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C ovid-19 var en sjukdom 
som orsakade död i stor 
skala och som drabbade 
oss som samhälle hårt. I 
den bästa av världar kan 

pandemin kanske lära oss något som vi 
som samhälle kan ha nytta av. 

De som blev svårast sjuka i covid, 
som hamnade på IVA och dog, hade 
i stor utsträckning utvecklat det vi 
kallar sepsis, det tillstånd som uppstår 
när immunförsvaret reagerar fel på en 
infektion och börjar skada kroppens 
organ. Sepsis är ett paraplybegrepp 
för när en infektion blir livshotande, 
och kan starta med till exempel en 
lunginflammation, en urinvägsinfektion 
eller en sårinfektion. Normalt är 90 
procent av alla sepsisfall orsakade 
av bakterier, men även virus som 
coronaviruset SARS-CoV-2 kan alltså 
trigga i gång sepsis, och under pandemin 
ökade därför antal sepsisfall.

Minst 50 000 personer i den vuxna 
befolkningen drabbas av sepsis varje år 
i Sverige, och dödligheten är hög, ca 20 
procent dör inom 28 dagar. Trots detta 
är sepsis relativt okänt hos allmänheten, 
bara ca 50% av svenska folket vet 
vad sepsis är, visar en undersökning 
Sepsisfonden gjorde 2021. 

Vi vet att tidig diagnos och tidigt 
påbörjad behandling minskar 
dödligheten markant vid sepsis. Att öka 
kännedomen och kunskapen om sepsis, 
både hos allmänheten och inom vården, 
är därför avgörande i kampen mot detta 
livshotande sjukdomstillstånd. Det nya 
vårdförloppet för sepsis som just nu 
rullas ut på landets alla akutsjukhus 
är ett steg i rätt riktning. Om vi kan bli 
bättre på att fånga sepsis i tid, kan vi 
rädda många liv. 

Men vi behöver också uppmärksamma 
alla de svenskar som lever med 
långtidskomplikationer efter sepsis. 
Under pandemin startades post-
covid-mottagningar runt om i landet, 
som ett led i att stödja de patienter 
som drabbades av komplikationer 
efter covid. Nu när pandemin är över, 
stänger dessa mottagning. Varför inte 
i stället omvandla dem till post-sepsis-
mottagningar, där vi tar ett samlat grepp 
kring alla sepsispatienters uppföljning 
och eftervård. Närmre 75% av alla som 
överlever sepsis drabbas av någon form 
av komplikation under det första året 
efter den akuta vården, visade en stor 
tysk studie från 2021. De allra flesta 
komplikationer är de samma som efter 
svår covid, där man legat på sjukhus med 
intensivvård. Det kan röra sig om både 
fysiska och psykologiska komplikationer, 
en del är övergående, andra kan vara livet 
ut. Detta är en patientgrupp som allt för 
länge lidit i det fördolda, det är hög tid 
att sepsisöverlevare får en fungerande 
eftervård. 

Så låt oss ta lärdom av pandemin, både 
som samhälle och på individnivå. Med 
bättre kunskap om infektioner generellt, 
och sepsis specifikt, kan vi rädda liv och 
minska lidandet hos dem som överlever. 

Sepsis – livshotande tillstånd 
ökade under pandemin
När pandemin drog in över världen 2020 blev det uppenbart 
för allmänheten hur infektionssjukdomar kan drabba oss alla 
på bred front. 

Återvinn gärna tidningen
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AstraZeneca
När Lotta, som varken är rökare eller ex-
rökare, berättar att hon har lungcancer 
möts hon ofta av en förvånad blick och 
frågan: ”men du har väl inte rökt?”

14
Tillotts Pharma
Medical Advisor, Mikael Holst, om hur 
IBS (Irritable Bowel Syndrome) ofta 
påverkar hela vardagen.

17
Oro efter hjärtinfarkt?
Läs om och anmäl dig till 
Karolinska institutet och Karolinska 
universitetssjukhusets studie som ämnar 
att förbättra livskvalitén och minska 
hjärtrelaterad oro. 

Adam Linder
Infektionsläkare & 
ordförande,
Sepsisfonden

Ulrika Knutsson
Gundare &  
kommunikationschef, 
Sepsisfonden

Text 
Ulrika Knutsson  
& Adam Linder

Denna artikel är  
i samarbete med 
Sepsisfonden.

Denna artikel är  
i samarbete med 
Meningokock-
fonden.

F
O

T
O

: L
A

R
S

 O
W

E
S

S
O

N
F

O
T

O
: L

A
R

S
 O

W
E

S
S

O
N

I DETTA NUMMER LEDARE

M eningokocker är 
bakterier som kan orsaka 
hjärnhinneinflammation 
och sepsis. Meningo-
kocker sprids via saliv 

och globalt smittas 2,5 miljoner årligen 
som leder till 230.000 dödsfall. Trots det 
är kunskap- och forskningsnivån låg i 
Sverige jämfört med många andra länder.

Det snabba sjukdomsförloppet med 
symptom som lätt förväxlas med andra 
sjukdomstillstånd gör det svårt för 
vårdpersonal att ställa rätt diagnos och 
behandling. Det är därför viktigt att den 
allmänna kunskapsnivån höjs.!

I Sverige drabbas mellan 50 och 100 
personer av meningokocksjukdom 
varje år (pre-Covid). Av dessa dör 10%, 
och 20% av överlevare får allvarliga 
efterverkningar som t.ex. amputation, 

Tidig diagnos och 
tidig behandling 
minskar dödligheten 
markant vid sepsis.
Ulrika Knutsson  
& Adam Linder

organsvikt, hörselnedsättning etc. Barn 
under 5 år, samt tonåringar och unga 
vuxna 15-29 år är överrepresenterade 
bland de insjuknande, men vem som 
helst kan drabbas.!

Meningokocker kan förebyggas 
med vaccination som i dagsläget 
inte är en del av det allmänna 
vaccinationsprogrammet i Sverige. Det 
är inte heller subventionerat på liknande 
sätt som i andra länder där vaccination 
erbjuds i viss utsträckning.!

–För tre år sen gick min son 
Mathias bort i sjukdomen på grund 
av just bristande kunskap, och 
i samband med det startade jag 
stiftelsen Meningokockfonden. Vi 
vill bidra till ett kunskapslyft kring 
sjukdomen, uppmärksamma det snabba 
sjukdomsförloppet och möjligheten 

att skydda sig genom vaccination. 
Meningokocker är en global fråga och 
det är därför WHO har lanserat den 
globala färdplanen för att besegra 
meningokocker innan 2030, avslutar 
Christine Bennborn grundare av 
Meningokockfonden.

Christine Bennborn
Grundare
Meningokockfonden

Vill du veta mer?  
Besök meningo-
kockfonden.se

Din kunskap kan rädda liv! 
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Det är mycket  
positivt för patienter 
och vårdgivare att 
ett sammanhållet 
vårdförlopp har 
kommit på plats.
Adam Linder
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Denna artikel är 
i samarbete med 
Baxter.

Vill du veta mer?  
Besök hemsidan 
hillrom.se

V i vet att en tidig diagnos 
och behandling av 
sepsis kan rädda många 
liv i Sverige varje år 
och vi är mycket glada 

över att samarbeta med Baxter, 
säger Ulrika Knutsson grundare och 
kommunikationschef för Sepsisfondens 
Insamlingsstiftelse i Sverige.

Omhändertagandet av patienter med 
sepsis varierar i landet, exempelvis 
avseende identifiering och tidig 
behandling. Detta är bakgrunden till 
”Personcentrerat och Sammanhållet 
Vårdförlopp Sepsis”, som tagits fram av 
Nationellt system för kunskapsstyrning 
Hälso- och sjukvård samt Sveriges 
Regioner i Samverkan, med syfte att få 
en säkrare och mer jämlik sepsisvård 
i hela landet. Vårdförloppet har fokus 
på vuxna patienter som kommer till 
en akutmottagning och uppvisar 
tecken på allvarlig sepsis baserat på de 
triagesystem som används idag.

Rätt insats i tid
På Capio S:t Görans sjukhus har man 
ökat patientsäkerheten och undviker 

dubbelarbete genom att patienter 
som kommer in får sina vitala värden 
mätta regelbundet på ett standardiserat 
sätt genom Connex Spot Monitor. 
Patientens tillstånd bedöms utifrån 
andningsfrekvens, syremättnad, 
puls, blodtryck, kroppstemperatur 
och medvetandegrad. Monitorn har 
en trådlös koppling för automatisk 
överföring av patientdata till de stora 
journalsystemen som TakeCare, Cambio 
Cosmic och Cerner, vilket innebär att 
vårdpersonalen får återkoppling på en 
gång. Till exempel får de en uppmaning 
om att tillkalla akutläkare. Automatisk 
registrering och överföring av mätvärden 
till Cambio Cosmic har reducerat den tid 
det tar per registrering med 52 procent. 

