min hälsa
EN TIDNING FRÅN REGION SÖRMLAND // 3-2019

INFLUENSATIDER

Så skyddar du dig
FAMILJECENTRALEN

Möten med
barnet i fokus

TEMA CANCER

HOPPET ÖKAR
I CANCERVÅRDEN

Terhi Johnsson
drabbades av
bröstcancer två
gånger.

88

... procent är
nöjda med
cancervården

Allt fler blir botade

SMS räddar liv // Hälsoinformatörer spider viktig kunskap // Fråga om läkemedel

Lider du av
tandvårdsrädsla?
Du är långt ifrån ensam! Tandvårdsrädsla är en av
våra vanligaste rädslor. Men det finns hjälp att få. För
mer information kontakta en
tandvårdsmottagning, eller besök 1177.se.

Hjälp när du vill sluta
röka eller snusa
Hör av dig till vårdcentralen så får du personligt stöd!
Kolla också in:
• Sluta röka-linjen, ring 020-84 00 00
• Appen Rökfri
Läs mer på 1177.se

Vi bygger om!

Vi bygger Sörmlands
sjukhus för framtidens vård.
Tack för ditt tålamod
under byggtiden.

Sörmland ska bli Sveriges friskaste län.
Som en del i arbetet rustar vi upp och bygger ut våra sjukhus.
Byggarbeten pågår på Kullbergska sjukhuset, Mälarsjukhuset och
Nyköpings lasarett. Flera entréer och områden är avstängda.
Hur påverkas ditt besök?
Det kan ta längre tid att ta sig från parkeringar och hållplatser.
Ta med din kallelse. Där finns vägbeskrivning med närmsta entré och
målpunkt till den mottagning du ska besöka.
I våra huvudentréer finns Kontaktcenter,
dit kan du vända dig för frågor och vägledning.
På vår webbplats hittar du kartor och den senaste informationen.
Läs mer på www.regionsormland.se/vibyggerom
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VÄLKOMMEN

INNEHÅLL

”Det händer inte mig”

FOTO: FANNY LÖFGREN

»

NR 3 2019
4 NYHETER Förebygg fallskador med app
5  NYHETER Länets sjukhus rustas upp

NJA, SANNOLIKHETEN är nog ganska stor.
Var tredje svensk drabbas under
sitt liv av cancer. Ser jag på min egen
släkt hittar jag flera som drabbats, vissa
väldigt nära. Och så är det förmodligen
för de flesta av oss.
Vi är antingen patient, anhörig eller
både och.
Många drabbade berättar om
ensamhet och social isolering. Trots
att sjukdomen är så vanlig verkar vi
människor ha svårt för att prata om
cancer. Kanske handlar tunghäftan om
att cancer för tankarna till något vi inte
vill bli påminda om, att tiden trots allt
inte är en förnyelsebar resurs.
Men vi bör nog prata mer om cancer. Anledningen är enkel. I takt med
att medellivslängden stiger kommer
fler av oss att få en cancerdiagnos
under vår livstid. Cancerfonden räknar
med att 630 000 svenskar kommer att
leva med cancer år 2040.
Det är en siffra som är svår att ta till
sig och som gömmer stora utmaningar.
För den som drabbas, för den anhörige — och för vården.
Men det finns hopp. Forskningen
går framåt och vissa cancerformer,
som för bara några decennier sedan
innebar en säker dödsdom, har i dag

en god prognos. I det här numret
berättar vi om förändringar i cancervården och nya arbetssätt, en cancervård på frammarsch.
Vi berättar också om sådant som
kanske inte alla känner till. Som att
40 procent av alla cancerfall kan
förhindras genom förändrade levnadsvanor. Efter sommaren träffade jag
17-årige Ahmad, en av Region Sörmlands entusiastiska hälsoinformatörer.
Ahmad sprider kunskap om just kopplingen mellan levnadsvanor och hälsa.
Det är inspirerande!
Intervjun med
Ahmad, och mycket
mer, finns att läsa
i detta nummer. ○
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Iréne Myrelid (t v)
har testat appen som
bygger på FOU-chef
Marina Arkkukangas
forskning.

Möt Otago – appen som
förebygger fallskador
Sajten har byggts om
med fokus på mobil
användning.

Varje dag dör fyra personer i Sverige som en följd
av fallolyckor. Nu kan du
som är senior ladda ned
Otago, en app som hjälper
dig att förebygga fallskador.

»

ÄLDRES FALLOLYCKOR skapar stort
lidande. En enkel höftfraktur belastar
också samhället med 450 000 kronor
under det första behandlingsåret.
I vården har man ofta fokuserat på
medicinering och att förebygga fallskador genom bra hemmamiljöer, som till
exempel god belysning.
— Men den mest effektiva åtgärden
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för att förhindra fallolyckor är träning,
ning. Jag vet att övningarna även finns i
säger Marina Arkkukangas, chef för
en pappersversion, men appen
FOU i Sörmland och doktor i
är mycket roligare att
OTAGO
vårdvetenskap.
använda! säger Iréne.
är ett individuellt
Appen Otago är
Användaren kan
anpassat träningsprogram
framtagen tillsammans
följa sin träning i
för personer över 65 år. Appen
med SPF Senioen träningsdagbok
är framtagen av FoU i Sörmland
rerna i Sörmland.
och själv skatta hur
i samarbete med länets
Appen, som finns för
träningen går.
kommuner, fysioterapeuter
Android, innehåller
— Förhoppningen
och seniorer. Otago Exercise
Programme laddas ned
övningar som tränar
är att fler ska få tillkostnadsfritt
styrka och balans.
gång till bra träning,
i Google Play.
Iréne Myrelid i Eskiloch att man själv ska
stuna är en av dem som testat
kunna ta ett större ansvar
appen.
för sin hälsa, säger Marina
— Den är jätteenkel att använda,
Arkkukangas. ○
TEXT THOMAS SJÖSTRÖM
även för mig som har en synnedsätt-

Succé för SMS-livräddning
För snart ett år sedan var
det premiär för SMSlivräddning i Sörmland.
Målet för 2019 var att
2 300 sörmlänningar skulle
ansluta sig till tjänsten.
I juni i år var målet redan
uppnått.

» — DET ÄR FANTASTISKT!

Jag vill verkligen tacka alla
SMS-livräddare för den första
tiden. De hjälper till att
rädda liv! säger projekt
ledare Harald Lindén.
Endast var tionde
person som drabbas
av hjärtstopp utanför
sjukhuset överlever.
Tiden är avgörande — för varje
minut som går minskar chansen till
överlevnad med tio procent. Efter
tio minuter är sannolikheten stor att
personen avlider om ingen påbörjat
hjärt- och lungräddning (HLR).
Men genom appen SMS-livräddning kan fler sörmlänningar med
hjärtstopp få livsviktig hjälp i väntan
på ambulans.

