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debatt och brev

■ Det är viktigt och angeläget
att distriktsläkare, skolhälso-
vård och andra som är intres-
serade av barns hälsa engage-
rar sig i problemet återkom-
mande smärta hos barn och
ungdom.Därför är vi positiva
till att distriktsläkarna Jan
Håkansson,Margareta Söder-
ström, Robert Svartholm och
Peter Olsson i LT 19/2008 (si-
dan 1410) engagerat ifrågasät-
ter vår beskrivning av åter-
kommande smärtor hos barn
och ungdom (LT 10/2008, si-
dorna 723-5).

Vi tror att vår samsyn egentli-
gen är ganska stor. Vi är, pre-
cis somni, angelägna omatt
omhändertagandet av dessa
barn sker på lägstamöjliga
nivå, och vi är emotmedikali-
sering och höga sjukvårds-
kostnader. De primärpreven-
tiva insatserna bör öka. Vi an-
ser att vården bör vara organi-
serad så att de flesta fall tas
omhand av skolsköterskor,
skolläkare, distriktsläkare och
barnläkare i öppen vård. Vi
skiljer oss, om vi förstår rätt,
åt i synen på behovet av en väl
utbyggd specialistkompetens
för allamer komplicerade fall
och kanske också av en bättre
övergripande syn och organi-
sation på problemet.

En förklaring till våra olika
slutsatser kan vara att vi ser
verkligheten från olika per-
spektiv och att vi därigenom
ser olika delar av verklighe-
ten. Vårt perspektiv grundar
sig till stor del på erfarenhet
från universitetskliniker. Tre
av oss (Gösta Alfvén, Sara
Holmoch Solveig Pedersen)
arbetar eller har arbetat i öp-
penvården och har därigenom
ett bredare perspektiv. Vi har
också följtmed den rika litte-
raturen i ämnet ganska väl,
och vår kliniska erfarenhet är
lång. Vi känner oss därför
ganska säkra på att vår be-
skrivning är representativ för

landet.Men visst, erfarenhe-
ten är bedräglig, och ibland
också forskningen.

Prevalenstalen för återkom-
mande smärta är höga, därom
råder säkerligen inget tvivel.
En representativ nationell [1]
och en välgjord epidemiolo-
gisk studie frånUmeå utförd
på 2000-talet [2] visar att
25 procent av skolbarnen har
huvudvärkminst en gång i
veckan, och omkring 20 pro-
cent ont imagen. Andra smär-
tor är också ganska vanliga. Vi
tror att dessa siffror gäller
också i Krokom,Hörby, Bo-
den och Jokkmokk.
Vi vet attmånga av dessa

barn har sänkt livskvalitet [3],
och prognosen förminst en
tredjedel av barnmed åter-
kommande smärta är dålig
[4]. Det finns vidare belägg för
att barnmed denna typ av
smärtproblemofta känner sig
missförstådda när de uttryck-
er sin smärta, både av
föräldrar och av hälso-
personal [5-7].

Beräknat på att 20 procent av
barn och ungdombesväras av
återkommande smärtaminst
en gång per vecka så lider om-
kring 400 000 av detta i vårt
land. Vi har ingen tydlig kun-
skap omhurmånga av dessa

barn sombehöver specialist-
vård.Men låt oss anta att det
handlar om2 procent. Det
motsvarar 8 000 barn. Förde-
lat på landets ca 35 barnklini-
ker blir det 200–240 barn per
smärtmottagning.

Kunskap om verkligheten kan
vi bara få genomatt undersö-
ka den. Vi behöver prospekti-
va, longitudinella studier av
omhändertagandet av en stör-
re kohort av barnmed åter-
kommande smärta. Det skulle
öka vår förståelse av hur vi tar
hand omdessa barn, och det
skulle på ett vetenskapligt vis
också kunna belysa behovet
av adekvata vårdinsatser för
denna grupp.
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