Räddar liv genom att minimera fel
Sedan 2021 har nya riktlinjer för 
diagnos och uppföljning av sepsis 
införts i Sverige. Med hjälp av en 
förbättrad handläggning av patienters 
tillstånd är målet att morbiditeten och 
eventuellt mortaliteten ska minska i 
patientgruppen. För att uppnå detta 
behöver vården införa de rutiner  

som föreslås.
–Det är mycket positivt för patienter 

och vårdgivare att ett sammanhållande 
vårdförlopp har kommit på plats för att 
få en mer e!ektiv och jämlik vård av 
patienter med sepsis i Sverige. Målet 
med vårdförloppet är även att en större 
andel patienter med risk att hamna 
i sepsis ska upptäckas tidigt och få 
adekvat undersökning, behandling och 
monitorering, säger Adam Linder, docent 
och överläkare, Universitetssjukhuset i 
Lund.

Patienter med misstänkt sepsis och andra livshotande komplikationer bör fångas upp av vården innan 
sjukdomsförloppet går åt fel håll. Det är därför oerhört viktigt att mäta patientens vitala värden på ett 
standardiserat sätt och i ett tidigt skede. Med hjälp av tidig diagnostisering får vården möjlighet att bättre ta hand 
om de dryga 50 000 som drabbas av sepsis varje år. För patienten skapar det en trygg och säker vård och ökar 
även e!ektiviteten i hela vårdkedjan.

Text
Susanne de Mello

Det är oerhört viktigt 
att mäta patientens 
vitala värden på ett 
standardiserat sätt 
och i ett tidigt skede.

Verktyg för ökad 
patientsäkerhet
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Text
Fredrik Söderlund

Problem med bukspottskörteln blir allt vanligare. Forskningen går hela
tiden framåt, men det är viktigt att känna till de vanligaste symtomen. 

ukspottkörteln (eller 
pankreas) är ett av våra 
viktigaste organ eftersom  
den producerar så pass  
många ämnen med 

livsnödvändiga funktioner.
– Den är bara runt 20 centimeter lång, 

men har en oerhörd betydelse för vår 
maghälsa. I och med att den ligger i ett så 
centralt område, bakom magsäcken och 
i nära anslutning till tolvfingertarmen 
så får människor som drabbas av 
bukspottskörtelsjukdomar allvarliga 
besvär, säger Miroslav Vujasinovic som 
är forskare inom gastroenterologi vid 
Karolinska Institutet.

Två typer av inflammationer
Det finns två typer av bukspottskörtel-
inflammationer (pankreatit), akut och 
kronisk. Symtomen skiljer sig lite åt, 
menar Miroslav Vujasinovic.

– Akut pankreatit är intensiv smärta 
högt upp i mitten av magen som kan 
stråla mellan skulderbladen på ryggen 
eller under revbenen. Även illamående 
och låg feber är vanligt. Vid kronisk 
pankreatit känner du en konstant och 
långvarig buksmärta, som vanligen 
är lokaliserad till bukens övre del och 
ofta strålar ut mot ryggen. Smärtan 
uppträder ofta i attacker men kan även 

vara konstant. Ibland kan smärtan 
bli värre efter måltider och senare i 
sjukdomsförloppet kan du även få en 
fettrik diarré. Även viktnedgång är 
relativt vanligt. 

Måste snabbt få rätt diagnos och 
behandling
Patienter med plötsligt svår buksmärta 
och/eller gulsot ska omedelbart 
kontakta akutmottagningen. Men 
det gäller även långvarig buksmärta, 
aptitlöshet, viktnedgång och förändrade 
avföringsvanor, menar Miroslav 

Vujasinovic. Och ju fortare symtomen 
uppmärksammas, desto mer e!ektiv kan 
behandlingen bli.

– Buksmärtor i samband med 
sjukdomar i bukspottkörteln kan 
behandlas på olika sätt, oftast med 
medicinering eller kirurgiska ingrepp. 
Patienter bör också så tidigt som möjligt 
få rätt diagnos och behandling. Det 
är viktigt för att minska besvären och 
risken för undernäring och vitamin, samt 
mineralbrist.

Forskningen gör stora framsteg
Forskningen om bukspottkörtelsjukdom 
är mer intensiv än någonsin, både i 
Sverige och i övriga världen, menar 
Miroslav Vujasinovic.

– Vi har gjort framsteg för att 
bättre förstå tarmens mikrobiota 
roll och genetiska bakgrund av 
sjukdomar. Forskningen om cancer i 
bukspottskörteln är prio ett, eftersom 
bara en eller två av tio diagnostiserade 
pankreascancrar är tillgängliga 
för kirurgi. Därför är forskarnas 
ansträngningar inriktade på att bättre 
förstå de cellulära mekanismerna som 
leder till cancer, att identifiera bättre 
riskfaktorer för cancer och sökandet 
efter nya läkemedel som kan stoppa 
utvecklingen av sjukdomen.

Vi har gjort 
framsteg för att 
bättre förstå 
tarmens mikrobiota 
roll och genetiska 
bakgrund av 
sjukdomar.
Miroslav Vujasinovic

Miroslav
Vujasinovic
Forskare inom  
gastroenterologi
Karolinska Institutet

Denna artikel är  
i samarbete med
Viatris.

Läs mer på
viatris.se
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Uppmärksamma 
bukspottskörtel-
symtom snabbt



Hur mår din 
bukspottskörtel

egentligen?

Svar
Svarar du ja på en eller fler av dessa frågor kan det 
tyda på att du har en ökad risk för sjukdom kopplat 

till bukspottkörteln och bör tala med din läkare. Är du  
dessutom över 50 år och röker är det ytterligare en 

faktor som ökar risken.

2

3

4

Jag har 
återkommande 

diarréer:
JA NEJ

Jag får ökade problem 
med magen i samband 
med måltider, speciellt 

vid fetare måltider:
JA NEJ

Jag har gått ner i vikt det 
senaste året utan att jag 

har försökt banta:
JA NEJ

Avföringen flyter i  
toaletten, är svår att 

spola ner och luktar illa:
JA NEJ

! Kroppen är fantastisk, den signalerar ofta om någonting inte står rätt till men det gäller också att lyssna på den.

Scanna QR-koden för 
att göra ett digitalt test 
med fler frågor om din
bukspottskörtel. 
www.creon.nu

Gör ett digitalt test

Creon® kapslar (pankreatin) är ett receptfritt läkemedel som används vid behandling av otillräcklig funktion hos 
bukspottkörteln (exokrin pankreasinsu!ciens) med bristfälligt upptag av näringsämnen från tarmen. Dosen bestäms av 

behandlande läkare och anpassas individuellt beroende på sjukdomens allvarlighetsgrad samt kostens sammansättning. 
Läs bipacksedeln noga före användning. Bipacksedeln uppdaterades senast: 2022-02-10. Marknadsförs av BGP 

Products AB (A Viatris Company) 08 – 630 19 00.

Har du någon av
dessa symtom?
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När andra barn lekte spenderade Stephanie mycket av sin tid i tårar på 
badrumsgolvet – i smärtor på grund av blod- och slemfyllda diarréer. Kort 
därpå diagnostiserades hon med den autoimmuna tarmsjukdomen Crohns. 
Idag vill influencern Stephanie Strauch hjälpa andra unga att övervinna 
skammen, avdramatisera ämnet och älska sig själv.

Stephanies liv 
med Crohns

Text 
Susanne de Mello

Foto 
Tim Sobek
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H on var bara tolv år gammal 
när föräldrarna märkte 
att hon hade slutat växa, 
saknade aptit och inte 
gick upp i vikt. Diarréer 

och förstoppningar gick om vartannat. 
Hon hade smärtor som var så ihärdiga 
att hon emellanåt trodde att hon skulle 
dö. Stephanie liknar det vid en ständigt 
pågående blindtarmsinflammation. 
Hon togs in till sjukhuset och fick 
genomgå både en koloskopi och en 
rektoskopiundersökning som visade på 
Crohns sjukdom.

–Min tarm var så inflammerad och  
min kropp så undernärd, att jag var 
tvungen att sondmatas genom näsan, 
berättar hon.

Slangen fick vara kvar i fyra månader 
under två olika perioder. Första gången i 
sjunde klass, och sista gången i ettan på 
gymnasiet.

