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De tre spädbarnen som drab-
bades av resistenta bakterier 
på Centrallasarettet i Väs-
terås behandlades alla med 
bredspektrumpreparatet 
meropenem, men det gav ald-
rig någon effekt. Mycket all-
varligt, anser Otto Cars i det 
nationella nätverket Strama, 
som arbetar mot antibiotika-
resistens.

Tre för tidigt födda barn 
smittades av den multiresi
stenta tarmbakterien Kleb
siella pneumoniae på neona
talavdelning 69 på Central
lasarettet i Västerås. Barnen 
var kraftigt underburna, två 
av dem var födda i vecka 30 
och det tredje i vecka 27, men 
hade även andra allvarliga 
komplikationer när de dog 
under andra veckan i augusti.

Trots att antibiotikabe
handling med meropenem 
(Meronem) sattes in tillsam
mans med intensivvård med 
respirator och kuvös på Aka
demiska sjukhuset i Uppsala, 
gick barnens liv inte att rädda.

– Det är djupt tragiskt. Den 
resistenta bakterien har haft 
betydelse i alla fall. På två av 
barnen bidrog de bakomlig
gande sjukdomarna till att de 
dog, men på det tredje var 
bakterien helt avgörande, sä
ger Mårten Hallberg, klinik
chef för barn och ungdoms
kliniken på Centrallasarettet 
i Västerås.

Ytterligare fyra barn bär på 
smittan, men de anses vara 
under kontroll eftersom de 
inte utvecklat några symtom. 

Barnen har flyttats till 
en speciell avdelning för 
att förhindra smitt
spridning. Avdelning 69 
i Västerås har också va
rit stängd för desinfice
ring fram till i går efter
middag, 1 september, då 
den öppnades igen. Sä
kerhetsåtgärder har vid
tagits även på Akademiska 
sjukhuset.

– Det finns ingen smitta 
kvar, vi har tagit flera prov, 
säger Mårten Hallberg.

Men Centrallasarettet i 
Västerås har haft många ut
brott av andra multiresistenta 
tarmbakterier. Under 2008 
konstaterades så många som 
111 fall av vankomycin
resistenta enterokocker, VRE, 
som kan ge mycket svårbe
handlade infektioner. I sam
band med utbrotten kom krav 
på åtgärdsplan på sjukhuset 
för att få bukt med bland an
nat bristande handhygien.

– Åtgärdsplanen är i bruk 
sedan november förra året. Vi 
jobbar med den och har åt
gärdat många punkter, andra 
återstår, säger Daniel Heimer, 
hygienöverläkare på Central
lasarettet.

Enligt honom är vårdperso
nalen bättre på att använda 
handsprit, städrutiner har 
blivit bättre och tydlig infor
mation till föräldrar om 
handhygien har tagits fram. 
Han är medveten om att fy
siska förutsättningar som 
större avstånd mellan kuvö
ser och fler enkelrum är lika 
viktiga för att stoppa smitta. 

Detta är dock svårare 
att lösa i ett sjukhus 
med ålderdomliga loka
ler.

– Det är viktigt med 
bättre patientutrym
men och enkelrum, 
även för barn. Vi har 
diskuterat detta. Myck
et av denna kunskap 

om att hindra smittspridning 
har kommit på senare år. På 
vuxensidan bygger vi nya 
medicinavdelningar där man 
tar hänsyn till detta, säger 
Heimer.

Otto Cars, professor i infek
tionssjukdomar och ordfö
rande i Strama, är djupt oroad 
över det ökande antalet hän
delser med resistenta bakte
rier i landet hos för tidigt föd
da. Förra hösten smittades till 
exempel 15 nyfödda på Karo
linska universitetssjukhuset i 
Solna av samma typ av bakte
rie som i Västerås. Tre av bar
nen dog. Fall har även dykt 
upp i Linköping och Malmö. 
Gemensamt är att »rätt« anti
biotikum har satts in utan att 
det gett resultat.

– Om inte ens meropenem 
hjälper på Klebsiella är vi rik
tigt illa ute. Vi har upptäckt 
det för sent, men vi kanske 
redan befinner oss i postanti
biotikaeran. Vi behöver helt 
nya läkemedel för att bekäm
pa smitta, säger Otto Cars.

Centrallasarettet i Väster
ås kommer att göra en lex 
Mariaanmälan av de tre fal
len för att se om något fel be
gåtts.

Agneta Borgström

Spädbarn dog av bakterier trots  
behandling med meropenem

Otto Cars

Otto Cars: Vi behöver helt nya läkemedel för att bekämpa smitta

Regeringen ger i uppdrag till en 
utredare att studera möjligheter 
att förbättra det preventiva ar-
betet kring självmord med hjälp 
av »händelseanalyser«. Tanken 
är att hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten ska kunna ut-

veckla och förbättra händelse-
analyser av inträffade själv-
mord. 

Utredaren ska vidare ge för-
slag på hur de nya kunskaperna 
kring händelseanalyser kan fö-
ras över till regional eller lokal 

nivå, i praktisk användning i det 
självmordspreventiva arbetet. 
Utredaren ska särskilt beakta 
lagstiftning som behandlar inte-
gritetsaspekter. 

Utredningen ska vara klar se-
nast den 30 juni 2010.

Koll på händelser ska förhindra självmord

Landets medicinska fakul-
teter protesterar samfällt 
mot att forskning vid uni-
versitetssjukhusen inte 
räknas med när forsknings-
medlen ska fördelas efter 
kvalitet.

