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---------------------------GYNEKOLOGI OCH OBSTETRIK----------------------1. Gynjournalen: Ska vara kortfattad!

Her: Endast vid relevans, t ex kraftig hereditet för ovarialcancer.

Soc: Kortfattat; gift/sambo, yrke, rökning.

Tid. sjd: Av betydelse, t ex tidigare bukop.

Nuv sjd: Se ovan, t ex diabetes, astma.

Aktuellt: Orsak till besöket. Aktuella besvär: Smärtor, flytningar, blödningar etc. Utförligt!

Allergi: Alltid med, ssk lm-allergi. Om ej – allergi: 0.

Aktuella mediciner: Alltid med. Om ej – akt med: 0
Gyn:

1. Menarké: Allra första menstruationen, anges hos unga.

2. Antal graviditeter (gravida)

3. Paritet (para): Antal förlossningar och hur dessa slutat – partus normalis (PN)/sectio, årtal.

4. Aborter: Legala (LA) eller spontana (sp), årtal.
o
Utomkvädshavandeskap (X), årtal.
o
Ex: 4 gravida, 2 para. PN -86 och -88, LA -85, sp.ab. -87.
o
Ex: 4 gravida 4 para, PN -86, -90, duplex v -34, sectio pga vattenavgång (TV1 säte, TV2 Hu), Högersidigt X -91.

5. Tidigare gyn-sjd, op, mm, kryobeh eller konisation pga cellförändringar, hysterektomi, SOE, salpingektomi, ooforektomi,
ovarielresektion hö/vä, bilat. Ev blödningsrubbningar, utredningar etc.

6. Antikonception: Vilken sort, hur länge, ange om ev problem med aktuellt p-medel.

7. Blödningstyp. Ex: Regelbundna menses, typ 5/28 eller 5-7/28-30. Ange ev blödningsrubbn.
o
Normal mens: Cykliskt återkommande blödning som varar 3-8d och återkommer med regelbundna intervall som ej
varierar mer än 2-3d och ska ha föregåtts av en ägglossning (ovulation). Cykelns längd får variera mellan 23-35d och
är vanligen 27-30d. OBS! Första blödningsdagen = dag 1 i menscykeln.

8. Sista menstruationen! Viktigt. Ange exakt eller ungefär hur länge sedan. (1:a blödningsdagen).

9. Menopaus: Om ja, ange årtal.
Status:
AT: Kortfattat!


Cor et pulm: Ffa preop eller då misstanke om hjärt/lungpåverkan föreligger ex vid malignitet.

BT: Preop, inför förskrivning av p-piller eller hormonell substitution, misstänkt cirkulatorisk svikt, havandeskapsförgiftning.

Mammae: Palperas vid östrogenterapi (ej p-piller) eller om kvinnan så önskar.

Buk: Viktigt. Palpera alltid buken innan VU! Resistenser? Defensé?
Gyn-us:

IU = Inre undersökning.

RU = Rektalundersökning.

VVP = Vulva, Vagina, Portio.
o
Vulva: Rodnad, hudförändringar.
o
Vagina: Rodnad, fluor, kondylom.
o
Portio: Rodnad, fluor, blödning, ektopi, ovula Nabothi, polyp, YMM.

Cervix: Kommenteras vanligen endast vid patologi ex breddökad, ojämn, knölig.
Uterus:

Storlek: Liten/golfbollstor. Normalstor (nst = sondmått 6-7cm)/hönsäggstor, drygt normalstor/gåsäggstor, knytnävsstor,
fosterhuvudstor, fundus övre gräns relaterad till naveln eller motsv gravlängd (v20 = navelplan).

Form: Beskriv ev patologiskt fynd t ex ojämn, knölig.

Flexion: Vinkeln mellad cervikalkanalens och uteruskroppens längsaxlar. Anteflekterad = frammåtböjd. Upprät. Retroflekterad =
bakåtböjd.

Position: Sinistroponerad/dextroponerad.