Tjejer bajsar ju inte ens
–Det var ett heltidsjobb att försöka dölja 
min sjukdom. Jag var rädd att alla skulle 
tycka att jag var äcklig. Det fanns och 
finns så mycket stigma kring bajs och 
”tjejer bajsar ju inte ens”, säger hon. 
Sjukdomen eskalerade också i en ålder 
när det var viktigt att passa in. Stephanie 
ville inte vara sjuk och se så sjuk ut 
med blod, smärta och misär varje dag. 
Hon ville inte acceptera sin situation 
utan ville göra det som kompisarna 
gjorde. Det ledde till att hon pushade 
kroppen, som resulterade i frekventa 
sjukhusinläggningar. Crohns är en 
sjukdom som kommer i skov. Hon kände 
sig väldigt ensam och tampades med ett 
enormt självförakt.

Att inte kunna sätta ord på känslorna
När Stephanie låg inlagd var det mest 
äldre och väldigt sjuka människor på 
avdelningen.

–Jag önskar att det hade funnits en 
stödgrupp i vården. Kanske även någon 

form av traumaterapi hade behövts 
för att lära mig att sätta ord på mina 
känslor kring sjukdomen, säger hon. När 
inflammationen var som värst trodde 
hon att hon skulle dö. Hon var rädd för 
sitt mående och när hon var sämre var 
hon rädd för en eventuell operation. 
Samtidigt hade hon svårt att hitta 
förebilder i hennes egen ålder.

Avväpna och avdramatisera
–Jag har valt att engagera mig och öppet 
prata om IBD på mitt Instagramkonto: 
@jagheterstephanie, och någonstans 
agera ansiktet utåt för alla de som lider 
i det tysta. Ingen är sin sjukdom. Det 
går att skapa ett fantastiskt liv, menar 
Stephanie.

Att hjälpa andra ger henne både hopp 
och styrka trots att hon varje dag lever 
med fysiska besvär. Det gör ont när hon 

äter – en smärta som är svår att koppla 
bort. Hon måste också planera alla 
scenarier i sitt huvud och vara noggrann 
med det som går att påverka som till 
exempel kosten. Men hon skäms inte 
längre, för hon valde inte sin sjukdom.

Avslutande ord till sitt unga jag
Du undrade alltid vart dom andra 
barnen var, som också levde med IBD. 
Du undrade om dom också kände sig 
ensamma. Och nu finns de exakt precis 
här, i den här texten. Och idag har du 
möjlighet att hjälpa dom, att förstå: du 
är bra precis som du är, oavsett om du är 
sjuk, är du lika älskvärd, även om du har 
30 blodiga diarréer om dagen, en slang i 
näsan, eller en stomipåse på magen. Du 
definieras inte av din sjukdom, du är inte 
din sjukdom. Du är du, och du är bra, 
precis exakt som du är. Och framför allt, 
du är aldrig ensam.

Om Stephanie Strauch

34 år

Crohns sjukdom sedan 
12 års ålder

Sambo & tre barn: Lykke, 
Mauritz och Malcolm

Bor i innerstan i Stockholm

@jagheterstephanie

Det var ett heltids- 
jobb att försöka dölja 
min sjukdom. Jag  
var rädd att alla skulle  
tycka jag var äcklig.

A tt vara ung är dock inte 
samma sak som att vara 
frisk och att se frisk ut 
är inte heller samma sak 
som att faktiskt vara det. 

Många av oss kämpar dagligen för att 
överhuvudtaget kunna ta oss igenom 
en arbets- eller skoldag, att stå ut med 
medicinbiverkningar, smärtor och 
symtom som inte syns för andra och 
som inte går över. Ibland kan det nästan 
göra att man önskar att det på något 
sätt syntes för andra att man faktiskt 
har en kronisk sjukdom, för att slippa 
många av de frågor och kommentarer 
som annars så ofta dyker upp. Om inte 

annat hade det underlättat om ålder inte 
antogs vara synonymt med hälsa, då det 
också för många av oss unga sjuka leder 
till situationer vi helst hade sluppit. 
Möten med vården där ens symtom eller 
behov beskrivs som något ”bara gamla 
människor” upplever, möten präglade 
av kommentarer såsom: ”Jaha, vill du 
ha näringsdryckerna hemlevererade? 
Det är det bara pensionärerna som vill.” 
och ”Dessa maträtter är egentligen såna 
som jag bara brukar tipsa äldre om.” 
Kommentarer såsom dessa må verka 
små på ytan men de berör på djupet; dels 
genom att få en att känna sig som att det 
är något fel på en för att man råkar vara 

ung och samtidigt sjuk, dels genom att 
stigmatisera både ålder och åldrande.

Som kroniskt sjuk ser ens ”normala” 
inte likadant ut som en frisk persons 
”normala”. Vi behöver göra anpassningar 
i vardagen för att kunna leva så 
mycket som möjligt som alla andra. 
Därför behöver vi också mötas av 
förståelse när vi förklarar vad dessa 
anpassningar är, om de så är kost- 
livsstils- eller medicinmässiga – så 
att vi slipper bära hem två 25 kilos 
närningsdryckskartonger från ICA mitt i 
yrande blötsnö och motvind för att ”bara 
pensionärer vill ha hemleverans”.

Vi behöver inte kommentarer om 
hur ”synd det är om oss” för att vi inte 
kan äta en viss maträtt, eller hur någon 
”inte skulle stå ut, särskilt inte som 
ung” att leva som vi behöver leva för att 
överleva. Vi vet mycket väl att vi är sjuka 
men att vara sjuk är inte allt vi är. Trots 
strulande kroppar är vi fortfarande just 
det, unga, och vi har samma önskemål 
och bucketlistpunkter som alla andra 
unga. Vi vill också studera, jobba, dejta, 
flytta, resa, träna, utforska, uppleva, leva 
– även om vi ofta behöver göra det på ett 
anpassat vis. Därför är vår uppmaning 
till alla er friska – oavsett om ni är 
vårdpersonal, kompisar, familj, kollegor, 
partners eller främlingar: Ifrågasätt oss 
inte, anta inte och tyck inte synd om oss. 
Möt oss med förståelse och låt oss vara 
just det vi är: unga!

Underskrifter: Anna Åström, ordförande
Maja Landbris, vice ordförande
Ida Hagelin, kassör, Elvira Engström, 
ledamot, Sara Wallin, ledamot, Frida 
Deltin, ledamot.

Att vara ung är inte samma sak som att vara frisk
Det är inte alltid sjukdom 
syns på utsidan – så 
är fallet för många av 
oss som lever med 
magtarmsjukdom. Som 
ung möts man dessutom 
ofta av ett antagande om 
friskhet; att man är ”för 
ung” för att vara sjuk.
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S hahrzad Kiavash var 28 år 
och hade avslutat studierna 
på KTH i Stockholm. Hon 
hade landat sitt första riktiga 
jobb och livet lekte. Hon var 

singel, hängde med vänner, tränade och 
festade i Stockholmsnatten. Livet skulle 
börja och hela världen kändes som en 
möjlighet. En helt vanlig torsdag efter 
träningen kände hon influensasymptom 
och hon kallsvettades.

När kroppen går sönder
–När jag kom hem hade jag bröstsmärtor 
och hjärtklappning. Jag ringde 112 
som skickade en ambulans. När de 
kom fram trodde de att jag hade en 
panikångestattack eftersom min puls 
låg på 144. Hög puls är vanligt vid en 
ångestattack, säger Shahrzad. Rådet var 
att antingen följa med till psykakuten 

eller att ha någon hos sig. Hon 
ringde sin lillebror som kom 
över. Hon hade svårt att svara 
på tilltal, men somnade till. När 

hon vaknade var hon törstig. 
I köket svimmade hon av. 
Hennes puls var hög, ansiktet 
blåaktigt och hon hade hög 
feber med petekier över 
kroppen.

Svävar mellan liv och död
På sjukhuset konstaterade 

läkarna att hon hade meningo-
kocksepsis. En ovanligt 
aggressiv bakterieinfektion. Hon 
svävade mellan liv och död och 
intuberades då hennes lungor 
höll på att kollapsa. Läkarna 

berättade att hon hade mindre än 
en chans på tio att överleva.

–Jag minns att jag gick in och 
ut ur medvetande och att min 

Vill du läsa mer 
om Shahrzad? 
Besök hemsidan 
shahrzad.nu

familj och mina vänner vakade vid min 
sida. Efter 13 dagar som nedsövd vaknade 
jag med en torrhetskänsla i munnen. Jag 
var sugen på en Pepsi Max, säger hon. För 
att få tyst på den bakteriella infektionen 
hade läkarna gett henne antibiotika. 
Vid en infektion utsöndras även giftiga 
substanser i blodet vilket ledde till att 
Shahrzads blodtryck sjönk och orsakade 
organsvikt.

Jag visste inte vad sepsis var
–När jag låg där förstod jag inte allvaret. 
Jag tänkte att alla överdrev, säger hon. 
Idag vet hon att symptomen, såsom feber 
och frossa påminner om många andra 
sjukdomar. Varningstecknen kommer 
plötsligt och ofta inom några timmar. 
Med den kunskapen skulle saker kanske 
sett annorlunda ut.