Numera skickar larmcentralen
även ett meddelande till alla SMSlivräddare som befinner sig inom en
viss radie från den som drabbats.
Livräddarna får en notis i mobiltelefonen med frågan — vill du hjälpa till
på ett hjärtstopp? Svara ja eller nej.
Under det första halvåret med
SMS-livräddning skickades 77 larm
ut. I snitt har fem SMS-livräddare
accepterat larmet.
Även om många redan
anslutit sig behövs det fler
användare på landsbygden.
— Där är vinsterna med
SMS-livräddning ännu
större eftersom det kan ta
längre tid för ambulans
att komma till platsen. Fler användare
behövs även i socio
ekonomiskt svagare
områden, där täckningsgraden är
lägre.
För att anmäla dig som SMSlivräddare ska du ha genomgått en
HLR-utbildning under de senaste tre
åren och vara 18 år eller äldre. Du
laddar ned den kostnadsfria appen
SMSlivräddare via App Store eller
Google Play. ○

Fyller du jämnt?
»

REGION SÖRMLAND erbjuder
dig som fyller 40, 50 eller
60 år att kostnadsfritt delta
i Sörmlands hälsoprogram. Programmet
består av provtagning, en enkät och
ett personligt hälsosamtal. Det ger dig
en uppfattning om
din hälsa och ett stöd att
förbättra den om du behöver
det. Målet med hälsoprogrammet är att stärka folkhälsan och
förebygga hjärt-/kärlsjukdomar
och diabetes typ 2. Erbjudandet
om att delta i hälsoprogrammet
kommer i brevlådan kring din
födelsedag. ○
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... procent av länets invånare
kan cykla till sin arbetsplats
inom 15 min.
Källa: VTI Rapport

Nya kvadrat för framtidens vård
FOTO: VILHELMINA ALWERT

»

Följ byggnationerna på
regionsormland.se/
vibyggerom

NU PÅGÅR stora ny- och ombyggnationer på alla länets sjukhus. Syftet
är att modernisera lokalerna så att de
är bättre anpassade för framtidens
vård.
Genom om- och nybyggnationerna skapar Region Sörmland
miljöer för modern hälso- och
sjukvård. Befolkningen ska erbjudas
bästa möjliga vård samtidigt som
personalens arbetsmiljö förbättras.
På Mälarsjukhuset och Nyköpings
lasarett byggs nya vårdbyggnader

som samlar flera av de akuta verk
samheterna som till exempel akutmottagning och operationsavdelning
i samma hus. På Kullbergska sjukhuset byggs en ny vårdbyggnad
för bland annat mottagningar och
vårdavdelningar.
För patienter som besöker sjuk
husen ska det vara enkelt att hitta
och verksamheter som många besöker ofta ska vara lättillgängliga med
centrala placeringar.○
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Först i världen med
ny behandling
»

Hallå där ...

… Katarina Forsberg, ny
e-hälsostrateg i Region
Sörmland.
Vad är e-hälsa?
– Enkelt uttryckt handlar det
om att använda digitala verktyg
i vården. Mitt uppdrag är att
samordna och driva utvecklingen
inom e-hälsoområdet i regionen.
Innebär e-hälsa att alla måste bli
”digitala”?
– Du som är patient ska få
tillgång till din hälso- och sjukvård
när du behöver den och på det
sätt som passar dig bäst. För vissa
är det digitalt, för andra passar
fysiska möten bättre. Den nya tekniken är mer en möjliggörare för
en flexibel och jämlik hälso- och
sjukvård.
Vad finns det för digitala
hjälpmedel?
– Det finns ett flertal, men
något jag särskilt vill lyfta fram är
1177 Vårdguidens e-tjänster. Där
har du som invånare bland annat
möjlighet att läsa din egen journal, förnya recept, begära intyg
och skicka in frågor, men även få
stöd och behandling digitalt.
Varför är det här bra då?
– Digitala hjälpmedel kan bidra
till ökad tillgänglighet, ge effektivare vård och ökat medbestämmande för dig som är patient/
invånare. ○
6
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SÖRMLAND ÄR först i världen
med att erbjuda behandling med
en dubbelverkande parkinsonmedicin i en ny smidigare pump.
Pumpbehandlingen kan vara ett bra
alternativ när sjukdomen kommit in
i ett senare skede.
– När jag sa till patienten att
”du är först i världen att få den här
behandlingen” svarade hen ”då
är ju jag världsmästare!”, berättar Kristina Jaldesjö, tillförordnad
vårdenhetschef, medicinkliniken på
Mälarsjukhuset. Parkinsons sjukdom beror på att signalsubstansen
dopamin inte tillverkas i tillräcklig
omfattning i hjärnan.
– Förutom att du slipper svälja
kapslar vid kanske åtta tillfällen
varje dag, så ser pumpen till att du
får en jämn dosering av medicin
under hela dagen. Du kan också
anpassa mängden medicin till den
aktivitet du gör just då genom att
trycka på en knapp och direkt få
en större dos. Det ökar välmåendet och möjligheten att vara aktiv,
säger Kristina Jaldesjö. ○

FOTO: LOBSOR

FOTO: THOMAS SJÖSTRÖM

NYHETER

Vad kan vi göra
bättre?
»

OM DU VILL lämna synpunkter
eller klagomål på den vård som du
eller en närstående har fått, ska
du i första hand vända dig till den
verksamhet som ansvarade för din
vård. Men du kan också vända dig
till patientnämnden som hjälper
dig att föra fram dina synpunkter
eller klagomål och se till att de blir
besvarade. Patientnämnden kan
även informera dig om vilka rättigheter du har i vården samt ge råd
och stöd om du vill söka ersättning
för en skada du fått i samband
med vården. ○
Du når patientnämnden via
0155-24 50 00, eller
patientnamnden@regionsormland.se
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... procent av alla 4-åringar
i Sörmland var år 2017
överviktiga, vilket är högre
än genomsnittet i landet.

Ungdomar bidrar till
Folkhälsoundersökning 2020
»

LIV OCH HÄLSA UNG är en undersökning som beskriver ungdomars livs
villkor, levnadsvanor och hälsa. Målet är att öka kunskapen om ungas liv
och hälsa, följa trender, väcka intresse och att resultatet kan bli underlag för
utvecklingsarbete och beslut. Nästa undersökning genomförs år 2020. Inför
den har folkhälsoplanerare i Region Sörmland träffat ett femtiotal ungdomar
i grundskolan, gymnasiet och i ungdomsverksamheter.
Ungdomar i Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm har delat med sig av
sina tankar kring enkäten. ○

Cancervården
går framåt
Sedan 1970-talet har antalet cancerfall
fördubblats. Men allt fler blir också botade.
Berättelsen om cancer är också en berättelse
om nya rön, nya läkemedel och nytt hopp.

