
I en ledarartikel i november 2006 disku-
terar BMJ [1] insiktsfullt den globala kli-
matförändringen. Ledarskribenterna
konstaterar att det föreligger näst intill
vetenskaplig konsensus om att klimat-
förändringen huvudsakligen orsakas av
människan. Effekterna kommer troligen
att medföra allvarlig skada för den globa-
la hälsan, och därför måste medborgare
och regeringar agera kraftfullare. Nicho-
las Sterns rapport [2], som nyligen släpp-
tes av den engelska regeringen, säger att
om vi nu gör något åt klimatförändringen
skulle det kosta 1 procent av världens
BNP, men om man inget gör skulle siffran
stiga till 20 procent. 

Ledaren fortsätter med att påpeka att häl-
so- och sjukvårdsarbetare har erkänd er-
farenhet av att identifiera och lösa allvar-
liga folkhälsoproblem. BMJ har därför
bildat ett koldioxidråd (carbon council) i
avsikt att stimulera hälso- och sjukvårds-
personal att verka för övergången till en
värld med låga koldioxidhalter. Rådets
strategi är fyrfaldig.

För det första vill man rekrytera så
mycket engagerad hälso- och sjukvårds-
personal som möjligt. Här påpekar man
att läkare inte har gett sig tid att formule-
ra folkhälsoeffekterna av klimatföränd-
ringen på det sätt som man angripit t ex
följderna av rökning och av ojämlikheter
i hälsa i samhället. Detta anser man är
alarmerande om man ser till följderna av
stigande havsvattennivåer, ändrade kli-
matzoner i förhållande till jordbrukszo-
ner, värmeböljor och befarad spridning
av tropiska sjukdomar etc [3]. BMJ fram-
för också att man vill bidra genom att
presentera evidens för de skadliga följ-
derna av klimatförändringen.

För det andra vill man finna den mest
effektiva politiken för att minska koldi-
oxidutsläppen samtidigt som man måste
säkra välfärdsutvecklingen för de fattiga
globalt. För det tredje vill man bilda en
koalition av hälso- och sjukvårdsarbeta-
re som påtryckare i klimatfrågan natio-
nellt och internationellt. BMJ undersö-
ker nu hur man själva bäst skall bli koldi-
oxidneutrala. För det fjärde vill man ver-
ka för individuella livsstilsförändringar
hos hälso- och sjukvårdspersonal. Man
säger sig vara medveten om att effekten
av livsstilsförändringar hos denna grupp
är begränsad men att det är viktigt att
leda utvecklingen genom goda exempel.

Viktigt är att höstens intensiva debat-
ter i massmedier och nu också i en ledan-

de medicinsk tidskrift som BMJ bekräf-
tar realiteten i den befarade klimatför-
ändringen. Läkare för miljön (LfM) har
under 2000-talet hållit fyra seminarier
som adresserat klimatfrågorna, och ar-
tiklar infördes i Läkartidningen 2004
[4]. En svensk läkare och klimatforskare,
Elisabet Lindgren, har bl a undersökt
fästingens ökade spridning i Sverige [5],
vilket visar på att tropiska och andra vek-
torburna sjukdomar kan komma att bli
ett ökande problem allt längre norrut.

Väsentligt är att fler svenska läkare enga-
gerar sig djupare i klimatproblematiken
med läkarens möjligheter att angripa
folkhälsoproblem och att med evidens
belysa frågeställningar kring hälsa och
sjukdom. Det räcker inte med traditio-
nella epidemiologiska argument. När
hela det system vår hälsa är beroende av
hotas måste läkare engageras på en mer
övergripande systemnivå.

Vad säger Sveriges läkare och vad gör
Läkarförbundet och Läkaresällskapet?
Det är frågor som BMJs uppmanande ar-
tikel leder till.
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Läkare har en central roll
i klimatfrågan  
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Inom barnonkologin diskuterar man hur
uppföljningen av tidigare barnonkolo-
giska patienter skall ske när dessa nått
vuxen ålder. En nationell arbetsgrupp
har bildats (SALUB) i syfte att ge rekom-
mendationer för uppföljning efter olika
slags behandlingar. 

I den aktuella studien från Uppsala och
Stockholm tillfrågades unga vuxna som
avslutat behandling för leukemi, lymfom
eller Wilms’ tumör för mer än 5 år sedan
(n=335, svarsfrekvens 73 procent) om
deras sjukvårdsanvändning och om de
var nöjda med den uppföljning de fått.
Förekomst av regelbundna läkarbesök
korrelerades med tre faktorer som be-
dömdes vara prediktorer för sjukvårds-
användning: ålder, strålbehandling och
upplevelse av att ha en komplikation till
genomgången sjukdom/behandling. 

40 procent hade planerad uppföljning,
och de allra flesta uppfattade kontroller-
na som »nödvändiga«. Av dem som inte
hade någon planerad uppföljning (60
procent) var 58 procent nöjda med det,
resterande skulle vilja ha uppföljning.
Sammantaget var 37 procent missnöjda
med den uppföljning de erbjudits. Själv-
upplevda komplikationer av sjukdom
och behandling rapporterades av 47 pro-
cent. Varken upplevd komplikation eller
genomgången strålbehandling var pre-
diktor för att ha ett planerat läkarbesök. 

Vid avslutandet av kontroller på barn-
medicinsk mottagning har rutinen vid
respektive centra tidigare inneburit att
de med aktuella problem remitteras till
vuxenspecialist och de övriga uppmanas
att söka vid behov. Detta har lett till ett
otillfredsställt vårdbehov för en stor del
av våra f d patienter. Att lita till patien-
tens initiativ är inte ändamålsenligt; det
finns för många hinder inom både vård-
organisationen och individen. 

Ett erbjudande om fortsatt uppfölj-
ning efter uppnådd vuxen ålder borde
vara en väl förberedd och planerad pro-
cess, vilket också kräver mottagare inom
vuxensjukvården som har kunskap om
sena komplikationer efter behandling
för barncancer. 
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Vuxna med cancer 
i barndomen bör få
planerad uppföljning
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