Läkarna tvingas ge upp och  
amputera benen
–Mina underben hade 
drabbats hårt av 
förgiftningen. Hjärnan 
och alla andra organ 
hade klarat sig, vilket är 
ett mirakel, menar hon. 
Efter flera operationer 
på benen blir den 
enda räddningen 
en amputation. 
Efter protes-
anpassningen 
tänkte hon att 
rehabiliter-
ingsprocessen 
skulle bli enkel. 
Så blev inte fallet 
och hennes tidigare 
liv kändes långt bort. I stället mötte hon 
helvetet på jorden. Shahrzad försökte  
ta sitt liv.

Sista droppen
Men lillebror kom på henne. Hon såg 
hur nedbruten han blev av hennes 
självmordsförsök. Shahrzad gick sönder 
på riktigt. Det var droppen och hon 
bestämde sig för att ge livet en helhjärtad 
chans. Shahrzad var tvungen att tänka 
om– något som inte skedde över en natt. 
Hon skiftade fokuset mot de bra sakerna 
i livet. När hon var någorlunda bra valde 
hon att ta upp träningen på gymmet. 
Där fick hon utlopp för sina sorger, 
aggressioner och funderingar.

Jag kan, jag är kapabel
–Sepsis tog mina ben, men inte vem jag 
är, säger Shahrzad. Hennes personliga 
tränare Kajsa som hon trä!ade på 
gymmet såg i stället det som 
fungerade. Hon gav henne 
nya övningar, 
utmaningar och 
sådde även ett frö – 
att springa Stockholm Triathlon. 
Tankar blev till handling. Shahrzad 

kände en enorm glädje och revansch 
när hon sprang över mållinjen. 

Hon hade återvänt och fått 
revansch mot sepsis. I september 

nästkommande år 2016 tävlade 
hon i Paralympics i Rio de 
Janeiro, och hamnade på en 

sjundeplats. Självklart 
upplever hon en enorm 

sorg över att ha 
förlorat två ben. Idag 
har hon byggt upp 
ett liv som hon vill 
leva. Nu kan hon bära 

budskapet vidare som 
paralympier, föreläsare och 

styrelsemedlem i Sepsisfonden så att fler 
människor förstår allvaret kring sepsis – 
det ska inte behöva drabba någon annan.

Text 
Susanne de Mello

SHAHRZAD KIAVASH
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När Shahrzad Kiavash tvingas amputera bägge sina underben till följd av svår sepsis faller hon 
ner i ett mörkt hål – utan framtid eller glädje. Det lämnar henne med två alternativ. Att ta sitt liv 
eller att skapa ett nytt. Hon väljer det senare. Mot alla odds genomför hon Stockholm Triathlon 
och tävlar för Sverige i Paratriathlon i Rio.

Sepsis tog mina ben
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V id sepsis övergår en 
bakterieinfektion till 
allvarlig okontrollerad 
systemisk inflammation. 
Den riskerar att skada 

blodkärlen, vilket kan leda till 
septisk chock med förlust av vitala 
organfunktioner, och i värsta fall död.!

–Förhållandevis få känner till att sepsis 
är ett så pass allvarligt problem med ca 
40 000 fall i Sverige. Det är fler än de fyra 
vanligaste cancertyperna tillsammans. 
Det är dessutom ett av de mest 
kostsamma tillstånden både avseende 
direkta vårdrelaterade och indirekta 
kostnader för samhället. Vi har ett ansvar 

Förhållandevis få 
känner till att sepsis 
är ett så pass allvarligt 
problem med ca  
40 000 fall i Sverige.
John Öhd

Svenskt bolag 
utvecklar banbrytande 
behandling mot sepsis
Varje år avlider uppskattningsvis drygt 11 miljoner människor globalt av sepsis eller septisk 
chock, tidigare kallat blodförgiftning. Trots det höga dödstalet saknas e!ektiv specifik 
behandling för dessa allvarliga tillstånd. Det svenska bioteknikbolaget Modus Therapeutics 
utvecklar en behandling som skulle kunna ha potential att förbättra prognosen och rädda 
liv vid sepsis, förutsatt att bolagets forskning är fortsatt framgångsrik. 

att uppmärksamma detta, säger John 
Öhd, vd på Modus Therapeutics, som 
grundades 2011 med fokus på att utveckla 
behandlingsalternativ för sjukdomar med 
stora medicinska behov.!

Unik verkningsmekanism 
Behandlingarna baseras på bolagets 
patenterade substans sevuparin. 
Modus Therapeutics har det senaste 
året nått flera viktiga milstolpar i den 
kliniska utvecklingen av sevuparin. 
Läkemedelskandidaten har en unik 
verkningsmekanism som gör det möjligt 
att rikta in sig på och neutralisera 
processer som ligger bakom dessa 

allvarliga inflammationstillstånd. De 
första resultaten från den inledande 
studien i programmet, en fas 1b-studie 
med LPS-provokation i friska frivilliga, 
förväntas ha resultat i slutet av Q4 2022/
början av Q1 2023.!!

–Vår LPS-provokationsstudie försenades 
något på grund av pandemin, men efter 
målinriktat arbete har vi kunnat hålla oss 
till den uppdaterade tidsplanen vilket 
har stor betydelse eftersom studien är en 
viktig milstolpe för oss. Vår a"ärsmodell 
fokuserar på att hitta en strategisk partner 
i form av ett läkemedelsbolag med 
intressen inom akutvård och sepsis och 
som kan dela arbetet med det kliniska 
utvecklingsprogram som vi bedömer 
sträcker sig till 2027/28. Då är ambitionen 
att vi ska ha en godkänd behandling mot 
sepsis. säger John Öhd och fortsätter. 

–Det är också roligt att vi inte är 
ensamma om att se möjligheterna med 
sevuparin inom andra tillstånd med 
svår systemisk inflammation. Våra 
samarbetspartners på Imperial College 
London har nyligen inkluderat den 
första patienten i en klinisk studie som 
utvärderar e"ekten av sevuparin hos barn 
med svår malaria, ett tillstånd som på 
många sätt liknar sepsis.!

John Öhd
VD
Modus Therapeutics

F
O

T
O

: M
O

D
U

S

Denna artikel är  
i samarbete med  
Modus Therapeutics.

Text 
Annika Wihlborg

#STOPPASEPSIS

STÖDJER KAMPEN 
MOT SEPSIS

Baxter is a trademark of Baxter International Inc. 
APR434001-SV-EMEA-R1  07-12-2022

hil lrom.se



För 3 år sedan drabbades Elin Rantatalo 
av sepsis och hon tvingades amputera nio 
!ngrar och båda underbenen. Det blev 
starten på ett nytt liv, nu med proteser.  

Elin betonar hur viktigt det har varit att 
känna att hon äger proteserna, istället för 
tvärtom. Hon påtalar också hur viktigt det 
är för den psykiska hälsan att inte bara se 
till funktionen, utan även hur protesen ser 
ut.

Läs mer på www.teamolmed.se om 
du vill veta mer om oss och hur vi 
arbetar med proteser.

Proteser med både Proteser med både 
 estetik och funktion  estetik och funktion 

Instagram: @elin_rantatalo
Bokdebuterar 2023 
#sepsisfonden

”Som  protesanvändare 
är protesen mer än ett 
 hjälpmedel, det är en 
kroppsdel.”

Lär dig känna igen symptomen

Personer som genomgår en 
cancerbehandling har större 
risk att drabbas av sepsis.
Sepsis är ett livshotande tillstånd som!uppstår 
när immunförsvaret överreagerar på en 
 infektion i kroppen. Lär dig mer om sepsis 
och dess symptom på sepsisfonden.se

Symptomen

 Skakfrossa och feber
 Förvirring och sluddrande tal
 Ansträngd andning
 Allmän svaghet och muskelvärk
 Diarré och kräkningar
 Snabb puls (utan anledning)
 Lågt blodtryck
 Svår smärta
 Låg urinproduktion
 Fläckar på huden

Uppvisar du !er än två symptom,  
tveka inte, sök vård! Och fråga:  
kan det vara sepsis?

Bankgiro 900-5265 | Swish 900 5265
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I Sverige finns det idag ingen systematiserad peer-support för 
personer som diagnostiseras eller lever med hiv. Det gör att livet 
med hiv kan upplevas ensamt när det inte behöver vara så. Hiv-
Sverige vill att alla ska få information och tillgång till peer-support 
och dess positiva e!ekter.

Peer-support ökar 
livskvaliteten hos de 
som lever med hiv

Simon Blom
Ombudsman 
Hiv-Sverige

S ystematiserad peer-support 
för personer som lever med 
hiv bidrar till att de som 
diagnosticeras får möjlighet 
att trä!a andra som lever 

med hiv. Det sociala stödet från en 
person med liknande erfarenheter 
kan bidra till minskad självstigma 
och isolering, samt ökad kunskap 
och gemenskap, säger Simon Blom, 
Ombudsman på Hiv-Sverige.

