
fekt jämfört med placebo medan sex var
svårvärderade på grund av olika meto-
dologiska faktorer. Undersökningarna
gick inte att väga samman varför materi-
alet blev heterogent och kvantitativt be-
gränsat. 

Slutsatsen blev att dessa grupper av
farmaka inte kunde rekommenderas på
grund av  bristande bevisad effekt. För-
fattarna framhöll dock som brasklapp att
relevanta studier avseende exempelvis
patienttillfredsställelse, biverkningar
och  påverkan på nattlig hosta eller tid till
återgång i arbete saknades.

Rekommendationerna kan överföras till
svenska förhållanden då preparatgrup-

perna till största delen är desamma.
Antihistamin på indikationen hosta re-
kommenderas dock inte i Sverige. Bud-
skapet från sjukvårdsupplysningar och
läkarmottagningar till patienter som
ringer och är förkylda med hosta blir så-
ledes att informera om de bristande be-
vis för effekt som finns när det gäller
dessa  preparatgrupper. Tyvärr torde det
samma gälla för en del av de receptbe-
lagda medicinerna också, varför en viss
försiktighet bör råda när det gäller upp-
maningar att införskaffa dessa i stället.
Här finns uppslag för ytterligare Coch-
ranesökningar. 

De klassiska råden i infektionstider
att stanna hemma, dricka mycket, tvätta
händerna frekvent, använda pappersnäs-
dukar och hålla sig på sin kant tills det
värsta är över håller fortfarande. Förkyl-
ningsbesvär med hosta som inte gett
med sig på ett par veckor bör föranleda
läkarkonsultation för omprövning av
diagnosen och ställningstagande till när-
mare utredning.
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