Version: Vinkeln mellan uteruskroppens och vaginas längsaxlar. Sinistro/dextroverterad.

Konsistens: Fast/mjuk.

Rörlighet: Rörlig/fixerad.

Ömhet: Oöm/palpöm/dislokationsöm.

Sidor: Fritt.

Resistens: Fast/cystisk, oöm/palpöm, rörlig/fixerad, oömt, ömmar.

Ovarier: Palperas ibland på smala individer, ca valnötstora, lätt ömmande.

Tubor: Kan normalt ej palperas.
Tänk också på att palpera fossa douglasi, septum rektovaginale och bäckenväggar och ange ev resistenser.
EX 1. IU: VVP ua, Uterus afld, hönsäggstor, fast, rörlig, oöm. Sidor fritt, oömt.
EX 2. IU: Enstaka flikiga kondylom i bakre komissuren och på labia major sin bakre del. Rodnad vaginalslemhinna, purulent fluor ur cervix.
Portio lätt rodnad med stor central ektopi. Uterus retroflekterad, gåsäggstor, något mjuk. Ömmar för palpation och dislokation. Till hö fritt.
Till vä en apelsinstor cystisk starkt ömmande resistens.
2. Gynekologiskt UL: Vaginal transducer, abdominell transducer och full blåsa.
Användbarhet: Bed av ovarialcystor/tumörer, endometriet, myom, blödningsrubbning.

Med kontrast: Bed av uteruskaviteten och tubarpassage, tidig grav.
HSS visar: Uteruskavitet, endometrium, HyCoSy (kontrastmedium – tubarpassage?).
2.1. Ovarier:

Suspekt ovarialresistens (storlek, septa, solida partier).

Akut/kronisk nedre buksmärta

Kontroll av känd ovarialcysta: Enkel, multilokulär, solid?

Omedelbar handläggning:

>8cm.

Postmenopausal pat: Om inte enkel, lågekogen, <5cm.

Misstänkt malignitet: Papillära strukturer, tjocka septa, solida delar.
o
Exspektans 4-6v: <8cm premenopausalt om ej misstänkt malignitet.

Kontroll av kvarvarande ovarium efter kir

Kontroll av fertilitetsbeh

Endokrina sjd (PCOS)

Utredning av primär amenorré (anatomi)
2.2. Uterus:

Myom: Rund struktur, hög/medel/låg ekogenicitet, förkalkningar – skal. Storlek, läge, läge i uterusväggen, relation till
endometriet?

Bäckenresistens

Endometrietjocklek: Intrakavitära strukturer, polyp/myom. Benignt/malignt diffas bäst med HSS (gråskala och doppler ej
tillräckligt specifika).
o
Proliferationsfas: 6-10mm, lågekogent, innan ovulation är det treskiktat.
o
Sekretionsfas: 10-15mm, mer och mer homogen ekogenicitet.
o
Postmenopausalt: Tunt, <5mm. Om >5mm krävs vidare utred. Sensitivitet för all patologi: 92%. Specificitet: 81%.
HRT leder till fler falskt positiva.

Inkomplett abort

IUD: Eko från IUD i uteruskaviteten. Sagittalt + transversalt plan. Kopparspiral kraftigt eko, levonova svårare. IUD i bukhålan
ses ej vid UL.

Missbildningar: Us i sekretionsfas. Bred fundus vid uterus arkuatus, subseptus och septus. Uterus bikornis – två horn i
transversalplan.

Tidig patologisk grav
2.3. Tubor:

Hydrosalpinx

Tuboovarialabscess (TOA):
o
Tuboovariellt komplex: Innan abscessbildningen, tuban ligger runt ovariet.
o
TOA: Tuba + ovarium smälter samman. Svåravgränsad process m varierande ekogenicitet.

Tubarcancer

Extrauterin grav

Akut salpingit: Tjock, ödematös vägg, ”kugghjulsfenomen”.
2.4. Blödning/smärta:
UL i tidig grav – Prognostiskt värde: En enda UL-us ger rätt diagnos i 90%. Missfallsrisk om synlig hinnsäck (16%), synligt embryo
(12%), synlig hjärtaktivitet (4%).

