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Nya rön

❙ ❙ Akut nedre luftvägsinfektion är en av
de största barnadödarna i världen. Zink-
brist har förknippats med nedsatt immu-
nologisk funktion och förekommer i
Bangladesh.

I den aktuella studien undersöktes
270 barn 2–23 månader gamla som vår-
dades inneliggande på sjukhuset tillhö-
rande ICDDR,B – ett longitudinellt barn-
hälsoprojekt i Matlab i Bangladesh. Bar-
nen, som uppfyllde kliniska kriterier för
lunginflammation (andningsfrekvens
>50 per minut, indragningar, syremätt-
nad <95 procent) slumpades till två
grupper. Den ena gruppen fick zinktill-
skott och den andra gruppen placebo ut-
över gängse behandling. Det fanns en
övervikt för pojkar i materialet, vilken
var betydligt mindre i den zinkbehandla-
de gruppen (59 procent) än i placebo-
gruppen (71 procent). Inget barn dog
under den tid studien pågick. Studien var
dubbelblind.

Bearbetningen tillämpade »failure-
time«-analys, och den beroende varia-
beln var tiden till att barnet inte längre
uppfyllde vart och ett av de kliniska
sjukdomskriterierna ovan samt tid till ut-
skrivning. 

Resultatet blev att samtliga dessa ti-
der var signifikant kortare för de barn
som, utöver den vanliga standardiserade
behandlingen, hade fått zink. Effekten
förstärktes om man ur vardera gruppen

uteslöt de om-
kring 50 barn
som hade ob-
struktiva sym-
tom.

Med tanke på
olikheterna mel-
lan experiment
och kontroll-
grupp hade det
varit relevant att
på något sätt ta in
kön i analysen. 

En annan he-
terogenitet i ma-
terialet, barnen
med obstruktiva
symtom, hante-
rar författarna
framgångsrikt på
bearbetningsni-
vå, men jag för-
står inte riktigt
varför de togs
med från början.
Gängse kliniska kriterier för akut, bakte-
riell nedre luftvägsinfektion torde vara
förhöjd andningsfrekvens i frånvaro av
obstruktivitet.

På det hela taget är studien intressant,
verkar välgjord och är mycket omsorgs-
fullt redovisad. Författarna relaterar den
iakttagna effekten av zinksubstitution/-
behandling till biologiska mekanismer

som inte verkar orimliga – om än svår-
värderade för en kliniker.
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Zinktillskott förkortade återhämtningen från lunginflammation 
hos barn i Bangladesh

❙ ❙ Läkarnas förändrade och försämrade
arbetssituation har varit föremål för ett
stort antal artiklar under senare år [1, 2].
Till och med i BMJ [3] har det konstate-
rats att »doctors are unhappy«. 

För att få en ökad insikt om läkares
åsikter om sin arbetssituation och sin ar-
betsgivare genomfördes en studie med
deltagare på två SK-kurser i ledarskap
vid Medical Management Centre vid
Karolinska institutet [4]. Ett speciellt
konstruerat öppet intervjuformulär be-
svarades av 42 deltagare (alla utom en).
Denna grupp av läkare visade dock inga
större tecken på missnöje, tvärtom an-
gav en majoritet att de var nöjda med sin
arbetssituation och sin arbetsgivare.
Trettiosju informanter angav att arbetet
var »stimulerande«, »utmanande«, »ut-
vecklande« och liknande ord. Det näst
vanligaste omdömet bland informanter-
na (35 st) var »arbetsbelastning«, »stress«
och liknande ord. Många värderade

dock inte detta negativt. En entydigt ne-
gativ typ av kommentar (från 25 st) var
«brist på uppskattning«, »dåligt ledar-
skap« och »låg lön«.

Det påtagliga engagemanget och den
övervägande positiva inställningen
bland informanterna kan delvis bero på
att de är under utbildning, huvuddelen av
deras karriär ligger framför dem och de
möter successivt nya perspektiv. Detta
stämmer också med att de uppvisar blan-
dade känslor, vilket finns hos personer i
en professionell utveckling [5]. Resulta-
ten skulle kunna bli mycket annorlunda
med en annan grupp av läkare, exempel-
vis med en grupp överläkare i ett senare
skede av karriären. 

Det är tydligt i undersökningen att
ST-läkarna behöver bekräftelse, mer
stöd och fler tillfällen till reflektion i sin
yrkesverksamhet. Detta gäller även de-
ras äldre kollegor, som skall orka vara
förebilder som ledare och ge ett kollegi-

alt stöd så att ST-läkarna i sin tur skall
kunna bli engagerade ledare. För detta
krävs en förbättrad dialog mellan ansva-
riga chefer och läkare. Ett öppet inter-
vjuformulär kan då vara en bra utgångs-
punkt.
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Att behålla engagerade ST-läkare 
kräver en strategi av sjukvårdens ledare
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Mödrar med sjuka barn på ett sjukhus i Bangladesh. Verksamhet-
en sker under kontrall av forskningsinstitutet ICDDR, och stöds
med svenskt bistånd genom SIDA.


