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Hade artrosen 
kunnat förebyggas?

❙ ❙ Ynglingen på bilden har just vunnit ett
orienteringslopp. Året är 1957. Som sy-
nes finns i höger knäled en vinkel mellan
underben och låret på ca 17 grader. Den
har alltid funnits där.Under de komman-
de 45 åren sprang jag 200–300 mil per år
i orientering, maraton (34 st), banlöp-
ning m m utan några knäproblem. 

Med tiden blir som bekant vävnader
alltmer känsliga för påfrestningar, mus-
kelstyrkan avtar och vikten går upp. Så-
ledes, för en tre–fyra år sedan började
jag få artrosproblem i höger knä som ac-
celererade snabbt – svullnad, smärta och
funktionsinskränkning. Detta har nu lett
till en ortopedbedömning att jag måste få
en rekonstruktion för att lindra besvären.

Så frågan är:
• Skulle jag ha begärt att få en osteoto-

mi med vinkelreduktion för tio år se-
dan, då jag var smal, stark och frisk?

• Hade jag i så fall kunnat fortsätta med
orienteringen idag?
Frågorna är inte ointressanta – det

finns säkert en och annan i min situation.

Björn Ekblom

professor (numera på kryckor), 
Idrottshögskolan, Stockholm 

bjorne@ihs.se

Artikelförfattaren år 1957. Läsarna inbjuds
att kommentera Björn Ekbloms frågor.
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Ungdomsmedicinarens dilemma
❙ ❙ Med tudelad fundering läser jag och
begrundar HSANs bedömning i ärendet
2507/03, refererat i Läkartidningen 38/
2004 (sidan 2907), »Det är inte accepta-
belt att behandla en minderårig utan att
informera om behandlingen och inhäm-
ta vårdnadshavarens samtycke«. 

HSAN beskriver omständigheterna
kring en läkare som inlett en behandling,
som i och för sig varit medicinskt moti-
verad utifrån patientens tillstånd. Trots
detta tilldelades läkaren en varning. En-
ligt HSAN är det inte acceptabelt att be-
handla en minderårig utan att informera
vårdnadshavaren och att inhämta dennes
samtycke till behandlingen. Dessutom
hade läkaren verkat för att vårdnadsha-
varen skulle undanhållas informationen.

Mina erfarenheter
I mitt dagliga värv möter jag minderåri-
ga ungdomar (dvs under 18 års ålder)
både i egenskap av skolläkare och barn-
och ungdomsläkare på ungdomsmottag-
ning och lasarettsanknuten barn- och
ungdomsmottagning.

I många fall kommer ungdomen en-
sam – och många gånger på eget initia-
tiv – till konsultationerna, särskilt på
skolläkarmottagningen men också vid
besöken på ungdomsmottagningen. 

Det händer vid flertal tillfällen att jag
förskriver dem recept för olika åkommor
– allt från akne (med både lokal och per-
oral terapi) till depressioner – utan att
dessförinnan inhämta vårdnadshavarens
samtycke. Ännu oftare händer det att
framför allt barnmorskor på ungdoms-
mottagningen förskriver p-piller till
minderåriga flickor utan att inhämta
vårdnadshavarens samtycke.

Var går gränsen?
Det beskrivna HSAN-fallet var kanske
speciellt just för att ynglingen var 15 år

eller för att behandlingen gällde Risper-
dal. Men de principiella frågorna dyker
upp:

Var går gränsen mellan Risperdal och
tetracykliner? Var går gränsen mellan 15
och 17 år? Var går gränsen mellan
Sekretesslagen och Föräldrabalken?
Sekretesslagen som å ena sidan säger
»Sekretess ... gäller även i förhållande
till vårdnadshavare ... om det kan antas
att den underårige lider betydande men
om uppgiften röjs för vårdnadshavaren«
[1], och Föräldrabalkens beskrivning av
vårdnadshavarens »... rätt och skyldig-
het att bestämma i frågor som rör barnets
personliga angelägenheter« [2]. 

Ett fall för HSAN?
Naturligtvis värderar och överväger jag
som behandlande läkare alltid att föräld-
rarna (som de viktigaste vuxna i tonår-
ingens liv) så långt som möjligt ska gö-
ras delaktiga kring omhändertagandet av
sitt barn. Men min undran blir ändå om
min förskrivning till ungdomar – utan att
dessförinnan inhämta vårdnadshavarens
samtycke – också utgör ärenden vilka
ska bedömas av Ansvarsnämnden? 

I så fall skulle jag vid det här laget ha
fått så pass många anmälningar och var-
ningar att min legitimation för länge se-
dan skulle varit indragen.

Nils Lundin

sektionsöverläkare, 
ungdomshälsovård, 

hälsovårdssektionen, 
barn–familj–kvinnosjukvård, 

Helsingborgs lasarett
health.carrier@telia.com
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❙❙ I den intressanta artikeln »ABC om
akuta artriter« (Läkartidningen 36/ 2004,
sidorna 2724-7), av Tom Ingvarsson och
Ido Leden, finns en kommentar om
fotledsartrit vid sarkoidos. I en faktaruta
anger författarna: »Vid minsta tecken på
allmänsymtom är vi liberala med att
också ge systemisk steroidbehandling,
t ex Prednisolon i startdos 10 mg ×2 som
sedan trappas ned.« I en annan ruta står
att åsikterna går isär när det gäller syste-
misk steroidbehandling vid sarkoidos
med fotledsartrit. 

I vår verksamhet ser vi många patien-
ter med fotledsartriter, som ett tidigt
tecken på sarkoidos. Tillståndet går även
under beteckningen Löfgrens syndrom
(feber, hiluslymfom, knölros och/eller
fotledsartrit). Senare års forskning har
visat att majoriteten av dessa patienter är
HLA-DRB1*0301-positiva, vilket visat
sig vara förenat med god prognos och
spontan regress av sjukdomssymtomen
[1, 2]. Enstaka patienter med Löfgrens
syndrom har en annan HLA-typ och lö-
per en något ökad risk för ett utdraget

Fotledsartrit vid sarkoidos 
– NSAID ett bra förstahandsval 