Normal intrauterin grav: 4+3v, excentrisk belägen hinnsäck 2-3 mm, hinnsäck 3-4 om HCG >1000 (simplex). 6+1v, gulesäck,
synligt embryo, hjärtaktivitet, hinnsäck 15mm, FHR 80/min.

Patologisk intrauterin grav: Hinnsäck >16mm, inget synligt embryo, ingen synlig gulesäck.
o
Icke-viabel
o
Mola

X: Tom uterus, hinnsäck med gulesäck utanför uterus.
o
Indirekta tecken: Vätska i fossa Douglasi, komplex tuboovariell bild, ingen hinnsäck och s-HCG >1000, ingen
hinnsäck och >5v+3d, endometrium <10mm, adnexal ring sign.
o
Direkta tecken: Extrauterin hinnsäck med levande foster, extrauterin hinnsäck med gulesäck/dött foster.

Oklart:
o
Suspekt X
o
Oklart
o

3. Undersökningsmetoder:
3.1. Spekulum-us: Stå bredvid stol när kvinnan lägger sig, titta på kvinnans ansikte för att se ev smärtreaktion, tala om vad du ska göra. Hos
en kvinna som ligger på rygg är slidan 45° mot underlaget. Tekniken går ut på att förflytta slidmynningen bakåt. Framåt riklig innervering 
rör ej, bakåt dålig innervering  upplever ej smärta utan tryckkänsla.

1) Håll isär labiae minorae med tumme och pekfinger vä hand under hela införandet av spekulum. Inspektion av vulva.

2) Håll spekulum i hö hand, applicera lite glidslem, för in spekulum lite snedställt längs slidans bakvägg och räta under tiden upp
det. Knäet ska ligga mot slidans mynning då inne. Kolla att inre blygdläpparna dras med in och kommer i kläm. Byt hand till vä.
Öppna slidan genom att dra spekulum ned mot golvet. Portio ska kunna skymtas.

3) Lyft främre vaginalväggen med depressorn. Stekpannegrepp, rikta mot naveln. Skåra vänd mot skeculum. Öka vinkeln mellan
spekulum och depressor inne i slidan vid portio (ej vid slidmynning).
o
Titta i slidan på sekret (färg, konsistens), slh färg och befuktning, rugae vaginales.
o
På portion och cervix, titta efter förekomst av ektopier (cylinderepitel från cx-kanalen som hos unga breder ut sig på
portio, skivepitel kommer att växa ut över ektopierna), ovula Nabothi (små skimrande cystor som är tilltäppta körtlar
från ursprungligt cylinderepitel), leukoplakier (metaplastiskt skivepitel).

4) Ta ut instrumenten. Först spekulum medan bakväggen inspekteras, sedan depressor medan framvägg inspekteras.
Journal: Spekulum-us visade vulva, vagina, portio ua.
Tips: Visa tydligt att pat har kontroll, ”hur upplevs us?”, blåstömning före us, ändra pats position, omsorg, tala om att du kommer berätta allt
du gör, berätta med ord som pat förstår, ”gör det ont?” (ej ”känns det bra?”), avslappningstips, om pat signalerar smärta ”ska jag avbryta?”,
ögonkontakt.
Vä hand: Inre palp, pek+långfinger för känna strukturer, ring+lillfinger vilar på vä blygdläpp alt mellangården (fråga först!).
Hö hand: Yttre palp/buk, djupa andetag, för ned handen vid uttandning för att flytta de inre organen så att vä hand kommer åt.
Spekulum:
 Yttre inspektion.
 Spekulumglidslem.