SID 8

Cancervården går framåt – behandlingarna
förbättras och fler överlever
SID 10

Terhi Johnsson berättar om
när hon fick bröstcancer
SID 13

Mammografi räddar liv
SID 14

Så kan du minska cancerrisken
genom goda levnadsvanor
SID 16

Screening – cellprov räddar liv
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TEMA CANCER

Cancervård på
frammarsch
Mycket har hänt inom cancervården. Att få ett cancerbesked i dag är inte detsamma som för tjugo år sedan.
Överlevnaden ökar och behandlingarna förbättras.
TEXT THOMAS SJÖSTRÖM
ILLUSTRATION
JENNY ANDERSÉN

1 av 3
kommer att
drabbas av
cancer.

8
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»

INOM BEGREPPET CANCER ryms väldigt
många olika sjukdomar.
De fem vanligaste i Sverige är prostata
cancer, bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer,
malignt melanom och lungcancer.
Förenklat kan man säga att cancerceller är
celler som växer ohämmat på grund av fel
i cellens arvsmassa. Felet kan bero på arv eller
miljö — men kan också uppstå genom slumpmässiga olyckor i cellens maskineri.
Resultatet blir klumpar av celler, tumörer,
som påverkar funktionen hos kringliggande
organ. Tumörer i hjärnan ger krampanfall, och i
lungan andnöd. De ger även upphov till inflam-

mation och kan sprida sig, metastasera, för att
bilda tumörer på andra platser i kroppen.
Vi blir allt äldre och allt fler. Det innebär
också att allt fler får ett cancerbesked.
På Cancercentrum i Eskilstuna, som tar emot
patienter från hela Sörmland, ökar antalet cancerbehandlingar med 10–15 procent årligen.
— Vi är väldigt noga med att förmedla hopp.
Det händer väldigt mycket i cancervården
och andelen som blir friska ökar ständigt. Ett
exempel är malingt melanom där vi förr endast
kunde operera. Nu har vi nya behandlingsmetoder som gör att fler överlever, säger Carina
Larsson, verksamhetschef på Cancercentrum.

Lika vård i hela landet

”Patienterna blir
mer delaktiga i sin
egen vård.”
Carina Larsson beskriver en enorm utveckling där nya rön avlöser varandra. Cancercentrum deltar i kliniska prövningar i samarbete
med universitetssjukhusen i Uppsala och Örebro. Många privatpersoner donerar också till
cancerforskningen nationellt och det är något
som vården i Sörmland ser en tydlig effekt av.
Men det bästa vore såklart att inte drabbas
alls.
— Det viktigaste att känna till är att en stor
andel av cancerfallen kan förebyggas genom
livsstilsförändringar. Det är något som vi även
tar upp med de som redan drabbats. Det kan
tyckas konstigt, men då handlar det om att undvika återfall i cancer, säger Carina Larsson.
Centret finns på Mälarsjukhuset men
behandlar även patienter i Nyköping. En nyhet
i cancervården är att Min vårdplan snart finns
på 1177.se.
I Sörmland är vårdplanen för tjock- och
ändtarmscancer först ut och fler diagnoser
kommer att införas successivt. I Min vårdplan
kan patienten själv få information om sin vård,
vilka behandlingssteg som väntar och vad de
innebär.
— Genom Min vårdplan blir patienterna mer
delaktiga i sin egen vård. Det underlättar också
vårt arbete, eftersom patienterna blir tryggare
och mer välinformerade, säger Carina Larsson.
Alla patienter som får en cancerdiagnos
får en kontaktsjuksköterska som kan nås via
Min vårdplan. Eftersom tjänsten är digital kan
patienten ställa sin fråga till kontaktsjuksköterskan närhelst det passar under dygnet.
Läs mer om Min vårdplan på 1177.se. ○

2015 infördes så kal�lade standardiserade
vårdförlopp (SVF) i den
svenska cancervården.
Det här är något som du
som patient eller anhörig
möter i vården.
SVF beskriver vilka
Anne Genander
utredningar och behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som gäller för
utredning och behandling.
– Målet med arbetssättet är att skapa kortare väntetider och jämlik vård oavsett var du
bor i landet, säger Anne Genander, cancersamordnare i Region Sörmland.
Genom SVF ska du som är patient, eller
anhörig till en patient, kunna känna dig trygg
i cancervården.
Undersökningar visar att Region Sörmland
generellt håller en hög kvalitet i cancervården
även om väntetiderna ibland har varit långa.
SVF anger när behandling ska ha påbörjats
efter att läkarna konstaterat en välgrundad
misstanke om cancer.
– Vi är på god väg, men når ännu inte
ända fram i samtliga diagnoser. Men för vissa
cancerdiagnoser, som till exempel bröstcancer, har vi förbättrat oss avsevärt sedan SVF
infördes, säger Anne Genander.
I de patientenkäter som genomförts får
den sörmländska cancervården ett gott helhetsbetyg.
– Nästan 88 procent
anger att de är nöjda
med sin cancervård
som helhet, vilket är
... procent anger att
de är nöjda med sin
väldigt glädjande.
cancervård som
SVF-införandet i
helhet.
Sörmland har bidragit
till att utredningen av
symtom som kan bero
på cancer idag fungerar systematiskt och
effektivt och alla vet vad de ska göra, säger
Anne Genander. ○

88
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TEMA CANCER

”Det blev tydligt
vad som är viktigt”
Mitt i livet drabbades Terhi Johnsson i Eskilstuna av bröstcancer.
– Efter den första operationen tatuerade jag in min dotters
namn, Anna, berättar Terhi och lyfter bort håret och visar den
tydliga tatueringen i nacken.
TEXT MONICA SWÄRD
FOTO ANDERS G WARNE

D

et är fredagsförmiddag och
vi träffas på ett litet konditori i Eskilstuna för att prata
om hennes bröstcancer.
— När jag fick beskedet
om att jag hade fått tillbaka
cancern så fick jag panik
ångest, förklarar hon.
Terhi Johnsson är född och uppvuxen i Eskilstuna och Torshälla och arbetar som kurator på
vårdcentralen i Fröslunda.
Det var på försommaren 2016 som Terhi
upptäckte att hon hade en knöl ovanför det
högra bröstet. Hon uppsökte mammografienheten på Mälarsjukhuset och fick så småningom
göra en så kallad biopsi som innebär att man
sticker in en spruta i bröstet för att undersöka
vad som kan finnas där.
— Det visade sig
att knölen var en
senskida som var
helt ofarlig. Däremot upptäckte de
en så kallad duktal
cancer, cancer i
mjölkgångarna,
berättar Terhi.

