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Behandling med anti-IgE
– möjlig väg vid svår jordnötsallergi

Skriv om dina
knepfall !
❙❙ Identifieringen av SAL-epidemin är

Hembesök hos
nyblivna föräldrar
kan ge god familjerelation
Ett besök hemma hos nyblivna föräldrar och deras
barn ger barnhälsovårdens sjuksköterskor en bra ingång för att etablera en god relation med familjen.
På sikt kan den relationen vara viktig för barnets
hälsa och utveckling.
Klinik och vetenskap sidan 1348
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Jordnötsallergi har blivit vanligare, och jordnötter är idag den vanligaste
orsaken till livsmedelsutlöst letal anafylaxi. Orsaken är oklar och kan inte tillskrivas bara den ökade konsumtionen av jordnötter. Ett problem är det dolda
jordnötsallergenet i godis utan innehållsförteckning.
Medicinsk kommentar sidan 1320

Jämnt lopp när tre
astmamedel jämförs
Det är ingen större terapiskillnad mellan de tre
mest använda kortisonpreparaten för inhalationsbehandling vid astma – beklometason,
budesonid och flutikason – konstateras i en
Cochrane-rapport. Terapieffekterna är ungefär
jämförbara (om flutikason ges i ungefär halv dos
jämfört med de två övriga preparaten).
Klinik och vetenskap sidorna 1346

en påminnelse om den kliniska fallbeskrivningens centrala plats i medicinen.
SAL har inte upptäckts som en ny entitet
på basen av sofistikerade test, det var den
kliniska bilden som ledde till insikten att
det rörde sig om en tidigare okänd sjukdom (se förhandspublicerad artikel om
SAL på www.lakartidningen.se).
Är vi alltför obenägna att rapportera
våra kliniska observationer och går därmed miste om värdefull information?
Mycket talar för att så är fallet. Företrädare för tillsynsmyndigheter påpekar
ofta mörkertalen och att rapporteringen
av möjliga problem och avvikelser är
alltför sporadisk. Fallbeskrivningar publiceras tyvärr inte så ofta i medicinska
tidskrifter trots att de ger viktig information och citeras flitigt – inte minst i de fall
där det finns pikanta inslag. Hur många
har inte läst fallbeskrivningen i Lancet
om en »laptop«-användare som fick en
brännskada i pubisregionen efter att ha
arbetat alltför länge med datorn i knäet?
Mer seriöst – det finns en rad faktorer
inte minst av psykologisk natur som
hämmar rapporteringen av kliniska observationer. Man kan känna sig osäker på
sina fynd eller ha svårt att objektivera
vissa iakttagelser. Eller så vill man i första hand ta del av andras synpunkter på det
egna fallet, att fylla på sin publikationslista känns mindre angeläget.

Alla läsare av Läkartidningen som har
I en Cochrane-rapport har litteraturen granskats för att jämföra de tre mest använda kortisonpreparaten för inhalationsbehandling vid astma –
beklometason, budesonid och
flutikason.

Läkare, fotograf och författare
Paul Rosenius var en av fågelfotografins pionjärer. Han
skildras på Medicinsk konstpaus, sidan 1354

intressanta fall eller kliniska erfarenheter
men som av olika skäl inte kommit sig
för att beskriva dessa skall känna sig speciellt välkomna att skicka in sina observationer. Det kan göras i form av kort
korrespondensinlägg på 400 ord eller
som en formell fallbeskrivning. Vi vill
gärna publicera fler kliniska observationer, och som författare når du garanterat
en stor och sakkunnig publik som gärna
hör av sig med tankar och synpunkter.
Skicka ditt bidrag till:
manus@lakartidningen.se eller
debatt@lakartidningen.se

Rosenius blev en eldsjäl i Föreningen för skyddandet af Måkläppens Fågelfauna, i vars regi han skrev en liten pamflett
med titeln »Skydda våra sällsynta fåglar«, illustrerad av den
kände fågelmålaren Olof Gylling. I memoarboken »Mitt gamla Lund« skildras en idyll.

Läkarförbundet och Salus Ansvar
Läkarförbundets VD Lars Andåker och Salus Ansvars VD Carl-Viggo Östlund
bemöter kritiken mot Salus Ansvar i ett öppet brev till förbundets medlemmar.
Läs mer på sidan 1395
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