För isär blygdläpparna med vä hand (pekfinger kl 4, tumme kl 8).
För in spekulum med hö hand (passera slidöppning lite snedställt, vrid därefter horisontellt), fråga om det gör ont, berätta om
bäckenmuskelavslappning, låt hela spekulum glida in.
 Låt vä hand greppa spekulum som viks ned mot slidväggen horisontellt  ljus kommer in
 Hö hand för depressorn någon cm in i slidan, skaftet roterar in mot stolskanten tills toppen når främre omslagsvecket 
livmodertappen roteras fram (yttre modermun synlig).
 För ut depressorn först, därefter spekulum.
SPU:vuvapo ua = Spekulumundersökning: Vulva, vagina, portio utan anmärkning
3.2. Livmoderpalp: Berätta vad du ska göra, för handen till låret, sära inre blygdläppar med vä tumme och ringfinger samtidigt som
pek+långfingret förs in. Vrid så fingertopperna kommer uppåt och sätt ett finger på var sida om livmoderhalsen (bredd, längd, yta
livmodermun, slidans omslagsveck, rucköm i sidled).
 Framåtböjd (anteflekterad): Ett finger på varsin sida om livmoderhalsen, lyft kraftigtupp livmodern mot främre bukväggen.
Underarm och hand kommer undifrån i rät linje. Upplyft livmoder ruckas  toppen ”guppar” under bukväggen. Hö hand på
buken identifierar livmodern och förs ned på djupet för att flytta livmodern närmare vä hand som når adnexa (äggstockar,
äggledare, parametrier). Händernas fingrar möter varandra. Livmoderns sidobegränsningar, höjd, gråpäronformad,
gummibollkonsistens (fasthet, fjädring), baksida, främre yta.
 Bakåtböjd (retroflekterad): Inre fingrarna bakom livmoderhalsen.
 Upprätt eller bakåtriktad, måste palp istmus för utesluta resistens, tumör ofta nedsjunken i fossa Douglasi (djupast belägna
punkten i bukhålan).
Ut nst, afl, fast, jämn, fritt rörlig, oöm = Uteus normalstor, anteflekterad, fast konsistetns, jämn på sina ytor, går att flytta runt, ömmar inte
när den trycks ihop eller ruckas.
Bimanuell palp: Gör handen (vä) smal genom att vika in tumme, applicera glidslem. För två fingrar längs bakväggen tills de kommer runt
och under portio.

Registrera bredd, längd, yta och hur livmodermunnen känns.

Testa om livmoderhalsen är rucköm.

Skjut uterus framåt mot bukvägg mha fingrarna under portio. Rucka på uterus mot bukväggen, syns den? Lägg hö handflata just
kranialt om där livmodern synts, för ner den på djupet och fixera uterus med den yttre handen, undersök läge och storlek med den
inre. Tomt? Kanske upprätt eller retroflekterad uterus.

Ovarierna hittas genom att yttre och inre fingrar möts i en dragande rörelse mot sidofornix. Tänk konsistens som slemklump.

Palpera adnexa mellan uterus och ovarium, kan normalt ej skiljas från omgivande mjukvävnad.
Journal: Uterus normalstor, anteflekterad, fritt rörlig, oöm. Bilat normalstora, normalt ömmande, fritt rörliga ovarier. Fritt och oömt över
båda adnexa.
Vä adnex: Inre fingrarna placeras till vä om livmoderhalsen och lyfts upp mot bukväggen. Hö hand möter. Bäckenväggen och livmodern är
två orienteringspunkter. En tredje är de strängformade strukturer som man ofta kan känna i toppen av parametriet: äggledaren,
äggstocksligamentet och det ligament som går från hörnet av livmodern till ljumsken. Äggstocken ligger oftast långt ut mot bäckenväggen
och djupt dorsalt. Därefter hö adnex.
Fritt och oömt över båda adnexa (inga äggstockar palperades), bilat nst, normalt ömmande, fritt rörliga ov (ovarier).
3.3. Per rektum: Vä pekfinger i slidan, pat krystar och långfingret förs in i rektum med glidslem. Septum rektovaginale undersöks.
PR ua. Fritt i fossa Douglasi.
3.4. Cytologprov: 3 fraktioner: Först med öronpinne/spatel från bakre fornix, sedan med spatel över ektocx och slutligen med en liten borste
(cytobrush) i cx-kanalen. De olika fraktionerna stryks ut på objektsglas, fixeras och färgas in (alt förs ned i fixeringslösning).
Hög specificitet, låg sensitivitet (70%)  koll med 3-årsintervall 23-50 år, 5-årsintervall 50-60 år. Graderas enl CIN (cervikal intraepitelial
neoplasi) 1 (mild låggradig dysplasi), 2 (måttlig medelsvår), 3 (stark höggradig/cancer-in-situ). Gå vidare med HPV-test. 16/18 onkogena.
6/11 orsakar kondylom. Vaccination. Vidare utredning med px via kolposkopi, kan pensla m ättiksyra och jod för tydligare se.