”När jag fick beskedet
om att jag hade fått
tillbaka cancern så
fick jag panikångest.”
10
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I midsommarveckan fick Terhi beskedet och
tänkte nog som många andra; det händer inte
mig. Efter cancerbeskedet var allt upp och ned
men det enda som stod klart var att Terhi kände
att hon ville till sin dotter Anna som vid det
tillfället arbetade på Rhodos. Så för att lindra
ångest och oro tillbringade hon en weekend hos
dottern. Men när det var dags att åka hem igen
så följde dottern med.
— Det var onödigt tyckte jag då, men det är
klart att jag hade gjort detsamma om det hade
varit hon som hade drabbats, säger Terhi.
— Men jag hade tur eftersom det visade
sig vara en cancer som bara fanns på ett och
samma ställe och som därför inte hade spridit
sig. Det innebar att det blev en så kallad tårtbits
operation, berättar Terhi.
Vid en senare kontroll på hösten ansåg dock
läkarteamet att mer behövde opereras bort.
Den 3 oktober fick Terhi genomgå sin andra
operation och på det följde 21 strålningstillfällen
i Örebro.
Under våren 2017 fick hon också möjlighet
till en rehabiliteringsvecka på Österlen genom
CancerRehabFonden.
— Vi var 14 tjejer i samma situation som
kunde prata om allt. Alla var införstådda med

»

ionen
Efter den första operat
ters
dot
min
in
jag
ade
tatuer
.
ken
namn i nac

TERHI JOHNSSON

Ålder: 51. Bor: Eskilstuna.
Gör: Arbetar som kurator.
Familj: Dottern Anna.
Intressen: Träffa goda
vänner, meditation, yoga
och att läsa böcker
med mera.

– Det känns som att jag har lurat
döden två gånger, konstaterar
Terhi vars dubbla cancerfall
resulterade i utmattningssyndrom
och sjukskrivning.
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TEMA CANCER

Promenader
har gett styrka.

– När man drabbas av cancer blir det än
mer tydligt vad som verkligen är viktigt
i livet. Och man kan aldrig jämföra sin
upplevelse med någon annans. Det här
har varit min resa, säger Terhi.

»

12

vad det handlade om och det var verkligen en
bra vecka, berättar hon.
På CancerRehabfondens hemsida kan man
också läsa Terhis historia och hon instämmer
helt och hållet i fondens motto som säger att
när ärren har bleknat så finns såren kvar.
Livet tuffade dock på och i september förra
året blev hon kallad till en ny kontroll som
resulterade i ytterligare en biopsi men det var
först den 10 december som hon fick veta att
cancern hade kommit tillbaka. I samma bröst
och samma sorts cancer.
Så den 9 januari i år var det dags för ytterligare en operation och då beslutade man att ta
hela bröstet.
— När jag fick beskedet den andra gången
så insåg jag att jag var dödlig och fick verkligen
dödsångest eftersom jag är äldst av tre syskon
och vi inte har några föräldrar kvar i livet.
Och så tänkte jag att jag kommer aldrig att få
uppleva att bli mormor, tillägger hon.
I början av mars återvände Terhi till sitt jobb
som kurator på Fröslunda vårdcentral.
— Men sömnbrist och panikångest kom så
sakteliga och gjorde sig mer och mer påmind
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”Vi var
14 tjejer
i samma
situation som
kunde
prata om
allt.”

och i slutet av maj kraschade jag och blev sjukskriven för utmattningssyndrom. Jag har aldrig
haft problem med sömnen tidigare men efter
den andra operationen har jag inte kunnat sova
ordentligt.
Mycket av det som inte bearbetades vid
första cancertillfället kom nu tillbaka med full
kraft. Så småningom ska hon dock börja jobba
igen. Till att börja med på 25 procent.
På frågan om vad Terhi själv har tagit för
hjälp för att må bättre så svarar hon ljudböcker — gärna svenska deckare — promenader,
meditation, yoga, träffa goda vänner och omge
sig av bra energier. Hon tränar också på att bli
bättre på att säga nej och koppla av lite från
storasystersrollen.
Under våren har hon regelbundet träffat
en kurator som är knuten till Bröstcentrum på
Mälarsjukhuset och även deltagit i en samtalsgrupp.
I skrivande stund går Terhi och väntar på
en tid för bröstrekonstruktion i Uppsala med
allt vad det innebär av tankar och känslor. Men
när vi skiljs och Terhi hoppar på cykeln igen så
känns hon full av tillförsikt inför framtiden. ○

FOTO: GETTY IMAGES

Mammografi räddar liv

Cirka 8 000 kvinnor och
60 män får diagnosen
bröstcancer varje år. En
av nio kvinnor drabbas av
bröstcancer under sin livstid. Det gör bröstcancer till
den vanligaste cancerformen hos kvinnor.

» RISKEN FÖR bröstcancer ökar med åldern

men prognosen är god om tumören upptäcks
tidigt. Mammografi är ett viktigt verktyg för att
upptäcka bröstcancer. Du får din första kallelse
när du fyllt 40 år, och kallas därefter vartannat
år, tills du blir 74 år. Därefter kan du fortsätta
med regelbundna kontroller på remiss från
vårdcentral.
De täta kontrollerna ger läkarna möjlighet
att upptäcka även små förändringar.
— På två år hinner det inte hända något
dramatiskt, men om du går på mammografi

Dobrica Pavlovic, Ewa
Lindberg, Mika Wiege,
Linda Lindman,
Therese Melkersten
och Karin Svensson,
bröstcentrum.

med ett längre intervall blir prognosen i
regel sämre vid upptäckt cancer. Därför
är det oerhört viktigt att du deltar i
mammografi, säger Dobrica Pavlovic,
överläkare vid radiologiska kliniken på
Mälarsjukhuset.
Många knölar eller andra förändringar i brösten är ofarliga, men det är
ändå viktigt att bli undersökt. Kontakta
din vårdcentral eller bröstcentrum på
sjukhuset så snart det går om du själv upptäcker en knöl eller förändring i dina bröst.
I dag deltar cirka 80 procent av de kallade
kvinnorna i mammografi. Dobrica Pavlovic
hade gärna sett att siffran var högre.
— Om alla deltog i mammografi skulle vi
rädda fler liv.
På 1177.se kan du läsa om hur en mammografiundersökning går till.
Där hittar du även instruktioner för hur du
själv undersöker brösten mellan mammografitillfällena. ○

TEXT THOMAS SJÖSTRÖM
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TEMA CANCER

Minska risken genom
goda levnadsvanor
Allt fler drabbas av cancer. Det personliga lidandet och de samhälleliga
kostnaderna är stora. Du kan själv minska risken att drabbas.
TEXT THOMAS SJÖSTRÖM
FOTO EMELIE OTTERBECK

är jag pratar med människor
blir de ofta överraskade att
de själva kan göra så mycket
för att minska cancerrisken
— och att det är så enkelt,
säger Arja Leppänen, projektledare för hälsofrämjande arbete inom Region Sörmland.
Att leva sundare är inte en garanti för att
undvika cancer, men du minskar risken att
drabbas.
Världshälsoorganisationen WHO
beräknar att 40 procent av alla cancer... procent av alla
fall kan förhindras genom förändrade
cancerfall kan förhindras
levnadsvanor.
genom förändrade
Att cancer är en genetisk sjukdom
levnadsvanor.
är inte detsamma som att all cancer är
ärftlig. I flertalet fall är det istället genförändringar som vi ”förvärvar” under livet som
orsakar cancer.

