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■ lt debatt

webbplats [4] liksom Sjukvårdsupplys-
ningen rekommenderat betydligt stör-
re volymer av Resorb Junior Plus. På 
Astrid Lindgrens barnklinik i Hud-
dinge har Resorb Junior Plus också gi-
vits på samma sätt som SVE tidigare 
gavs. Tolv av de 14 barn som vi så här 
långt har kunnat erhålla information 
om, och som hade hyperton dehydre-
ring vid besök på akutmottagningen, 
hade använt Resorb Junior Plus i 
 hemmet, och flera hade erhållit stora 
 volymer.

Det finns därför anledning att miss-
tänka att den ökning av hyperton dehy-
drering som noterats både bland inne-
liggande barn och bland barn som söker 
vård vid akutmottagningen beror på 
den ökade användningen av Resorb Ju-
nior Plus som vätskeersättning.

Vi vill dock betona att andra faktorer 
såsom en ny, mer virulent rotavirus-
stam inte kan uteslutas som förklaring 
till den ökade förekomsten av hyperton 
dehydrering, något som vi hoppas kun-
na utreda under den närmaste tiden. 
Det förefaller dock osannolikt, efter-

som det totala antalet barn som krävt 
sjukvård för gastroenterit inte ökat un-
der de senaste tre åren (Tabell I).

Efter att vi uppmärksammat Nestlé på 
våra misstankar kring riskerna med 
produkten har Nestlé nu beslutat att 
omedelbart dra tillbaka Resorb  Junior 
Plus från den svenska marknaden, ett 
klokt beslut! Nestlé har dock bestämt 
att behålla produkten på övriga mark-
nader eftersom man där inte noterat 
några biverkningar av den typ som vi 
sett i Stockholm. 

Vi hade dock sannolikt inte upp-
märksammat riskerna med Resorb 
 Junior Plus om det inte hade blivit en så 
drastisk ökning i antalet hypertona de-
hydreringar i anslutning till att Resorb 
Junior Plus introducerades lagom till 
en ny gastroenteritepidemi.

Nestlé uppger nu också i efterhand 
att Resorb Junior Plus inte bör ges i 
större volymer [5], varför produkten 
enligt vår bedömning är direkt olämp-
lig att använda till dehydrerade små 
barn med gastroenterit. Det borde där-

för – med tanke på att hyperton dehy-
drering är ett så allvarligt tillstånd – 
vara en rimlig försiktighetsåtgärd att 
dra in Resorb Junior Plus från samtliga 
marknader där den nu saluförs. 

 ■ Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Claude Marcus är ledamot i Swedish 
Nutrition Foundations nutritionsråd.
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TABELL I. Barn vårdade med gastroenterit och hyperton dehydrering vi Astrid Lindgrens barnklinik i Huddinge oktober 2008.
 Totalt antal barn Antal Antal barn med HD Antal barn som  HD, S-Na 
   med GE som  barn med vid ankomsten utvecklar HD (median och
Behandlingsår vårdats vid kliniken med HD till akuten under vårdtiden variationsvidd)
2008 131  3 (2)  3 (2)  0 (0) 151 (150–158)
2009 125  7 (6)  6 (5)  1 (1) 155 (150–162)
2010 127 25 (20) 15 (12) 10 (8) 157 (150–175)
Barnen har vårdats både inneliggande på avdelning och i hemmet med hemsjukvård. GE = gastroenterit, HD = hyperton dehydrering. 
Angivna S-Na är de högsta uppmätta värdena under vårdtiden för patienter med HD.

 apropå! Golfsäsongen

Pegga upp och må bättre!
■ Svensk förening för golf-
spelande läkare, SMGA (Swe-
dish Medical Golf Associa-
tion ‹http://www.smga.se›) 
bildades 1987 och hade länge 
stöd från delar av läkeme-
delsindustrin. Sedan några år 
är det förbjudet för läkeme-
delsindustrin att stödja den-
na typ av verksamhet, vilket 
resulterat i ett krympande 
intresse att delta i SMGA:s 
aktiviteter: vårresa till Syd-
europa, vårgolf och årsmöte i 
maj, Läkar-SM och Doctor’s 
cup i augusti, och fr o m 2010 
eftermiddagstävlingar (öpp-
na även för icke SMGA-med-
lemmar) på olika platser i 
Sverige.

Tidningen Överläkaren [1] 
beskrev år 1999 Läkargol-
fens källa. Att uppmuntra 
och stimulera till golfande är 
motiverat av flera skäl. Bah-
man Farahmand och kolle-
gor [2] har visat att den för-
väntade livslängden ökar 
med ca 5 år hos golfare, jäm-
fört med icke-golfare när 
man tagit hänsyn till ålder, 
kön och socioekonomiska 
faktorer. En golfrunda inne-
bär att man i relativt rask 
takt promenerar 6–7 kilo-
meter under 4–5 timmar. 
Golf kan spelas även i hög 
ålder, och golfande ger posi-
tiva sociala och psykologiska 
effekter. Studien utesluter 

inte andra faktorer än själva 
golfspelandet som orsak till 
resultatet, men skillnaden 
var ännu större för de golfa-
re som hade lägre handicap. 
Lågt handicap förutsätter 
att man spelar mycket, vil-
ket alltså stöder påståendet 
att själva golfspelandet är 
hälsobringande.

Styrelsen i SMGA vill upp-
muntra golfspelande kolle-
gor att delta i de årliga akti-
viteterna. Vi avser även att 
försöka påverka beslutsfat-
tare att stöd till friskvård 
ska även inkludera golfspel, 
som i dag får betraktas som 
en folksport som utövas i 
alla åldersgrupper, av kvin-

nor, män och barn (från 
mycket unga till mycket 
gamla), och som visats vara 
hälsofrämjande [2]!
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läs mer Engelsk sammanfattning 
http://ltarkiv.lakartidningen.se
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