CIN 1: Hög grad av självläkning, expektans.

CIN 2/3: Beh m kryoterapi/konisering.
3.5. Klamydiaprov: Provtag tidigast 10d från smittotillfället. Symtom: Luktlös ökad flytning, miktionssveda, småblödning, ofta
asymtomatisk. Kompl: Salpingit, infertilitet. Intracellulär bakterie  viktigt få med sig epitelceller.

Prov från 2 lokaler, topsa vaginalvägg/cx och för ned provtagningspinnen i provrör märkt med namn och personnr.

Be pat lämna urinprov (1:a portionen) och pipettera över detta i ett annat provrör. Skreening för gonokocker utförs på samma prov.
PCR-analys. Svar inom 1-3d.
Smittspårning 12 mån tillbaka, anmälan inlämnas till smittskyddsläk. Muntliga + skriftliga föreskrifter angående sexuella kontakter under
behtiden. Beh: Doxycyklin 0,2g 1d, 0,1g i 8d. Hos grav amoxicillin. Azitromycin 1g i undantagsfall som engångsdos. Erbjud uppföljning.
3.6. Wetsmear: Innehåll från slidan/cx överförs på objektsglas, späds med en droppe fys koksaltlösning (alt kaliumhydroxid), täcks med
täckglas och mikroskoperas direkt på mott.

NaCl: Epitelceller, infl celler, trikomonader, spermier, bakteriefloran.

KOH: Celler lyserar  kan se hyfer/sporer från jästsvamp.
3.7. Bed flytning (fluor):

Konsistens och färg: Inf flytning är vit/brun/grön/blodtillblandad och ev illaluktande.
o
Vit, krämig: Normal.
o
Vit, gryning (flockig) + klåda: Candidavulvovaginit (slh-infl).
o
Gråaktig, luftbubblig, homogen, illaluktande flytning: BV (ingen infl).
o
Skummande, gulgrön, illaluktande: Trikomonas vaginalis.

pH: Normalt <4,5. Doppa pH-sticka i spekulumsekret. Högt pH: BV. Lågt pH: Candida.



Snifftest: 1 drp slidinnehåll + 1 drp KOH = fisklukt? Tyder på BV.

3.8. KAD-sättning: Tvätta innan m ljummet vatten. Sterilt, assistans, lokalisera urinrör mha gel och ev ficklampa. Kan ibland underlätta
lyfta upp bäckenet mha kudde. Forcera aldrig. Om första KAD hamnar fel, lämna kvar och sätt ny strax ovanför. Kuffa med NaCl då på plats.
3.9. Perifer venkateter (PVK): Placering: Anv i 1:ahand distala och palpabla vener med god blodfyllnad, kärl på raka ytor och vener med
största möjliga diameter (ovanför tidigare använd ven/er).
Tillvägagångssätt: Basala hygienrutiner. Gör det bekvämt för pat, ge info. Använd handskar.

Desinfektera hudområdet flödigt med klorhexidinsprit. Låt huden lufttorka.

Undvik palpera insticksplatsen efter desinfektionen.

Vik ned venkateterns vingar innan inläggning för att undvika tryck mot huden.

Använd gärna BT-manschett som stas vid inläggandet eftersom det ger mer välfyllda ådror än vanlig stas. Pumpa upp tills
venfyllnad uppstår, vanligen 30-40 mmHg.

