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Mer om risker
när det nyfödda 
barnet är för stort 
❙ ❙ Nr 48/2003 av Läkartidningen inne-
håller två artiklar som berör gravida
kvinnors vikt och betydelsen för avkom-
man [1, 2]. För fem år sedan hade Petra
Otterblad Olausson och jag i Läkartid-
ningen en relaterad artikel [3]. Jag vill nu
påminna om att förutom de risker avse-
ende barnet som nämns i de aktuella ar-
tiklarna när födelsevikten är hög (ökad
cancerrisk och fetma senare i livet, int-
rauterin fosterdöd, klavikelfraktur och
plexusskador), så ökar även risken för
diabetes typ 1 med ökande födelsevikt.
Trenden mot högre födelsevikt vid full-
gången gestation har i varje fall till 1994
pågått ända sedan det medicinska födel-
seregistret startade 1973, och är säkerli-
gen en del av förklaringen till att barndi-
abetes uppvisar en ökande incidens. 

Födelsevikter har också ökat i de öv-
riga nordiska länderna. Island har de
högsta födelsevikterna [4], men frågan
är om förlossningsskador är vanligare
där, och märkligt nog är incidensen av
diabetes typ 1 hos barn och ungdom för-
hållandevis låg på Island [5]. Det måste
vara värdefullt att ytterligare utröna vad
som ligger bakom denna diskrepans.
Islands befolkning har sina rötter i Nor-
ge och därför kan det knappast röra sig
om genetiska skillnader. 
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Riksstämman en vital 60-åring 
– med en bensinfläck på profilen

❙ ❙ Svenska Läkaresällskapet har nyli-
gen avslutat sin sextionde riksstämma.
Det är ett unikt arrangemang. Här expo-
neras under några intensiva dagar »the
state of the art« i svensk medicin. Det
hålls stora symposier i vitt skilda ämnen,
om åldrandet, om smärta, om svensk
flyktingvård, om hjärtinfarkt och hjärn-
infarkt, om hörselnedsättning och psy-
kiska problem och mycket, mycket an-
nat. Ledande forskare presenterar sina
senaste resultat. Här får också den ännu
unga och oprövade chansen att stiga
fram på podiet och berätta om vad hon
arbetar med. 

I de enorma utställningshallarna sam-
sas medicinsk kommers med idealitet.
Här kan man se på det senaste inom mik-
roskopi, elektrokardiogram, datateknik
och DNA-teknik. Här kan man stanna
vid informativa montrar och tala med fö-
reträdare för Läkare mot tobak, Läkare
mot kärnvapen, Läkare för miljö, Kvinn-
liga läkares förening och många andra
ideella föreningar. Kort sagt, Riksstäm-
man är en välordnad, mycket informativ
medicinsk happening, i vilken flertalet
deltagare ställer upp gratis och vars in-
trädesbiljett är betald med medlemska-
pet i Svenska Läkaresällskapet.

En monsterbil möter i entrén
Innehåll och image går hand i hand. Där-
för är det trist att Läkaresällskapet slar-
var med sin miljöimage. Miljö och hälsa
är intimt förenade och vi medicinare
måste tydligt och entydigt förmedla den-
na kunskap. Den första visuella signal
som når besökaren då han/hon stiger in
genom entrén till mässhallen är anblick-
en av en grålackerad monsterbil. Dessa
stadsjeepar har för många blivit en sym-
bol för makt och framgång, men för
andra en symbol för dagens miljöför-
störing. De släpper ut nästan tre gånger
så mycket koldioxid än vad småbilarna
gör, de tar skrymmande stor plats i da-
gens trängseltrafik, de dödar fler trafi-

kanter än andra bilar och orsakar mer
stress och buller. Varför välja en dubbelt
så dyr monsterbil än en bra etanolbil? 

Rökfrihet ingår i dag som en självklar
del av den medicinska profilen. En hög
miljöprofil i övrigt borde också vara en
självklarhet. En monsterbil borde inte
möta besökaren på mässan i en tid då den
tilltagande växthuseffektens konse-
kvenser för miljö och hälsa är välkänd.
Ansvarig försäljare berättade att bilen
var uppställd efter överenskommelse
med Läkaresällskapet. Det vore intres-
sant att få reda på hur ansvariga på Lä-
karesällskapet tänker i denna fråga. 
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❙ ❙ Bäste Gösta Alfvén. Tack för dina po-
sitiva kommentarer om Riksstämman,
men även dina kloka synpunkter på lä-
karkåren som förebild för ett hållbart
och friskt samhälle. 

Riksstämmodelegationen delar din
uppfattning att Riksstämman bör ge ut-
rymme för ideella mål och humanistisk
verksamhet, viket vi också försökt för-
verkliga de senaste åren. De ideella för-
eningarna har t ex fått bättre och större
utrymme på utställningen.

Jag lovar att vid framtida Riksstäm-
mor ta med aspekten om miljömedve-
tenhet vid diskussion om vad som bör
»synas« mest vid t ex entrén. Jag har
dessutom just själv inköpt en etanolbil! 
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Replik:

Lovar ge plats för
miljömedvetandet 

Även miljömedvetandet, om t ex biltrafikens effekter, bör ha sin plats på Riksstämman.
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