40

HJÄLP TILL HÄLSOSAM FÖRÄNDRING
•
•
•
•
•
•
•

1177.se, se fliken Liv & hälsa
1177 Vårdguidens app Rökfri
Sluta-röka-linjen
Alkohollinjen
På din vårdcentral kan du få stöd att sluta röka eller snusa
Alkoholhjälpen.se
sundkurs.se (vetenskapligt grundade livsstilsråd med bl.a. hälsosamma recept)
• Livsmedelsverkets sida ”Hitta ditt sätt”

14

MIN HÄLSA • 3/2019

Tobaksanvändning
står för 30 procent av alla
cancerfall. Bara genom
att sluta röka minskar du
alltså risken att drabbas
avsevärt. Det gäller inte
bara lungcancer utan
även andra cancerArja Leppänen
former, såsom njurcancer
och cancer i bukspottkörteln.
Även om du rökt länge är det aldrig för sent
att sluta, cancerrisken minskar allt eftersom
tiden går efter rökstoppet. Den näst största
faktorn är alkohol. Förr talade socialstyrelsen
om ”måttlig konsumtion”. I dag har man skärpt
rekommendationerna.
— Men det handlar inte om att man inte får
ta ett glas rödvin på lördagskvällen. Det handlar
mer om sunt förnuft, säger Arja Leppänen.
Kost, motion och fysisk aktivitet påverkar
också risken att drabbas av cancer. Över hälften
av Sörmlands vuxna befolkning har övervikt
eller fetma.
Övervikt eller fetma ger ökad risk för minst
13 olika cancerformer, däribland bröstcancer
efter klimakteriet, äggstockscancer, tarmcancer
och levercancer. Det exakta sambandet mellan
cancer och övervikt är inte helt klarlagt.
— Det viktigaste budskapet är att du som
individ kan göra mycket för att minska risken
att drabbas genom åtgärder i din vardag, säger
Arja Leppänen. ○

Visar vägen till bättre hälsa
FOTO: EMELIE OTTERBECK

Ahmad Jama, 17 år, är en av 42
hälsoinformatörer som utbildats
i Eskilstuna.
– Jag vill gärna hjälpa
människor att må bra och är
väldigt intresserad av hälsa och
medicin. När jag såg annonsen
på Facebook nappade jag direkt!
säger Ahmad.

»

EN VISS DEL av alla cancerfall hade kunnat
förhindras genom ändrade levnadsvanor.
Genom att utbilda hälsoinformatörer får
Region Sörmland tillgång till fler kontaktytor i
det hälsofrämjande arbetet.
— Hälsoinformatörerna är en jätteviktig del i
arbetet med att förhindra cancer. Man kan tro
att det råder en hälsotrend i samhället, men det
stämmer inte för alla grupper, säger Susanne
Unger, folkhälsoplanerare i Region Sörmland.
Studier visar att socioekonomiskt svagare
grupper löper större risk att dö i cancer.
En av anledningarna
tillskrivs just levnadsvanor. Dessutom är
benägenheten att söka
vård och delta i screeningprogram lägre i dessa
grupper.
Hälsoinformatörerna
kommer från olika delar Susanne Unger
av samhället. Där finns
studenter, tandläkare, ingenjörer, arbetslösa,
sjuksköterskor — i olika åldrar och från olika
kulturella bakgrunder.
Hälsoinformatörerna får utbildning om vikten av fysisk aktivitet och bra kost, och farorna
med rökning och alkohol. Kunskapen sprider
de sedan i sina respektive nätverk, inom sin
kultur och sitt språk.

Under sommaren har Ahmad Jama pratat
med barn och unga 7—13 år om hälsa.
— Det var fascinerande att höra hur de
tänker. Barnens kunskap om hälsa var bättre än
vad jag förväntade mig. Samtalet med barnen
får dubbel effekt. Dels får de själva kunskap om
till exempel farorna med rökning, dels är det
något som de tar med sig hem, till sina föräldrar, säger Ahmad Jama som i höst anordnar
hälsoföreläsningar för somaliska kvinnor.
Arja Leppänen är regional samordnare för
hälsoinformatörerna. Regionens arbete har fått
uppmärksamhet såväl nationellt som i utlandet.
— Det känns jätteroligt. Att vara hälso
informatör handlar om att använda sunt
förnuft, att bry sig om sina medmänniskor. Alla
informatörer är genuint intresserade av hälsa
och får de kluriga frågor så kontaktar de oss,
säger Arja Leppänen.
Under hösten utbildas hälsoinformatörer
i Vingåkers kommun. ○

Ahmad Jama hjälper
Susanne Unger och
Arja Leppänen att
sprida information om
hälsa och levnadsvanor.

TEXT THOMAS SJÖSTRÖM
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TEMA CANCER

Screening ett viktigt
verktyg för tidig upptäckt
Region Sörmland erbjuder screening mot
bröstcancer – mammografi – och livmoderhalscancer. Snart erbjuds även screening
för tjock- och ändtarmscancer.
TEXT MONICA SWÄRD
FOTO GETTY IMAGES

S

creening är ett viktigt verktyg
för tidig upptäckt. Det visar inte
minst screeningen för livmoderhalscancer. 30 kvinnoliv räddas
varje år genom gynekologisk cellprovskontroll. För den som gör
sitt cellprov vart tredje år minskar
risken att drabbas med 90 procent.
Trots det är det bara 82 procent av de sörmländska kvinnorna som helt kostnadsfritt gör
sina cellprov, jämfört med 89 procent i riket.
— Sämst utfall har vi bland unga kvinnor
mellan 23 och 25 år. Där är det bara 74 procent
som tar sina prover. Därför hade vi också en
särskild kampanj med budskapet ”Ta hand om
dig — ta cellprov” under den så kallade cellprovsveckan i våras, berättar Susanne Friman
som är länsgemensam samordningsbarnmorska
på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.
Cellprovet innebär att man för in en spatel
och en liten borste och duttar lite på livmodertappen. Om det finns några cellförändringar där
så fastnar de på borsten. Och inom tre månader
får man svar på sitt prov.
— Cellförändringar känns inte och är inte
farliga i sig. De kan utvecklas till cancer om de inte
upptäcks i tid, men cellförändringar är inte detsamma
som cancer, förtydligar
Susanne.
När detta skrivs i sep-

”Cellförändringar
känns inte och är
inte farliga i sig.”
16
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tember 2019 pågår
diskussioner om att, med
start nästa år, erbjuda
alla sörmlänningar som
är 60—74 år screening
mot tjock- och ändtarmscancer. Tarmcancer
är en sjukdom där tidig
Susanne Friman
upptäckt innebär att
nästan alla patienter kan
botas. Till en början kommer de som fyller 60
år att erbjudas screening, därefter ansluts fler
åldersgrupper. Systemet ska vara fullt utbyggt
år 2023.
Screening för prostatacancer har diskuterats nationellt. Ifjol rekommenderade
Socialstyrelsen att inte införa screening mot
prostatacancer då diagnostiken fortfarande är
för osäker. ○

Cancervården blir bättre
Läkemedel som söker upp
cancercellerna, egna celler som
trimmas för att bekämpa tumörer mer effektivt. Det kanske
låter som science fiction, men
de nya behandlingsformerna är
redan här.
Forskningen kring nya cancerterapier är intensiv och ämnet är högstoff när Nobelkommittén
utser medicinpristagare.
Nya läkemedel lanseras med jämna mellanrum och är ofta dyra. Därför samordnar Sveriges kommuner och landsting (SKL) inköpen och
införandet av de nya läkemedlen.