Venens blodfyllnad kan underlättas genom att pat växelvis knyter och öppnar handen.

När venkatetern placerats, kom ihåg att lossa på stasen.

Kontrollera venkateterns läge genom injektion av steril isoton NaCl 9 mg/ml.

Lägg metalledare direkt i burk för stickande/skärande föremål.
Fixering av venkateter och infusionsaggregat: Rengör huden från ev blodspill. Fixera venkatetern med ett sterilt förband. Fixera
venkatetern noggrant så att dess läge i blodkärlet inte rubbas.

4. Akut buk: Det finns 3 symtom i akut gynekologi:

Smärta

Vaginal blödning

Vaginal flytning
Det finns 3 diagnoser i akut gynekologi:

Tidig normal (1:a trimestern) eller patologisk graviditet

Infektioner

Benigna cystor eller tumörer
+ ALLA KIR-DIAGNOSER. PAT SÖKER INTE ALLTID PÅ RÄTT STÄLLE!
Initialt: Bedöm AT, vitalparameterar? HF, BT, pulskvalitet. Vid påverkat AT sätt nål, dropp och ta prover. Kort anamnes inkl SM, gynsjd,
tid sjd, ev grav, symtom, debut inkl smärta, temp, illamående/kräkning, flytning, blödning? Konstant smärta utlöses av peritonitretning
medan intervallsmärta kan uppkomma vid pågående missfall, uretärstas eller ileus. Smärta som kommer och går kan utlösas av
torsionsattacker eller vid ektopisk graviditet. Visceral smärta är diffus till sin karaktär medan parietal smärta är lättare att lokalisera. Bukpalp,
vag-us.
Prov/us: U-/S-HCG vid tidig normal och patologisk grav. CRP, temp, u-sticka. Odlingar + vita (riktat beroende på vad som misstänks). UL
(grav, cystor, tumörer). Hb?
Diffar: Adenomyos, adherenser, adnex/ovarialtorsion, appendicit, bäckeninfl (PID), cervicit, cervixcancer, cystruptur/torsion, divertikulit,
dysmenorré, ektopisk/extrauterin grav/X, endometrios, endometrit, GI-inf, gonorré, IBD, IBS, ileus, klamydia, körtelbuk, mensvärk/PMS,
malignitet, missfall, mola hydatidosa, muskelsmärta, myom, ovulationssmärta, postopvärk, salpingit, spiralkompl (perforation/inf),
tuboovarialabcess/TOA, uterusruptur, UVI/cystit.

------------------A) Anatomi/fysiologi----------------1. Bäckenanatomi: Rundare bäckenskål, mjukt bågformad vinkel där de två os ischii möts.
Os ilium, os ischii, os pubis, os sakrum. Lig sakrotuburale, sakrospinale.
Spinae ischiadikum: Förlossningslandmärke, har huvudet passerat kan sugklocka användas.
Pudendusnerven: S2-4, passerar ut ur bäckenhålan genom foramen ischiadikum maj, löper runt
baksidan av spinae ischiadika för att återinträda genom foramen ischiadikum min.
Pudendusblockad: Palp spinae, stick rakt i lig sakrospinale för bedöva nedre vagina + perineum.