Därför kan livet med hiv bli ensamt
Många som lever med hiv uppger 
att det finns en bristande kunskap 
i samhället och att de saknar stöd i 
sin omgivning. Möjligheten att möta 
någon annan som lever med hiv får 
personer genom informella nätverk eller 
patientorganisationer. Det är inte alla 
som vill eller vågar ta kontakt och därför 
kan livet med hiv bli ensamt. Speciellt i 
olika situationer där den som lever med 

Text 
Susanne de Mello 

Läs mer på 
hiv-sverige.se
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hiv behöver vägledning kring livsfrågor 
som till exempel kärlek, föräldraskap och 
öppenhet kring sin diagnos.

Systematisk peer-support –  
en hälsoaspekt
–Vi ser att peer-support kan vara ett 
utmärkt komplement inom vården. 
Genom att erbjuda personer med 
hiv kvalitetssäkrad peer-support via 
infektionskliniken hamnar valet att 
utnyttja stödet hos individen, säger 
Simon. 

Det styrs då inte av kliniken, 
sjuksköterska eller läkaren utan av 
personen som vill möta någon annan i 
samma situation. Stödet blir mer jämlikt 
över Sverige till skillnad från idag då 
det främst nyttjas där det finns en 
organisation. Metoden är välbeprövad 
och många länder erbjuder peer-
support via vården i samarbete med 
patientorganisationer. Peer-support 

påverkar hälsan och livskvalitén. Genom 
att skapa ett säkert rum kan personer 
som lever med hiv minska stigma, och 
därmed den kroniska inflammationen 
genom minskad stress, vilket kan minska 
samsjuklighet. Därför finns det bara 
vinningar att göra i samhället genom att 
tillhandahålla systematisk peer-support.

Vi ser att peer- 
support kan  
vara ett utmärkt  
komplement  
inom vården. 
Simon Blom

 ETT STICK I FINGRET

NOAKSARK.ORG

ANDREAS LUNDSTEDT
ARTIST

Hiv går att behandla.
Behandlad hiv smittar inte.
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Sommaren 2018 hade Lotta, 
då 52 år, ett aktivt liv. Hon 
jobbade heltid, sjöng i kör, 
umgicks med vänner och var 
ofta ute och dansade. 

När sommaren började gå mot sitt 
slut fick hon en lätt hosta på nätterna. 
Besvären var så milda att Lotta inte fäste 
någon större vikt vid dem. Men efter ett 
tag fick hon fler symtom. 

–Jag började känna av det när jag 
sjöng, blev trött i stämbanden, vilket 
utvecklades till ett väsande ljud. 

Det blev sakta värre, och Lotta trodde 
först att hon fått astma. Att det skulle 

handla om lungcancer fanns inte på 
kartan. 

–Eftersom jag inte är rökare hade jag 
inte en tanke på lungcancer. Jag hade 
ingen aning om att det är så många icke-
rökare som får lungcancer, säger hon. 

Inte heller läkaren trodde att det var 
lungcancer, men ville ändå göra en 
röntgen för säkerhets skull. 

–Jag hade lite tur som trä!ade en 
läkare som gjorde den här röntgen, trots 
mina vaga symtom. 

Att det var just lungcancer gjorde ofta 
hennes omgivning lite konfunderad. Hon 
märkte att många förknippar lungcancer 
med rökning, trots att man inte behöver 
ha varit rökare för att få lungcancer.  

– När jag har berättat om min 
lungcancer har alla frågat: ”Men du har 
väl inte rökt?”. Nä, det har jag inte, svarar 
jag då. Och så brukar jag berätta att det är 
fler kvinnor än män som får lungcancer, 
vilket man inte vet vad det beror på, säger 
Lotta. 

I våras fick hon beskedet att cancern 
är kronisk, men mår ändå förhållandevis 
bra.  

– Cancern finns där "#/$, men man lär 
sig att leva med den, säger Lotta.

”Men du har väl 
inte rökt?” 

”Min hund har varit väldigt 
viktig för mig” 

Denna artikel är i samarbete 
AstraZeneca & Lungcancerföreningen.

Text & Foto AstraZeneca & Lungcancerföreningen

SE-12520-11-22-ONC

SE-12521-11-22-ONC

När Lotta, som varken är 
rökare eller ex-rökare, berättar 
att hon har lungcancer möts 
hon ofta av en förvånad blick 
och frågan: ”Men du har väl 
inte rökt?”. 
– Om jag haft magcancer hade 
ju ingen frågat vad jag ätit, om 
jag ätit mycket processad mat. 
Men när det gäller lungcancer, 
då antar alla direkt att man är 
rökare, berättar hon.

När jag har berättat 
om min lungcancer har 
alla frågat: ”Men du har 
väl inte rökt?”. Nä, det 
har jag inte, svarar 
jag då.
Lotta

Läs mer på
Cancer.nu

Läs mer på
Cancer.nu

Lungcancer förknippas ofta 
med vilken livsstil man har. 
Trots att man inte behöver ha 
rökt en enda cigarett i sitt liv 
för att drabbas, så finns det ett 

stigma kring lungcancer som är tydligt 
kopplat till rökning. 

Bosse, 74 år från Örebro, hade en 
livsstil som signalerade allt annat än 
problem med lungorna. Under många 
år sprang han flera mil i veckan och har 
gått i mål på Stockholm Marathon inte 
mindre än tio gånger på raken. Rökt, det 
har han gjort i ungdomen, men det var 
över 40 år sedan han fimpade sin sista 
cigarett. 

Med en hälsosam och aktiv livsstil 
kom det därför som en chock när han 
2016 fick diagnosen lungcancer. 

– Det var ett chockartat besked, 
väldigt omtumlande, berättar Bosse. 

Det började innan en skidresa till 

Vemdalen, när han hostade blod. När 
han kom hem från resan gick han till sin 
vårdcentral för att undersöka sig.  

– Eftersom jag har en bakgrund inom 
vårdyrket såg jag till att bli röntgad. Jag 
fick nästan tjata mig till det, säger Bosse. 

Efter diagnosen har det inte blivit 
lika mycket löpning, men han håller 
fortfarande igång flera timmar om 
dagen på andra sätt. En som hjälpt 
honom att vara aktiv är labradoren 
Stickan. 

– Jag och frugan går våra 
långpromenader med hunden, det 
brukar bli minst en mil per dag. Sedan 
försöker jag gå på Friskis & Svettis två-
tre gånger i veckan. 

Han beskriver hur det finns en Bosse 
före diagnosen och en Bosse efter 
diagnosen, att vardagens upplevelser 
känns starkare efter att han fick veta att 
han har cancer. 

– Efter det här har jag blivit mer 
ödmjuk inför livet. Jag försöker njuta mer 
av dagarna, att liksom bara vara. Det är 
ett slitet uttryck, carpe diem, men så har 
det faktiskt varit, att jag tar till vara på 
de här små sakerna i vardagen, berättar 
Bosse.

Efter det här har jag 
blivit mer ödmjuk inför 
livet. Jag försöker njuta 
mer av dagarna, att 
liksom bara vara.
Bosse

Bosse har sprungit tio Stockholm Marathon i rad – och inte rökt på över #% år. 
När han drabbades av lungcancer för några år sedan kom det därför som en chock. 
I dag håller han sig aktiv genom labradoren Stickan. 
– Min hund har varit väldigt viktig för mig. Han har dragit ut mig på långa promenader, 
berättar Bosse. 

Denna artikel är i samarbete 
AstraZeneca & Lungcancerföreningen.

Text & Foto 
AstraZeneca & Lungcancerföreningen



Varje år får drygt 4000 personer diagnosen lungcancer i 
Sverige. Det är den cancerform som flest personer dör av. 
Många drabbade får sin diagnos sent eftersom symtomen kan 
vara svåra att upptäcka. Tidig upptäckt är den enskilt viktigaste 
åtgärden för att kunna bota fler. Att införa screening skulle leda 
till att fler liv räddas. När någon får lungcancer ställs ofta frågan 
”har du rökt?”. Frågan baseras på myten om att lungcancer 
enbart är ”rökarens sjukdom”. Det är den inte. Har du lungor kan 
du få lungcancer.AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje, www.astrazeneca.se

Läs mer på cancer.nu

”Fråga inte om jag har rökt. 
Fråga i stället hur jag mår 

efter mina behandlingar mot 
min lungcancer.” 

Lotta, lungcancerpatient

Sluta ställ

om lungcancer

#felfråga
”Klandra inte mina patienter

för att de fått lungcancer. 
Tänk i stället på hur viktigt det 

är att upptäcka lungcancer i tid.” 