Mikael Köhler

I Sverige finns ett råd för nya terapier
(NT-råd). Rådet är en expertgrupp som ger
rekommendationer till landets regioner om
användning av vissa nya läkemedel, oftast
sådana som används på sjukhus. Målsättningen
är en rättvis och jämlik vård i hela landet.
Regionens representant i NT-rådet är Mikael
Köhler, till vardags chefsläkare på Akademiska
sjukhuset i Uppsala.
— Det har kommit många nya och väldigt bra
mediciner som bekämpar cancer på ett bättre
sätt än tidigare. Till exempel finns det i dag läkemedel som hjälper kroppen att själv bekämpa
tumören. Det är mycket skonsammare än till
exempel cellgifter, som även påverkar friska
celler, säger Mikael Köhler.
Men forskning kostar, något som senare
visar sig på läkemedlens prislapp. NT-rådets roll
är bland annat att väga priset mot behandlingarnas förväntade resultat och sjukdomens kostnader för samhället. Rådets uppgift är också att
förhandla priset med läkemedelsföretagen.
Frågeställningarna är ofta svåra. Hur mycket
är förhoppningen om ett extra levnadsår värt?
En miljon?
Fem miljoner?
— Därför har vi många olika kompetenser i
rådet. Här finns läkemedelsexperter och ekonomer men även en professor i filosofi och etik,
säger Mikael Köhler.
Med tiden, när läkemedelsföretagens patent
löpt ut, sjunker priserna och läkemedlen blir
tillgängliga för fler.
— Ofta sätts de nya terapierna in i andra
eller tredje hand. Men cancerns samhälleliga
kostnader gör att det ibland är mest kostnadseffektivt att sätta in nya terapier direkt, säger
Mikael Köhler.
De nya terapierna har gjort stor skillnad
för patienter med blodcancer och bröstcancer.
Behandling för fler cancerformer är på gång.

Betyder det då att cancer snart är ett minne
blott?
— Nej, inte generellt. Men vi kan behandla
fler patienter med färre biverkningar. Vi kan
också behandla grupper som inte orkar med
dagens behandlingar, avslutar Mikael Köhler. ○
3/2019 • MIN HÄLSA
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VACCINATION

Skydda dig mot influensan
Säsongsinfluensan är snart här. Genom att vaccinera dig kan du förhindra
allvarlig sjukdom och komplikationer. Från och med den 19 november kan
du som tillhör riskgrupp drop-in-vaccinera dig på din vårdcentral.
TEXT THOMAS SJÖSTRÖM
FOTO GETTY IMAGES

recis som i fjol skickar Region
Sörmland ut ett vykort till alla
sörmlänningar som är 65 år
eller äldre, för att på så sätt
påminna om vaccinering.
— Det föll väl ut och vi såg att fler vaccinerade sig mot
influensa än tidigare. Det
är glädjande eftersom
det minskar risken för
att dessa personer ska
hamna på sjukhus eller
på intensiven av influensan, och det är ju själva
Helena Hervius
vitsen med att erbjuda
Askling
influensavaccinering,
säger Helena Hervius Askling, smittskyddsläkare i Region Sörmland.
Ifjol tog vaccinet slut i Sverige vilket ibland
ledde till onödiga köer. I år har alla mått och
steg tagits för att undvika samma situation.

”En influensa kan
vara livsfarlig för
den som är
kroniskt sjuk.”
Influensa är en virussjukdom som i Sverige
är vanligast under vinterhalvåret. Vanlig återkommande influensa kallas även säsongsinfluensa. Typerna av influensa varierar från år till
år och vaccinet anpassas efter det. Därför är det
viktigt att du vaccinerar dig varje höst för att få
ett bra skydd. Viruset smittar via små droppar
i luften och sprids framför allt om någon som
är sjuk hostar eller nyser på nära håll. Om man
har nyst eller hostat i händerna kan viruset
överföras till andra människor, via det man har
tagit på eller handkontakt med andra. Hand-

FAKTA
Då bör du vaccinera dig
mot influensa

Personer som är födda 1954
eller tidigare liksom gravida
efter graviditetsvecka 16
(men tidigare om man även
tillhör annan riskgrupp),
samt alla med någon av
följande sjukdomar eller
tillstånd, oavsett ålder,

18

MIN HÄLSA • 3/2019

erbjuds kostnadsfri vaccination: Kronisk hjärtsjukdom, kronisk lungsjukdom
såsom KOL eller svår astma,
svårinställd diabetes, nedsatt immunförsvar, kraftig
övervikt, kronisk lever- eller
njursjukdom, eller neuromuskulära sjukdomar som
påverkar andningen.

Så fungerar vaccinet

Vaccinering innebär att en
liten, men inte sjukdomsframkallande, variant av
smittämnet presenteras
för ditt immunförsvar. Då
bildar det antikroppar mot
smittämnet och skapar på
så sätt ett eget skydd mot
sjukdomen. Nästa gång

kroppen kommer i kontakt
med smittämnet kan den
försvara sig utan att bli
allvarligt sjuk. Influensavaccinet förändras lite varje
år eftersom det är olika
varianter av viruset som
sprids. Därför är det viktigt
att vaccinera sig varje år.

tvätt med tvål rekommenderas som skydd.
En influensa kan vara livsfarlig för den som
är kroniskt sjuk och tillhör du riskgruppen — till
exempel om du är gravid eller är född 1954 eller
tidigare, har en hjärt- eller lungsjukdom, svår
astma, kraftig övervikt eller nedsatt immunförsvar — bör du vaccinera dig.
Vaccinet är kostnadsfritt för dem som tillhör
en eller flera riskgrupper.
Det vaccin som används mot säsongsinfluensan är säkert och ger ett bra skydd. Studier
visar att influensavaccinering dessutom minskar
risken för hjärtinfarkt och stroke hos äldre
människor. Vaccinet skyddar inte till hundra
procent mot influensa, man kan fortfarande få
en lindrigare och mindre smittsam variant av
sjukdomen, men det viktigaste är att förhindra
svår sjukdom och komplikationer.
Det är frivilligt att vaccinera sig. Fler än
hälften av alla i Sverige som är 65 år eller äldre
väljer att vaccinera sig.
— Men siffran borde vara betydligt högre.
Säsongsinfluensavaccinet har getts i miljontals
doser sedan 1970-talet och det är ytterst sällsynt
med allvarliga biverkningar, säger Helena
Hervius Askling.