Bäckenbotten:
 Djupare/bakre diafragma pelvis (m levator ani [mm pubokockygeus, lev prostatae, puborektalis,
ileokockygeus] och dess bäckenfästen [os pubis, fascia obturatoria, m kockygeus]): Håller uppe de inre
organen, släpper igenom/stöttar ändtarm/anus och dess kontinens. Framtill, mot symfysen,
delar sig m levator ani i två skänklar som fäster framtill på vardera sida i nivå med tuberkulum
pubikum  triangulär öppning genom vilken vagina/uretra passerar på väg mot denna
triangels stödstruktur, diafragma urogenitale.
 Ytlig/främre diafragma urogenitale: Bindvävs- och muskelplatta [mm transversus perinei prof,
sfinkter uretrae, transversus perinei superficialis] utspänd mellan hö och vä ramus inf ossis pubis. Genom
diafragma passerar vagina och uretra.
Inuti bäckenet återfinns uterus, vagina, ovarier, tubor, rektum och urinblåsa.
Ovarierna: På båda sidor om uterus. Hos fertila 2,5-4,5cm, halveras efter menopaus.
 Lig latum uteri, peritonealveck, håller ovarier (mesovarium) och tuba (mesosalpinx) på plats.
 Lig ovarii proprium förbinder ovariet med uterus övre laterala hörn (cornu).
 Kärl/nerver till ovarierna går genom övre lig latum.
o Ovarialkärlen har oftast rikligt kollateralflöde med uterinakärlen. Hö ovarialven
mynnar i v cava inf och vä ovarialven i vä njurven.
o Ovarienerver följer ovarialartärer, är sympatiska, välutv trycksensorisk förmåga.
o Lymfflödet från adnexa dräneras till paraaortala lgll, ev även mot kontralat ovarium.

Tubae uterinae: 10cm långa, ihåliga muskulära rör som förbinder cornu uterina med bäckenväggen
(lig latums övre begränsning). Delas in i:
 Infundibulum: Trattliknande början vid ovariet, med fimbrier som fångar ägg.
 Ampullae: Vidast, längst.
 Isthmus: Avsmalnande medial del.
 Pars uterina: Inuti livmoderväggen.
Inuti finns epitelceller, ½ sekrerar slem, ½ har cilier som tsm med tubarperistaltik för slem och ägg
mot uterus. Genom tuba finns öppen väg mellan bukhåla-uterus, varifrån inf/endometrios kan uppstå.
Uterus: Tjockväggigt, muskulärt, päronformat organ, mitt i pelvis. Kommunicerar med bukhåla via
tubor och yttre värld via vagina. 9x6cm hos fertila, uteruskavitet 7cm. Efter genomgången första grav
krymper ej uterus helt till ursprungsstorlek (1-2cm större).
Uterus sitter mha 3 ligament: Sakrouterina (viktigast), kardinale (lat i parametriet), rotundum (leder
till labia maj via inguinalkanalen).
Uterus delas in i:
 Korpus
 Cornu: Där tuborna ansluter.
 Fundus: Området ovan cornu.
 Isthmus: 10mm lång livmoderförträngning mellan corpus-cervix där muskel byts ut mot
bindväv.
 Cervix: Livmoderhalsen, 3cm lång, supravaginal + vaginal (livmodertappen) del.
Uterus vanligast anteflekterad/anteverterad, då lutad fram över urinblåsan och cervix leder åt samma
håll. Även retroflekterad/retroverterad.

Försörjs av a uterina (a iliaka internagren) som når uterus i rät vinkel mot supravaginala cervix, i nivå
med basen av lig latum. Ngn cm från cervix girar kärlet (viktigt landmärke vid op för hitta uretären
som där återfinns strax under kärlet) 90 grader för att gå parallellt med uterus. På sin väg uppåt avger
artären åtskilliga grenar in mot uterus för att slutligen förenas med grenar från a ovarika.
Lymfan har ett inre endometriellt, ett mellanliggande myometriellt och ett superficiellt peritonealt
dränagesystem. Största grenarna går direkt till paraaortala lgll tsm med ovariell lymfa. Beroende på
lokal kan lymfan även nå ytliga femorala körtlar (dränage via lig rotundum), men även sakrala eller
obturatoriella. Från cervikalområdet dräneras den mesta lymfan till en lat perametriell körtel och
vidare till noder längs iliaka int/ext.
Uterus innerveras sensoriskt från T11-13 via plexus hypogastrikus (ffa sympatiskt), men även
motoriskt från T6-7. Uterus kan dock kontrahera normalt utan motornervstimulering.
Vagina: Decimeterlång, tillplattad kanal som leder in till uterus. I vaginaingången (introitus) ses
hymen (mödomshinnan) som delvis tillsluter introitus. Främre slidväggen kallas paries ant, bakre
paries post. Vagina oerhört töjbar pga rugae, tvärgående horisontella slidväggsveck. Övre vaginaldelen
invagineras av cervix, eftersom denna oftast är anteverterad blir framväggen ca 2 cm kortare. Fickan
mellan portio-paries post kallas bakre fornix, medan motsv ficka framtill kallas främre fornix. Bakre
fornix ligger precis under fossa Douglasi varför man kan tappa ascites här. Kärlförsörjningen via a
vaginalis utspringer distalt om a uterina (också från iliaka int), med vilken ett kollateralplexa bildas. I
princip är det mesta ihopkopplat vad gäller blodförsörjning till de kvinnliga könsorganen.
Lymfdränaget från övre 2/3 av vagina går likt cervix till noder längs iliaka int (även invid obturatorius
och sakralt). Nedre 1/3 till inferiora gluteala knutor vid spinae vidare mot ffa iliaka ext.
Nervförsörjningen är densamma för övre 2/3 av vagina som för uterus, medan nedre vagina innerveras
via pudendusgrenar (S2-4) som kan nås genom pudendusblockad vid spinae ischiadicae.