Andreas, läkare

”Fråga inte om jag har rökt. 
Alla som har lungor kan 

få lungcancer.” 

Bo, lungcancerpatient

SE-12567-11-22-ONC
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Läs mer om IBS på 1177.se

P ersoner med IBS 
upplever magsmärtor, 
tillsammans med diarré/
förstoppning så gott som 
dagligen, och känner 
ofta oro för hur detta ska 

påverka vardagen. De bakomliggande 
orsakerna till IBS är inte helt kända, 
men avvikelser både lokalt i tarmen 
och i det centrala nervsystemet anses 
ha betydelse säger Mikael Holst, 
medicinsk rådgivare på Tillotts 
Pharma.

Behandling
Individer med IBS-besvär gör 
klokt i att uppsöka läkare för att 
få en diagnos. Det finns idag inget 
botemedel mot IBS, men symtomen 
går att lindra.

! IBS är en så kallad funktionell 
tarmsjukdom som bland annat kan 
lindras av en sund livsstil med fysisk 
aktivitet, mindre ka"e, alkohol och 
fett i kosten. Det kan vara bra att 
få hjälp av en dietist för specifika 
och individuella kostråd. För en del 
fungerar psykologisk behandling 
med KBT, kognitiv beteendeterapi. 
Behandling med läkemedel mot de 
symtom som är jobbigast är vanligt, 
exempelvis stoppande läkemedel 
mot diarré. För symtomlindring av 
kramper/smärta i mage och tarm kan 
man pröva ett receptfritt läkemedel 
som lindrar buksmärta, gaser och 
kramper i magen, säger Mikael Holst.

Det finns ett receptfritt läkemedel 
med högt innehåll av pepparmyntsolja, 

vilket har kliniskt bevisad e"ekt 
vid IBS. Pepparmyntan i kapslarna 
påverkar musklerna i tarmen, som 
slappnar av och därmed minskas 
besvären. Det är dock viktigt att få en 
IBS-diagnos från en läkare innan man 
börjar använda receptfria läkemedel.

! IBS kan vara väldigt smärtsamt 
och påfrestande för individen.  
Lång-siktig plan för lindring av IBS-
besvär kan till exempel vara KBT,  
kost-anpassning, regelbunden motion 
med eventuellt tillägg av läkemedel, 
säger Mikael Holst.

IBS kan vara 
väldigt smärt-
samt och på- 
frestande för 
individen. 

IBS kallas ibland även för 
kolon irritabile eller känslig 
tarm. Det är vanligare än man 
kan tro och många som har 
IBS upplever att det till stor 
del påverkar vardagen. IBS 
innebär att man regelbundet 
upplever smärta i magen 
samtidigt som man har 
diarré eller förstoppning. Det 
finns lindring och hjälp att få, 
exempelvis genom att göra 
förändringar i sin kost och 
med receptfria läkemedel. 

Denna artikel är i samarbete  
med Tillotts Pharma.

Text Annika Wihlborg

Mikael Holst
Medical Advisor
Tillotts Pharma
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IBS (Irritable Bowel  
Syndrome) påverkar 
ofta hela vardagen
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Tvätta fötterna
• Använd ljummet vatten.
• Torka särskilt noga mellan tårna.
• Använd en mjuk handduk.

Smörj in dina fötter
Använd fuktighetsbevarande kräm som 
innehåller karbamid om du har torr eller 
sprucken hud. Tänk på att massera in 
krämen i huden.

Byt strumpor
• Byt varje dag.
• Strumpor i naturmaterial (bomull och 
ull) är snälla mot fötterna.
• Välj helst strumpor utan sömmar eller 
vänd sömmarna utåt.
• Välj strumpor med mjuk resår.

Fila förhårdnader
Skär eller klipp aldrig i förhårdnader. 
Använd istället en fotfil av sandpapper.

Klipp naglarna
Klipp efter tåtoppens form och inte för 
kort. Runda försiktigt till kanterna med 
en nagelfil om de känns vassa.

Titta på dina fötter
Kontrollera dagligen efter sår, sprickor, 
rodnader och förhårdnader. Med hjälp 
av en spegel kan du se hela foten. 

Sår, sprickor, förhårdnader, rodnader
Om du har sår, sprickor, förhårdnader, 
rodnader eller andra hudförändringar 
ska du visa detta för din ansvariga 
läkare, diabetessköterska eller 
medicinska fotterapeut. Dessa 
förändringar ökar risken för allvarliga 
fotsår och du behöver remitteras till 
medicinsk fotvård och ortopedteknisk 
avdelning. 

David Hultberg
Leg.Ortopedingenjör 
& Clinical Process 
Developer,  
Aktiv Ortopedteknik

Denna artikeln är i 
samarbete med  
Aktiv Ortopedteknik.

Text 
Susanne de Mello

Läs mer på 
aktivortoped- 
teknik.se

Nyckeln till ett liv med hög livskvalitet som diabetiker är att minimera risken för 
fotkomplikationer. Genom att arbeta preventivt och ingripa i god tid så går det att 
undvika många av problemen, säger David Hultberg som är Leg.Ortopedingenjör 
och Clinical Process Developer på Aktiv Ortopedteknik.

D iabetes är ett stort 
folkhälsoproblem som 
ökar drastiskt både globalt 
och i Sverige. Den börjar 
som en tyst sjukdom med 

symptom som till exempel ökad törst och 
frekventa toalettbesök. Sjukdomen är 
livslång med flertalet senkomplikationer. 
Diabetesfotsår är en av dessa 
senkomplikationer och drabbar cirka 5% 
(på EU-nivå ligger nivån på närmare 10%) 
procent av alla personer med diabetes i 
Sverige. Fotkomplikationer relaterade till 
diabetes är vanligt förekommande, vilket 
resulterar i höga sjukdomsrelaterade 
kostnader. Det är därför viktigt att 
personer med diabetes tar hand om sina 
fötter och får den hjälp som de behöver.

Förhindra allvarliga komplikationer
Diabetiker får ofta nedsatt syn, känsel 
och blodcirkulation som tillsammans 
utvecklar en sämre fotstatus.

–En person med diabetes producerar 
mindre svett pågrund av de nervskador 
som diabetes ger, vilket gör huden torr 
och skör. Fettkuddarna påverkas också 
och det kan leda till en ovadderad 
fot som ökar risken för förhårdnader 
och i förlängningen också sår. När 
blodcirkulationen i foten försämras blir 
sår mer svårläkta och det finns risk för 
infektion i foten. Vid akut infektion kan 
amputation bli nödvändigt men det är en 
livräddande åtgärd, säger David. Risken 

för att drabbas minskas avsevärt genom 
rätt kost, regelbunden motion, rökstopp 
och om läkarens medicineringsråd följs. 
Att gå på regelbunden fotundersökning 
på sin vårdcentral är en viktig del för att 
tidigt fånga upp behov av fotvård och 
ortopedteknisk service.

Aktiv Ortopedteknik arbetar tillsammans 
med Sveriges regioner efter ett 
standardiserat och evidensbaserat 
vårdprogram. De arbetar i nära 
samarbete med diabetesteam, och kan 
hjälpa till med allt från skor, inlägg och 
strumpor till ortoser och proteser.

En person 
med diabetes 
producerar mindre 
svett pågrund av 
de nervskador som 
diabetes ger,  
vilket gör huden 
torr och skör.
David Hultberg

Egenvård är viktigt
för personer med Diabetes

Fotvårdskola:
Viktig kunskap 
till diabetiker
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Näring vid Alzheimers sjukdom 

Denna artikel är i samarbete med Nutricia.

Text Nutricia T rots intensiv forskning kan 
Alzheimers sjukdom ännu 
inte botas och orsakerna 
är inte helt klarlagda. Man 
antar dock att vissa faktorer 

förebygger eller främjar Alzheimers 
demenssjukdom. Framför allt verkar 
en hälsosam livsstil minska risken 
för sjukdomen. Mentala, fysiska och 
sociala aktiviteter är lika viktiga som en 
hälsosam och balanserad kost. Å andra 
sidan kan sjukdomar som högt blodtryck, 
hjärtarytmier och diabetes typ I och typ 
II, som inte behandlas tillräckligt, öka 
risken för Alzheimers demens.  

Nya framsteg görs ständigt inom 
medicinsk forskning och modern 
behandling av Alzheimers sjukdom. 
E!ektiva mediciner, t.ex. så kallade 
antidemensläkemedel, kan stoppa 
sjukdomsutvecklingen under en 
tid. Eftersom personer som lider 
av Alzheimersdemens ofta har 
brist på vissa näringsämnen är en 
anpassad kost ofta av värde. Detta 
beror på att en behovsanpassad 
kost är en viktig förutsättning för 
välbefinnande och en viktig grund 
för att behandlingsåtgärderna ska bli 
framgångsrika.   

