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Länets mammor ammar mest

Lättast för flyktingar att få jobb här

LÄNET Vid sex månaders ålder får 71 procent av barnen i
Stockholms län fortfarande bröstmjölk, vilket är högst i
landet.
77 procent av förstagångsföräldrarna får hembesök när
deras barn är nyfött och nästan alla tvååringar är vaccinerade
mot mässling, påssjuka och röda hund.
Uppgifterna kommer från länets vårdcentraler som gör en
sammanställning varje år.

LÄNET Flyktingar hittar lättast jobb i Stockholm, enligt en
rapport från länsstyrelsen. Efter nio år är andelen sysselsatta
bland dem som bosatt sig i Stockholms län 54 procent, vilket
är tio procentenheter högre än för resten av landet.
För befolkningen i länet i stort är sysselsättningsgraden
cirka 76 procent. Studien har enligt länsstyrelsen tagits fram
bland annat för att ge bättre kunskap och stimulera till vidareutveckling av regionens arbete med nyanlända.

100 000 män i unik studie
Fler ska, liksom Lasse Henningsson, bli friska från prostatacancer.
Varje år får 2 000 stockholmare chockbeskedet:
Du har prostatacancer.
Lasse Henningsson
kämpade med sjukdomen i åtta år och överlevde.
Nu ska en världsunik
studie i länet minska
dödligheten för den vanligaste cancern.
När en bekant fick prostatacancer
för tio år sedan bestämde sig Lasse
Henningsson för att kolla sig. Ett
blodprov visade att det fanns tecken på prostatacancer, och läkarna
upptäckte sedan att han hade en
tumör.
– Jag kände att klockan klämtade, men på något sätt hittade
jag en inre styrka och valde operation, säger Lasse.
Efter några månaders sjukskrivning började han arbeta igen, och
löpande kontroller visade att allt
var stabilt. Men 2009 kom cancern tillbaka, den gången blev behandlingsmetoden en annan:
– Jag strålades på Radiumhemmet den sommaren jag blev pensionär, och nu är allt borta.
Lasse Henningsson är knappast
ensam. Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer, och 13
procent av alla män drabbas någon gång under sin livstid.
I Stockholms län motsvarar det
omkring 2 000 personer per år,
och mer än en fjärdedel dör till
följd av sjukdomen.
– Dödligheten har inte minskat
sedan 1960-talet. När det gäller
bröstcancer går dödligheten ner,
bland annat genom systematisk
mammografi. Men forskningen
om prostatacancer ligger 10–20 år
efter, säger professor Henrik Grönberg vid Karolinska Institutet.
Han leder den nya prostatacancerstudien STHLM2 som görs på
100 000 män i Stockholms län.
Studien är den största någonsin – i världen. Syftet är att hitta
nya sätt så att prostatacancer ska
kunna upptäckas tidigare.

”På något sätt hittade jag en inre styrka och valde operation”, säger Lasse Henningsson som i dag är frisk från cancern.
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man inte heller om det är en snäll
eller elak tumör, och vi hoppas
kunna ta reda på det och undvika
operationer i de fall det är möjligt,
för att patienterna ska slippa biverkningarna, säger Henrik Grönberg.

Forskarna vill också ta reda på
varför man drabbas av prostatacancer.
– Man tror att livsstilsfaktorer spelar in, men ingen vet ännu
vilka de är. Genom enkäter med
deltagarna kommer vi att kunna studera detta, berättar Henrik
Grönberg.
STHLM2 genomförs på 57 laboratorier i Stockholms län. Alla
män som kommer för att ta ett
PSA-prov blir tillfrågade om de
vill delta i studien. Ett enkelt blod-

prov och ett urinprov är allt som
behövs.
– Det är självklart att vara med.
Vill man hjälpa forskningen framåt ska man ställa upp, säger John
Baker, 68, från Tyresö.
En rutinkontroll hos företagsläkaren visade att han hade ett
något högt PSA, men två vävnadsprov, så kallade biopsier, från
prostatan visade på negativt resultat.
– Det var fruktansvärt smärtsamt. Det är bra att hitta ett sätt
att testa som är mer exakt än ett
PSA-prov men mindre smärtsamt
än en biopsi eller en operation, säger John Baker.
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John Baker lämnar prover till
STHLM2. Elisabeth Carlin är biomedicinsk analytiker på Karolinska
Institutet.
– Det förebyggande arbetet är
det mest effektiva sättet att påverka dödligheten, säger Henrik
Grönberg.
Många män med förhöjt PSA –
ett protein vars halt i blodet kan
bli högre om man har cancer i prostatan – utreds i dag utan att man

i korthet
Småhus två procent dyrare i år
LÄNET Priset på småhus ökade med 2 procent från mars till
maj, jämfört med motsvarande tid förra året.
Sammanlagt såldes 1 550 hus i Stockholms län till ett snittpris på 3,6 miljoner kronor, enligt Statistiska Centralbyrån.
I Järfälla var priserna 3 procent lägre än förra året medan de
i Stockholms stad var 3 procent högre.
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hittar någon cancer. Omvänt har
många män med prostatacancer
normala PSA-värden.
– Provet är för trubbigt. I dag vet
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Vanligt med smådrickande till vardags Församlingarna har blivit fler
LÄNET Folk i olika delar av landet har helt olika alkoholvanor,
visar en forskningsrapport. Stockholmare dricker i genomsnitt
alkohol åtta gånger i månaden, sörmlänningar drygt sex och
norrbottningarna bara fem.
Det vardagliga smådrickandet finns inte på samma sätt
i norra Sverige, enligt Mats Ramstedt, alkoholforskare vid
Stockholms universitet och en av författarna till rapporten.
Det verkar vara så att när man väl festar till det, så dricker
man rejält i de län där man dricker mer sällan.

LÄNET Stockholms län är det enda i landet där antalet
församlingar har blivit fler de senaste åren, skriver tidningen
Dagen. 11 har tillkommit, jämfört med Jönköping där antalet
minskat mest, med 38. Fortfarande är antalet församlingar i
länet lågt i förhållande till befolkningen, enligt tidningen.
Mattias Neve, missionssekreterare för Svenska baptistsamfundet, tror att trenden fortsätter i länet. Enligt honom
kommer ökningen inte att leda till utarmning av andra frikyrkoförsamlingar.