– Det blir en helt miss-
visande bild, säger Olle 
Larkö, dekanus vid Sahl-
grenska akademin.

Nästa år kommer för första 
gången en del av fakultets-
medlen att fördelas utifrån 
hur forskningen vid respek-
tive lärosäte publiceras och 
citeras. I enlighet med rege-
ringens instruktioner har Ve-
tenskapsrådet utelämnat 
pub likationer från universi-
tetssjukhusen när man tagit 
fram underlaget för de medi-
cinska fakulteterna.

Bo Ahrén, dekanus för 
medi cinska fakulteten vid 
Lunds universitet, är en av sju 
dekaner och rektorer från lan-
dets sex lärosäten med medi-
cinska fakulteter som i en 
skrivelse till Utbildnings-
departementet protesterar 
mot förfarandet.

– Universitet och universi-
tetssjukhus har en mycket 
nära relation, och forskningen 
vid sjukhusen sker alltid i 
samarbete med universiteten.

Mycket av forskningen vid 
universitetssjukhusen finan-
sieras dessutom genom uni-
versiteten via ALF-medel.

– Om vi tilldelar ALF-medel 
till en överläkare vid ett uni-
versitetssjukhus är det inte 
säkert att han tänker på att 
ange universitetet när han 
pub licerar.

Olle Larkö, dekanus för Sahl-
grenska akademin, Göteborgs 
universitet, hoppas att det 
handlar om ett missförstånd.

–  Om man gör som rege-
ringen har tänkt sig tappar 
man stora delar av den klinis-
ka forskningen, just den forsk-
ning som man ansett vara i 
kris och vill stärka, säger Olle 
Larkö, som uppskattar att det 
för Sahlgrenskas del handlar 
om 25 procent av forskningen 
som inte räknas med.

I Lund uppmanas nu fors-
karna att alltid använda uni-
versitetets namn vid publice-
ring. 

Michael Lövtrup

Fakulteter 
protesterar 
mot resurs-
fördelning
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Elever i kommunala skolor 
har dubbelt så ofta tillgång 
till psykolog och kurator som 
friskolorna, visar en enkät
undersökning av skolhälso
vården i Stockholms län och 
Gotlands kommun.

– I undersökningen ser vi 
att eleverna har tillgång till 
psykolog och kurator i dubbelt 
så hög utsträckning i de kom
munala skolorna som i frisko
lorna, säger Socialstyrelsens 
AnnChristine Jönsson.

De flesta skolor har skol
hälsovård med en verksam
hetschef, skolsköterska och 
skolläkare, visar studien som 

presenterades i torsdags för
ra veckan.

Av de 730 tillfrågade verk
samheterna har 687 verk
samheter deltagit i enkäten. 
Men 31 skolor har inte kun
nat uppge namn på verksam
hetschef. 60 skolor uppger 
inte namn på skolläkare. 

– Det är anmärkningsvärt. 
Vi kommer i år och under 
nästa år att följa upp skolhäl
sovården vid ett antal skolor, 
där de uppgifterna saknades. 
Vi vill vara säkra på att man 
följer de lagar som gäller, sä
ger AnnChristine Jönsson.

Marie Närlid

Allmänläkare Annika Dahl-
qvist, så kallad LCHF-kost 
(låga kolhydrater, höga fet-
ter) och Sverige uppmärk-
sammas i en kommentar i det 
senaste numret av den medi-
cinska tidskriften Lancet (5 
september). 

Det är två näringsforskare 
från Nya Zeeland, Jim Mann 
och Edwin R Nye vid univer
sitetet i Otago, som kritiserar 
svenska myndigheter för att 
inte ha agerat mot den popu
lära dieten, lanserad av An
nika Dahlqvist, »fettdok
torn« kallad. 

Dahlqvist anmäldes 2005 
av två sjukgymnaster till So
cialstyrelsen för att hon re
kommenderar överviktiga 
typ2 diabetiker LCHFkost. 
Socialstyrelsen friade 2008 
men tog inte ställning i själva 
kostfrågan (se LT 4/2008, si
dan 191). 

Jim Mann och Edwin R Nye 
uttrycker oro för att det 
svenska exemplet visar att 
starka förespråkare i kombi
nation med en missledd press 
kan inverka menligt på folk
hälsan.

»Det är konstigt att denna 
debatt uppstått i ett land som 

bidragit till att gå i bräschen 
för hjärtrehabilitering och 
preventiv kardiologi, och 
som är ett av få [länder] som 
rapporterar en nedgång i ta
len för barnfetma«, skriver 
forskarna och efterlyser in
ternationellt godtagna evi
densbaserade riktlinjer för 
kosthållningen. 

De båda nyzeeländska fors
karna kritiserar vidare Soci
alstyrelsens generaldirektör, 
LarsErik Holm, för att han 
som nytillträdd på sitt ämbe
te tillsatte ett nytt kostråd 
för diabetiker. Två tidigare 
experter fick utgå på grund 
av deras nära koppling till 
livsmedelsindustrin (se LT 
12/2008, sidan 881). »Miss
riktad entusiasm och bevak
ning synes ha vunnit över ex
pertkunskap«, skriver förfat
tarna, av vilka Jim Mann 
själv i anslutning till den ak
tuella Lancetartikeln uppger 
uppdrag för livsmedelsindu
stri. 

De aktuella kostråden, 
»Mat vid diabetes«, bereds 
nu vid SBU, Statens bered
ning för medicinsk utvärde
ring, och väntas komma vå
ren 2010.

Marie Närlid

Svensk kostdebatt  
kritiseras i Lancet

Svårt få in namn på skolläkare