Bra näring är grunden för 
mentala prestationer 
En god näringsstatus har en 

övergripande positiv e!ekt på den 
mentala prestationsförmågan, 
och personer med begynnande 
Alzheimers sjukdom bör ägna särskild 
uppmärksamhet åt sin kost. En 
otillräcklig tillförsel av energi och 
näringsämnen kan ha en negativ 
inverkan på sjukdomsförloppet. Det är 
dock inte bara mängden dagliga mål-
tider utan framför allt deras kvalitet och 
näringsinnehåll som är avgörande för att 
viktiga processer i hjärnan ska fungera 
och upprätthållas.  

Särskilt i de tidiga stadierna av 
Alzheimers sjukdom finns det ofta en 
brist på vissa näringsämnen, som omega-
3-fettsyror och folsyra samt vitamin A, 
C och E. Dessa viktiga näringsämnen 
utgör grunden för hjärnans funktion och 
underhåll. Dessa viktiga näringsämnen 
utgör de grundläggande bygg-
stenarna för synapserna, som ansvarar 
för signalöverföringen mellan nervceller 
i hjärnan. Om kroppen inte får tillräckligt 
med dessa byggstenar kan synapserna 
inte fylla sin funktion och fungera 
korrekt. 

Är det nödvändigt med särskild kost 
vid Alzheimers sjukdom? 
Personer med Alzheimers sjukdom 
bör se till att de äter en balanserad 
kost och att deras behov av omega-
3-fettsyror, folsyra och vitaminer 

täcks. En medelhavsdiet med olivolja, 
mycket fisk, frukt och färska grönsaker 
rekommenderas ofta för att säkerställa 
en tillräcklig tillförsel av dessa 
näringsämnen. Det är dock ofta svårt 
att uppnå den nödvändiga mängden 
och den exakta sammansättningen av 
dessa viktiga näringsämnen genom den 
konventionella kosten, särskilt på äldre 
dagar.  

Souvenaid är en speciell medicinsk 
näringsdryck som innehåller 
en optimerad kombination av 
näringsämnen. Souvenaid förbättrar 
minnesförmågan och kan därför 
användas för övergripande behandling 
av Alzheimers sjukdom, särskilt i tidiga 
stadier.  

I Sverige lever redan över 100 000 människor med Alzheimers sjukdom, och äldre människor drabbas oftast. 
I början kan de drabbade inte längre minnas händelser från det senaste, de tappar bort föremål eller har svårt 
att utföra vardagliga uppgifter. I takt med att sjukdomen fortskrider behöver de drabbade mer och mer stöd i 
vardagen och förlorar gradvis sin självständighet. Alzheimers sjukdom innebär därför en stor förändring i både 
de drabbades och deras anhörigas liv. 

Särskilt i de 
tidiga stadierna 
av Alzheimers 
sjukdom finns 
det ofta en 
brist på vissa 
näringsämnen.
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Oro efter hjärtinfarkt? 
Delta i en studie som kan öka livskvaliteten 

www.hjärtkbt.se 

Runt 22 000 personer drabbas 
varje år av hjärtinfarkt i 
Sverige. Av dessa utvecklar 
omkring 30 procent oro, 
ångest eller depression som 

är kopplad till hjärtat. Det är naturligt 
att man efter en hjärtinfarkt blir orolig 
över symtom från hjärtat, men livet 
kan bli begränsat om man på grund av 
rädsla och oro undviker sådant som man 
tidigare brukade göra. Det menar Josefin 
Särnholm, psykolog och medicine doktor 
vid Karolinska institutet.  

– Vi trä!ar patienter som undviker 
pulshöjande aktiviteter. De drar sig för att 
anstränga sig fysiskt, promenera själva, 
resa, passa barnbarnen eller ta sig an nya 
utmaningar på jobbet på grund av oro för 
nya hjärtbesvär. Dessa personer vill vi 
nå för att stötta dem tillbaka till ett ökat 
fysiskt och psykiskt välmående.  

KBT-behandling minskar oro  
Kognitiv beteendeterapi, KBT, via 
internet har visat sig e!ektivt genom 
att minska undvikandebeteenden 
vid flera andra fysiska sjukdomar 
och hjärttillstånd. Nu vill 
Karolinska institutet och Karolinska 
universitetssjukhuset pröva om digital 
KBT-behandling kan leda till förbättrad 
livskvalitet och minskad hjärtrelaterad 
oro för patienter som tidigare har haft en 
hjärtinfarkt. 

– Vi har i pilotstudier sett goda 
e!ekter med hög nöjdhet hos deltagarna. 
Gruppen upplevde färre hjärtrelaterade 
symtom som tryck över bröstet och 
vågade i större utsträckning återta sina 
liv och vara fysiskt aktiva. Därför vill vi 
nu göra en större studie där vi utvärderar 
KBT-behandlingen som är specifikt 
framtagen för denna grupp. Vi söker 
deltagare från hela landet, säger Josefin 
Särnholm. 

 
Team med psykolog och 
hjärtspecialister 
Under åtta veckor kommer deltagarna 
få arbeta med textmaterial, göra 
övningar i sin vardag och ha kontinuerlig 
kontakt med en psykolog via internet. 
Övningarna i behandlingen har tagits 
fram i samråd med hjärtläkare. Linda 
Mellbin är kardiolog och docent vid 
Karolinska universitetssjukhuset och 

välkomnar ytterligare ett verktyg i 
eftervården av hjärtpatienter. 

– Det finns ett behandlingsglapp där 
vi idag saknar metoder för att möta 
patienter som upplever hjärtrelaterad 
ångest efter en hjärtinfarkt. Den 
medicinska vården och rehabilitering 
räcker inte för denna grupp utan 
vi vill gärna kunna erbjuda en 
evidensbaserad metod som ger 
patienten bättre livskvalitet. Det här 
forskningsprogrammet är ett viktigt 
samarbete mellan psykolog, hjärtläkare 
och hjärtsjuksköterska, säger Linda 
Mellbin. 
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Efter en hjärtinfarkt är det inte 
ovanligt att många upplever 
oro för sitt hjärta och att 
drabbas av nya besvär. Det kan 
begränsa livet och hindra att 
man vågar leva livet fullt ut. Nu 
söker Karolinska institutet och 
Karolinska universitetssjukhuset 
deltagare till en studie 
som vill pröva om kognitiv 
beteendeterapi (KBT) via 
internet kan leda till förbättrad 
livskvalitet och minskad 
hjärtrelaterad oro. 

Behandlingen riktar sig till dig som: 

Har haft en hjärtinfarkt 

Det har gått minst sex månader sedan 
infarkten 

Besväras av hjärtrelaterad oro eller  
upplever dig begränsad i din vardag 

Är mellan 18 och 80 år 

Du kan vara boende var som helst i Sverige 
och det är kostnadsfritt att delta.

Josefin Särnholm
Psykolog och 
medicine doktor 
Karolinska institutet

Linda Mellbin
kardiolog och 
docent vid 
Karolinska univer-
sitetssjukhuset

Denna artikel är i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset & Karolinska Institutet.

Kort om studien
Vi har i pilotstudier 
sett goda e!ekter 
med hög nöjdhet 
hos deltagarna. 
Gruppen upplevde 
färre hjärtrelaterade 
symtom som tryck 
över bröstet.
Josefin Särnholm

För mer information och 
intresseanmälan till studien, 

scanna QR-koden & besök:

Vill du delta i studien?

Text Ulrika Fallenius
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Prostatan är varje mans vän och viktig för 
fortplantningen, men kan lätt förvandlas till en ovän 
när den växer i storlek med åldern. Störd nattsömn, 
svag urinstråle, efterdropp, urinträngningar och en 
ständig jakt på toaletter är vanliga symtom på godartad 
prostataförstoring. Det är vanligt bland män över 60, 
men besvären går att behandla och lindra.

G odartad prostataförstoring 
är en förväntad del av 
åldrandet för många män, 
men man har mycket att 
vinna på att lära känna sin 

prostata. Vi bad docent Magnus Grabe 
besvara de vanligaste frågorna.

Vad är prostatan och vad har 
den för funktion?
–Prostata är en körtel 

som ingår i mannens könsorgan. Den 
producerar viktiga substanser som 
tillsammans med sädescellerna och 
sekretet från sädesblåsorna utgör 
sädesvätska. Prostata är belägen under 
och i direkt kontakt med urinblåsans 
botten där denna går över i urinröret och 
innesluter dess övre del. 

Vilka är de vanligaste 
symtomen på godartad 
prostataförstoring?

–När prostata växer innebär det en 
relativ förträngning av urinrörets 
övre del och även att den trycker upp 
botten av urinblåsan. Vanliga symtom 
är igångsättningssvårigheter, svag 
urinstråle, känsla av ofullständig tömning 
av urinblåsan, vattenkastning i flera 
portioner och efterdropp, trängningar och 
behov att snabbt komma till toaletten, 
behov att krysta för att tömma urinblåsan 
och störd nattsömn. 

