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n debatt och brev

grupper uppdrag och finan-
siering. 

Avslutningsvis finns ett 
stort behov av saklig infor-
mation till allmänheten. Det 
tycks finnas en utbredd upp-
fattning bland allmänheten 
att akut bronkit orsakad av 
mykoplasma är speciellt be-
svärligt och att särskild prov-
tagning och behandling där-
för är motiverad. Det finns 
dock inga studier som beläg-
ger detta, tvärtom beter sig 
mykoplasmabronkiter i hu-
vudsak som alla andra bronki-
ter, det vill säga allmäntill-
ståndet är relativt gott och 

hostan pågår i cirka tre veck-
or, oavsett om man behandlar 
med antibiotika eller inte! 

Sverige har ändå, jämfört 
med många andra länder, en 
relativt rationell användning 
av antibiotika, vilket också 
går hand i hand med vårt för-
hållandevis gynnsamma re-
sistensläge. Men även hos oss 
ser vi en ökning av antibioti-
karesistensen hos flertalet 
vanliga bakterieslag.

Vi måste aktivt sträva för 
att bevara de verksamma 
antibiotika vi har. Ett viktigt 
steg är att införliva Läkeme-
delsverkets och Stramas nya 

riktlinjer vid nedre luftvägs-
infektioner i klinisk praxis.

Ingen kan längre blunda 
för den alarmerande resi-
stensutvecklingen i världen. I 
Sydeuropa har hälften av alla 
pneumokocker nedsatt käns-
lighet för penicillin. I södra 
Asien dör ett barn varannan 
minut på grund av att till-
gängliga antibiotika saknar 
effekt. I USA, Syd- och Mel-
laneuropa är upp till 50 pro-
cent av alla invasiva fynd av 
Staphylococcus aureus meti-
cillinresistenta.

Listan kan göras lång; po-
ängen är att vi nu globalt står 

inför ett enormt hot mot folk-
hälsan. 

En liten men enkel åtgärd 
för att om möjligt bromsa re-
sistensutvecklingen är att 
sluta med verkningslös anti-
biotikabehandling vid akut 
bronkit i Sverige. Doxycyklin 
är ingen hostmedicin!

n Potentiella bindningar eller 
jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Figur 1. Luftvägsantibiotika i öppenvård, antal recept per 1 000 invånare 2008. Data från Apoteket AB, Xplain.

n Ewa Måre tar upp elevvår-
den och speciellt hur sexual-
frågor hanteras i svenska sko-
lor (Elevvården i stöpsleven; 
LT 14/2009, sidan 1029). Jag 
vill komplettera hennes kloka 
inlägg med två belysande hi-
storiska tillbakablickar. 

Vid Stockholms skolhälso-
vård inrättades 1970 en cen-
tralt belägen sexualrådgiv-
ningsbyrå för skolungdomar, 
den första i Sverige. Tio år se-
nare utvecklades den till 
Ungdomsmottagningen vid 
Stockholms skolor. Mottag-
ningens personal, gynekolog, 
barnmorska och senare psy-
kolog, var alla knutna till 
skolhälsovården. Grundtan-
ken var redan från början att 
eleverna skulle ha tillgång till 
rådgivning och stöd i sexual-
frågor vid en enhet som lokal-
mässigt låg utanför skolan 

och helt neutralt i staden, de 
första åren på Kungsgatan. 
Detta ansågs underlätta be-
sök för känsliga samtal. Det 
ansågs också öppna för ung-
domar som inte går i skolan.

Det var också en sådan 
princip som tillämpades på 
1950- och 1960-talen i Boston 
och i Helsingfors, som bör be-
traktas som ungdomsmottag-
ningarnas ursprungsorter. 
Kanske har denna princip 
spelat ut sin roll? Kanske är 
öppenheten numera sådan 
att även känsliga sexualfrå-
gor kan och bör hanteras i 
skolorna, vid skolhälsovårds-
mottagningarna? Dags att ta 
reda på vad ungdomarna själ-
va tycker.

När det gäller skolhälsovår-
dens organisatoriska och eko-
nomiska integrering i skolan 
(primärkommunen) kan man 

återkalla minnet av en upp-
slitande strid vid mitten av 
1970-talet. Skolhälsovårds-
utredningen (SOU 1976:46) 
sprack mitt itu på den avgö-
rande frågan om skolbarnens 
hälsovård är en del av samhäl-
lets förebyggande hälsoarbete 
eller en del av skolans inre ar-
bete. Den senare uppfattning-
en vann till slut en bräcklig 
majoritet. Striderna kan be-
skrivas som hetsiga in i det 
sista. Numera hädangångna 
märkesmän uppträdde hot-
fullt mot varandra.

efter hand kom ett moderni-
seringsarbete av skolhälso-
vården igång, även detta med 
stundtals uppslitande för-
tecken. Senare övertogs den 
medicinska tillsynen av Soci-
alstyrelsen från dåvarande 
Skolöverstyrelsen, och ett 

lugn synes 
ha infunnit 
sig i debat-
ten. Med en 
under sena-
re år allt 
tydligare 
folkhälsoinriktning i skol-
hälsovårdens arbete (hälso-
främjande skolor) höjs inte 
längre några högljudda argu-
ment för skolhälsovårdens 
skiljande från skolan. Kanske 
är det klokt med tanke på alla 
insatser för elevernas arbets-
miljö som ligger framför oss. 
Men egen öronmärkt budget 
för skolhälsovården, som 
Ewa Måre föreslår, vore 
smaskens.

lars Cernerud
tidigare skolöverläkare  

i Stockholm 
lars.cernerud@mdh.se

Elevvården i Stockholm ständigt i stöpsleven

läs mer Nya behandlings-
rekommendationer, Klinik och 
vetenskap, sidan xx
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Doxycyklin, J01AA02

V-penicillin, J01CE02

Cefalosporiner, J01DB-DE

Amoxicillin, J01CA04

Amoxicillin med klavulansyra, J01CR02

Erytromycin, J01FA01

Recept per 1 000 invånare