När du vaccinerar dig kan du ibland bli lite
svullen och öm där du fick sprutan. Besvären
brukar gå över inom ett par dagar.
Du finner drop-in-tiderna på 1177.se eller via
kontakt med din vårdcentral.
Passar inte tiderna kan du istället boka tid på
din vårdcentral via telefon eller webb. ○

HÅLL UTKIK!
Den 19 november startar årets
influensavaccinering.
Under vecka 45 får alla hushåll med personer födda 1954
eller tidigare ett vykort som
påminner om att det är dags
att vaccinera sig. Vykortet
skickas till den som är äldst
i hushållet, men gäller alla
personer på adressen som är
födda 1954 eller tidigare.
Se aktuella drop-in-tider
på 1177.se eller kontakta din
vårdcentral.
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FAMILJECENTRALEN

Familjecentralen
– hjärtat i Brandkärr
Familjecentralen är en mötesplats där barnet står
i centrum. Där kan blivande föräldrar och barn
familjer hitta ett samlat och lättillgängligt stöd.
akom den nyligen 20-årsjubileTEXT MONICA SWÄRD
FOTO THOMAS SJÖSTRÖM
rande familjecentralen i Brandkärr står Region Sörmland och
Nyköpings kommun.
— Även om de olika verksamheterna har olika uppdrag
så arbetar vi hela tiden med
hur vi kan samverka och kring vad, säger
Annica Lindén som arbetar på öppna förskolan,
och får medhåll av Kristina Waldenström som
arbetar på Barnhälsovården som ligger i samma lokaler tillsammans med
barnmorskemottagningen.
Familjecentralen består av fyra olika
verksamheter samlade under ett tak.
Barnmorskemottagningen tar emot
blivande föräldrar för graviditetskonAnnica Linden och
troller, erbjuder eftervårdsbesök och
Kristina Walderström
cellprovstagning, och ger preventiv
medelsrådgivning.
Barnhälsovården fungerar som på andra
ställen, det vill säga, här följer man alla

PÅ GÅNG I HÖST
Familjecentralen samverkar med flera olika aktörer. Nytt för hösten
är ett samarbete med Campus Nyköping där föräldralediga har
möjlighet att komma till öppna förskolan och träna svenska tillsammans med en lärare. Andra samarbetspartner är Folktandvården,
biblioteket och dietist. Under hösten kommer NTF att erbjuda både
personal och föräldrar utbildning i ämnet ”barns säkerhet i bil”.
Undersökningar har visat att bältesanvändning är sämre bland små
barn än vad den är totalt i trafiken. Kvällsträffar där man diskuterar
barns språkutveckling planeras också.
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Barnen Asia, Barwa och Suraya
deltar gärna i öppna förskolans
pedagogiska verksamhet. Här
tillsammans med Halima Hassan
och Annica Lindén.

inskrivna barn från födseln upp till sex års
ålder.
Den öppna förskolan fungerar som vilken
öppen förskola som helst. Hit kommer man och
bara är. De fasta inplanerade aktiviteterna på
förmiddagarna är sångstunden och möjligheten
att fika.
Här finns även två kuratorer som arbetar
förebyggande med råd och stöd till föräldrar
med barn upp till 12 år.
Rowda är en av de många mammor som
vi träffar den här tisdagsförmiddagen när vi
kommer på besök. Hon är där med tre av sina
fem barn.
— Jag är här nästan varje dag. När jag
flyttade till Brandkärr kände jag inte någon.

Genom att komma hit har jag lärt känna jättemånga familjer och det är roligt att träffa andra
och lära sig svenska, säger hon och ler med
hela ansiktet.
Många som bor i Brandkärr har utländsk
bakgrund.
En av årets stora händelser är att familje
centralen anställt en så kallad kulturtolk,
en person som är integrerad i det svenska
samhället men som också har bakgrund i
en annan kultur. På så sätt kan tolken bygga
broar såväl språkligt som kulturellt. Halima
Hassan var kombinerad undersköterska och
tolk när hon rekryterades till Brandkärr i början av året.
— Det är roligt och spännande att träffa nya

familjer och hjälpa till där det behövs, förklarar
Halima.
— Genom Halima har vi kunnat nå personer
som vi annars inte nått. Det är inte lätt att förstå
hur den svenska barnhälsovården fungerar och
när de kommer hit får de också se hur det fungerar på den öppna förskolan, förklarar Kristina
Waldenström.

Vad är då det bästa med Familjecentralen
i Brandkärr?
— Vi når många familjer när barnet fortfarande ligger i magen och kan på så sätt erbjuda
tidiga insatser om det behövs. Men det handlar
om att inte ha för bråttom och att bygga förtroenden. Det lönar sig i längden, avslutar Annica. ○
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21

LÄKEMEDELSNYTT

Lättare att hålla koll på
vaccinationerna

Har du frågor om
mediciner?

» LÄKEMEDELSUPPLYSNINGEN,

som ägs av Läkemedelsverket,
ger dig oberoende information
om läkemedel. Dit kan du ringa
och ställa frågor om dina mediciner – till exempel hur de fungerar,
hur du ska ta dem eller hur de ska
förvaras. Du kan även diskutera
frågor som rör kombination av
läkemedel eller biverkningar.
Observera att tjänsten inte gör
individuella bedömningar utan
bara besvarar allmänna frågor
kring användning av läkemedel.
Du når upplysningen på
0771–46 70 10. ○

FOTO: GETTY IMAGES

Glömt vilka vaccinationer
du har tagit? Du är inte
ensam. Nu undersöker
två myndigheter om
digitala verktyg kan
hjälpa dig att hålla koll.

»

VI BEHÖVER BÄTTRE tillvarata
digitaliseringens möjligheter inom
hälso- och sjukvården. Det gäller
bland annat för information om vaccinationer. I dag saknas möjligheten
för enskilda att få en bra, säker och
samlad överblick över sin vaccinationshistorik.
Därför har regeringen gett E-hälso
myndigheten och Folkhälsomyndigheten ett gemensamt uppdrag att
utreda om din vaccinationshistorik
kan göras tillgänglig digitalt.
Först och främst ska myndigheterna undersöka hur stort behovet av
information om tidigare vaccinationer är, och därefter undersöka hur
förutsättningarna ser ut för att på ett
samlat, digitalt, säkert och kostnads-

96

... procent av alla recept kan expedieras direkt av apoteken, något
som tillskrivs bra lagernivåer.
Källa: Sveriges apoteksförening

effektivt sätt göra informationen
tillgänglig.
En del i uppdraget är att analysera
behovet av och utreda förutsättningarna för att även ge hälso- och sjukvårdspersonal tillgång till informationen. Det kan till exempel handla om
smittskyddsläkare och förskrivande
läkare, som kan ha nytta av att känna
till dina tidigare vaccinationer.
Sommaren 2020 ska arbetet redovisas för Socialstyrelsen. ○