Är det farligt?
–Godartad förstoring av 
prostata är i sig själv inte 

farligt, och symtomen kommer oftast 
smygande. När man märker av att det blir 
svårare att tömma blåsan, beroende på 
ett ökat hinder i urinröret i kombination 
med svagare blåsmuskel, kan det leda 
till permanenta skador på urinblåsan, 
infektioner och även i förlängningen 
njursvikt. En prostataförstoring kan även 
dölja prostatacancer.

Kan man göra något åt det?
–Besvären kan delas upp i 
milda, måttliga och svåra. Vid 

milda och måttliga symtom som bedöms 
bero på godartad prostataförstoring finns 
det medicinsk behandling. Det finns 
i princip tre typer av läkemedel. Den 
första relaxerar blåsbotten och urinrör; 
den andra minskar aktiviteten i prostata 
som förväntas minska i storlek; den 
tredje är växtextrakt såsom pollenextrakt 
som hämmar inflammation i prostata. 
Vid svårare symtom kan utredning och 
kirurgisk behandling övervägas.

När bör man kontakta 
läkare?
–Det är individuellt och beror 

på ålder och omständigheter. Om man 
får känslan av att urinblåsan inte tömmer 
sig, om det är svårt att komma i gång med 
vattenkastningen, om det tillkommer 
tecken på en urinvägsinfektion bör man 
definitivt söka vård. Det gäller också 
om symtomen tillkommit på kort tid, 
att det skett en plötslig försämring av 
symtomen, eller att det förekommer blod 
i urinen.

Magnus Grabe
Docent i urologi
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CERNITOL NOVUM är ett av världens mest använda läkemedel vid 
godartade prostatabesvär. Läkemedlet är receptfritt och innehåller 
pollenextrakt med antiinflammatoriska egenskaper. En lättsvald 
tablett tre gånger per dag kan göra blåstömningen lättare och 
minska de ofrivilliga kisspauserna – e!ekten uppnås gradvis och det 
kan ta upp till tre månader innan full e!ekt uppnås.

Läs bipacksedeln noga före användning. För mer information, se fass.se. 
Kontakta läkare innan behandling för att inte missa eventuell bakomliggande 
allvarlig sjukdom. Om besvären förvärras eller kvarstår i mer än sex månader 
ska läkare kontaktas för förnyad bedömning.

Läs mer på www.cernitol.se

Bli vän med din prostata

Text Annika Wihlborg

Fem viktiga frågor  
om godartad  
prostataförstoring
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Text Hälsoteknologi

Ta kontroll över din smärta
– B-Cure Laser för e!ektiv 
smärtlindring hemma
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Denna artikel är i samarbete med Hälsoteknologi

Årets hälsoprodukt 2022
Skönhet & Hälsa – tidningen i Finland 
utsåg 10 hälsoprodukter för år 2022. 
B-Care Laser valdes som Bästa 
Apparat med följande kommentarer: 
“Laserbehandlingen lindrade smärtan 
i fingrarna orsakad av artros, redan på 
en vecka. Tack vare den avbryts inte 
nattsömnen längre”.

Smärta är ett symptom, 
som kan lindras bland 
annat genom medicinering 
eller genom att vila och 
hoppas på att smärtan går 
över. Men det finns även 
andra sätt du kan påverka 
vävnadsåterhämtningen. 
B-Cure hemvårdslaser är 
kliniskt bevisad att lindra 
ett brett spektrum av 
smärta och främja läkning 
av vävnadsskador och 
inflammation.

Leena Ruonala!från Helsingfors 
drabbades av sitt första 
diskbråck för tio år sedan helt 
oväntat på kontoret. 

–Som en person som 
i grunden alltid varit frisk blev jag 
förvånad när mina ben inte kunde bära. 
Efter noggrann undersökning hittades 
en utbuktning riktad mot ryggmärgen, 
vilket orsakade fruktansvärd nervsmärta. 
Dessvärre var denna utbuktning inte den 
enda då det genom åren, av olika skäl, 
dykt upp fyra till, säger Leena.!

Konstant och livsbegränsande smärta 
har försökts tygla med operationer 
och smärtstillande implantat.
– De har inte hjälpt tillräckligt och jag har 
under flera års tid fått ta smärtstillande 
medicin. På grund av smärtan har 
jag varit vaken om nätterna och varit 
trött på grund av sömnbristen och 
medicineringen på dagarna. Orörlighet, 
en stor mängd medicin och en vansinnig 
mängd sömnbrist gjorde livet helt absurt. 
Jag har gått upp minst 20 kg i vikt, vilket 
har resulterat i andra problem.

Leena läste om B-Cure-Laser och 
bestämde sig för att först hyra produkten 
för att testa den.!

– Jag hade läst mycket om teknologin 
och vågade försiktigt hoppas på hjälp. 
Känslan var otrolig när den neuropatiska 
smärtan lindrades upp till anklarna 
efter att ha behandlat nedre delen av 
ryggen (vid operationsärret, under 
utbuktningen) och höftnerverna i 
några minuter. Numera, istället för 
ett smärtstillande medel mot anfall, 
behandlar jag ryggen med en laser, och 
jag störs inte av svullnad av läkemedel 
och trötthet. Jag kan också använda 

lasern för min avancerade CRPS-
sjukdom där livskvaliteten har förbättrats 
dramatiskt.

Läkaren Henrik Christensen!i 
Simrishamn använder också B-Cure 
Laser för sina egna smärtor och 
rekommenderar den till andra.!

– Jag har artrossmärtor i 
båda händerna och har fått bra 
smärtlindrande e"ekt med B-Cure Laser. 
I mitt jobb som läkare rekommenderar 
jag mina patienter laser för hemmabruk. 
Detta eftersom smärtlindring grundar 
sig i att källan till smärtan läker. Därför 
behandlas området bäst i form av en kur.

B-Cure Lasern fungerar för hela familjen 
och lindrar för den som kämpar med 
smärta. Trots att priset är några tusen 
kronor kan du använda lasern cirka 30 
000 gånger om du följer instruktionerna. 
Detta utan att behöva betala för några 
underhållskostnader. Därför är priset 
per enskild behandling endast några öre. 
Dessutom kan man även hyra lasern.!

Ytterligare 
användar-
erfarenheter och 
undersökningar 
samt onlineshop: 

halsoteknologi.se  
tfn. 0722 241 400 

           FAKTA

B-Cure laserterapi ger 
mjukvävnaden energi som bidrar 
till cellernas normala funktion. 
Fotobiomodulerings-processen, 
som börjar på cellulär nivå, 
förbättrar cellens regenerativa 
kapacitet, ökar den naturliga 
produktionen av kollagen, elastin 
och endorfiner och accelererar 
rörelsen av cellulär energi 
(atp). Blodcirkulationen och 
ämnesomsättningen förbättras 
och näringsämnen överförs till 
cellerna. 

Denna process har studerats 

Leena Ruonala 
använder B-Cure-
lasern för att 
hjälpa till med 
de förlamande 
smärtor som 
orsakas av fem 
diskbråck. 

Leena Ruonala

kliniskt för att påverka 
vävnadsförstärkning och initiera 
återhämtningsprocessen, 
vare sig det är inflammation, 
vävnadsskada eller kronisk 
smärta. Det finns tusentals kliniska 
studier om laserterapins e!ekt. 
De fem dubbelblinda kliniska 
studier som publicerats av B-Cure 
laserapparaten behandlar om 
smärtlindring och sårvård.

Idag används den lättanvända 
B-Cure Laser redan på 
smärtkliniker, inom sårvård och nu 
även i hundratals svenska hem.

B-Cure laser 808 nm 
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Research 2013, 14:124, Fazekas et al. BMC Complementary and Alternative Medicine 2012, 12:147, Eccles et al. Respiratory Research 2010, 11:108.

Viruseptin är medicintekniska produkter, läs bruksanvisningarna innan användning. Läs mer på www.viruseptin.se.

Viruseptin®
Din räddare mot förkylnings- 
och influensavirus

Kliniskt 
bevisad 
effekt

Skyddar, lindrar och förkortar 
sjukdomsperioden
Studier* (gjorda på både barn och vuxna som drabbats av flera olika 
typer av förkylnings- och influensavirus) visar att Viruseptin® kan:

 motverka virus från att spridas
 minska risken att infektionen kommer tillbaka
 minska virusmängden med minst 90%
 minska sjukdomsperioden med i genomsnitt 2 dagar

Viruseptin kan användas av både gravida, ammande och 
barn från 1 år (sugtabletter rekommenderas från 6 år).

Finns som munspray, nässpray och sugtabletter.