Fler läkemedel restnoteras

FOTO: GETTY IMAGES

»
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ENLIGT LÄKEMEDELSVERKET har
antalet anmälningar om restnoterade
läkemedel flerdubblats de senaste
åren.
2015 var antalet anmälningar 148,
förra året var de 721. I år ser antalet
anmälningar ut att bli omkring 1 000.
Det kan handla om allt ifrån antibiotika till psykofarmaka och medicin för
att motverka njursvikt.
Det finns många anledningar
till att läkemedel tar slut. Enligt
Läkemedelsverket kan det handla
om problem i tillverkningen, brist på

aktiv substans eller att efterfrågan på
läkemedlet är oväntat hög. Eftersom
bristen kan bero på flera olika saker
är det svårare att åtgärda. Ofta har
en part tillverkat substansen, någon
annan gjort tabletten och en tredje
forskat fram den. Dessutom är apotek,
vårdgivare, regioner, myndigheter
och läkemedelsindustrin alla inblandade i läkemedelsförsörjningen.
Nu har regeringen gett ett uppdrag
till Läkemedelsverkat att se över samordningen för att lindra konsekvenserna vid läkemedelsbrist. ○

FRÅGA OM LÄKEMEDEL

Ställ din läkemedelsfråga till Min hälsas experter.
Mejla till fragaomlakemedel@regionsormland.se

Experterna svarar
? Varför är salvan

restnoterad?

Varför finns inte salvan Occulentum
simplex på Apoteken längre?
Apoteket meddelar att den är
restad, eller att den helt enkelt
utgått! Hur kan det vara möjligt?
Den fungerar bäst! Hur ligger det
egentligen till?
SVAR: Då tidningen Min Hälsa ges ut tre
gånger per år så blir det tyvärr ibland
långa svarstider och alla frågor kan inte
tas med. Vid kontroll 2019–09–16 finns
salvan tillgänglig på nästan samtliga
apotek i Sörmland.

? Varför berättade

ingen för mig?

Jag har fått diagnosen iatrogen
binjurebarksvikt som en följd av min
astmamedicin. Det är aldrig någon
som sagt till mig att det skulle kunna
hända! Hur är kunskapen inom
regionen om detta?
SVAR: Du skriver inte vilket läkemedel
du syftar på, men jag utgår från att
det är kortison och att du haft eller
har tablettbehandling med kortison.
Det finns också fall där patienter efter
inhalationsläkemedel (de man andas
in) med kortison fått detta tillstånd.
Behandling med kortison är väldigt
vanligt. Tillståndet som du beskriver,

iatrogen binjurebarkssvikt, är att man
fått binjurebarkssvikt av läkemedlet
som en sorts biverkan. Då har binjurarna tappat sin förmåga helt eller
delvis att producera kortison.
Brist på kortison kan ses i upp till
ett år efter avslutad behandling men i
vissa fall kan det kvarstå ännu längre.
Typiska symtom är ofta lite diffusa
såsom trötthet, ökat sömnbehov, matleda, illamående, muskelvärk, ledvärk
och lågt blodtryck. Detta tillstånd är
väl känt. Vi tror att de allra flesta läkare
i Sörmland känner till detta, sedan
kanske man inte misstänker det initialt
då symtomen är väldigt diffusa.

? Naturläkemedel

är väl bra?

Varför betraktas naturläkemedel
som sämre sorts läkemedel av sjukvården?
SVAR: Läkemedelsverket definierar
naturläkemedel på detta sätt:
Naturläkemedel är läkemedel där den
verksamma beståndsdelen har ett
naturligt ursprung och består av en

djurdel, bakteriekultur, mineral eller
salt. De verksamma beståndsdelarna
får inte vara alltför bearbetade, vilket
betyder att t ex renframställda substanser eller kemiskt modifierade beståndsdelar inte kan ingå i naturläkemedel.
Naturläkemedel ska vara avsedda för
egenvård, vilket innebär att de skall
användas vid enklare besvär av tillfällig
eller lindrig karaktär. Indikationen ska
baseras på en väl beprövad inhemsk
tradition i Sverige eller länder som
liknar Sverige vad gäller användningen
av läkemedel.
Naturläkemedel måste vara godkända av Läkemedelsverket för att få
säljas. Godkända naturläkemedel får
säljas fritt i detaljhandeln.
Det är nog inte så att sjukvården betraktar dessa som ett sämre
alternativ däremot är inte alltid deras
verkningsmekanism känd, dvs hur de
fungerar. En del av dessa kan också
interagera (krocka) med andra läkemedel som förskrivits av läkare och skapa
biverkningar. Det är därför alltid viktigt
att uppge att man tar naturläkemedel och vilka sorter för behandlande
läkare. ○

»

Vi som svarar på läkemedelsfrågor i Min hälsa är
apotekaren Rim Alfarra och läkaren Björn Lundahl på
Region Sörmlands läkemedelskommitté. Tänk på att
våra svar inte ersätter kontakt med vården eller
rekommendationer från din läkare.
Mejla din fråga till fragaomlakemedel@regionsormland.se
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MIN RÄTTA RAD
Fyll i de rätta svaren och skicka in hela
talongen senast den 31 december till:
Min hälsa, Region Sörmland
611 88 Nyköping
Märk kuvertet med ”Hälsokrysset”.
Du kan även välja att mejla. Skicka
då ditt svar och dina uppgifter till:
kommunikationsstaben@
regionsormland.se
1
1
2

3
4
5

6
7
8

Mina uppgifter:

X

2

Hälsokrysset
Få koll på vården i Sörmland – gör vårt kryss!
Svaren hittar du i tidningen.

1

Så många dör i Sverige
varje dag som en följd av
fallolyckor.
1. 4 personer
X. 12 personer
2. 25 personer

2

Region Sörmland är först
i världen med att erbjuda
behandling via pump för denna
sjukdom.
1. Parkinson
X. Diabetes
2. Hjärt- kärlsjukdom

3

Då infördes standardiserade vårdförlopp i cancervården.
1. 1998
X. 2015
2. 2019

4

Kvinnor kallas till mammografi när de fyllt 40 år. Vad
är intervallet därefter?
1. Vartannat år
X. Vart tredje år
2. Vart femte år

NAMN:

5

Hur många cancerfall
beräknar WHO kan
förhindras genom förändrade
levnadsvanor ?
1. 10 procent
X. 25 procent
2. 40 procent

6

Vad heter den expertgrupp som ger rekommendationer till landets regioner om nya läkemedel?
1. ET-rådet
X. NT-rådet
2. OT-rådet

7

Från vilket datum finns
drop in-tider för influensavaccination?
1. 19 oktober
X. 19 november
2. 19 december
Läkemedelsupplysningen
ger information om
läkemedel. Vilka driver denna
telefontjänst?
1. Läkemedelsverket
X. Apoteken
2. SKL

8
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VINNARE HÄLSOKRYSSET 2/2019
Birgitta Lewander, Eskilstuna // Krister Peterson, Stavsjö // Morgan Lindell,
Trosa // Irene Lowet, Eskilstuna // Kristina Broberg, Stora Sundby
Vinnarna får ett presentkort på böcker.
Rätt svar 2/2019: X, 2, 1, 2, 1, X, 2, 2.