Vulva: Utifrån och in finns labiae majora, labia minora och vestibulum innan hymen tar vid. I vulva
mynnar vagina och uretra. Vid uretraöppningen finns multipla Skenes körtlar, som mynnar i uretra och
invid urinrörsmynningen. Lat om hymen mynnar på ömse sidor Bartholinis körtlar som prod
glidmedel. Bartholinikörteln är normalt ärtstor och icke-palpabel. Cirkulationen från aa pudenda
int/ext urspringer från ilaka int resp femoralis. Venerna bildar stora svällkroppar i labia majora (bulbus
vestibuli) och klitoris (korpus kavernosus klitoridis). Lymfdränage från ytliga strukturer (labia
maj/min, perineum, glans klitoris) sker främst till ytliga femorala knutor, där portvaktskörteln ofta
hittas. Djupare strukturer (hymen) dräneras till noder längs iliaka ext, medan dränage från
klitorisskaftet främst går till noder vid ilaka int. Vulva innerveras främst av n pudendus (S2-4).
Huden kring vulva innerveras även av genitofemorale (ffa mons pubis, delvis labia majora) och
pudendala grenar från kutaneus femoralis post (lårets insida).
2. Endokrinologi:
Hypotalamus  GnRH (sänks av testosteron)  Hypofysen  FSH + LH (sänks av progesteron)
Hypotalamus  Dopamin (sänks av östrogen)  Hypofys --| PRL (stimuleras av TRH)
2.1. Hypofysen: FSH, LH, PRL, ACTH, GH.
Under menscykelns första del finns få LH-R på granulosacellerna, stiger när ovulationen närmar sig.
LH-R i hög konc i corpus luteum. Granulosacellernas östrogenprod stimuleras av FSH (genom
aromatas som omvandlar androgener  östrogener). LH stimulerar androgenbildning i theca internaoch lutealcellerna. LH och FSH samt två follikelcellslag krävs för normal östrogenprod.
2.2. Ovariet: Prod efter gonadotropinstimulering östrogener, progesteron, androgener.




Kolesterol prekursorsubstans.
LH hämmar en av vägarna i steroidsyntesen. Östradiol, slutprod i steroidbiosyntesen i ovariets
follikel, är det mest potenta östrogenet. Östron svagare.
 Östrogen stimulerar tillväxt av endometriet/myometriet, påverkar hypofys, hypotalamus,
benvävnad, hudvävnad. Metaboliseras i lever och njurar. 60% bundet till albumin, 33% till
SHBG som bildas i levern. B-SHBG är beroende av konc av östradiol (ökar) och testosteron
(minskar).
2.3. Östrogener: Utmognad av spermier.
 Hos kvinnor delaktig i tillväxt och utv av sekundära könskarakteristika (vulva, vagina, bröst)
vid menarké, liksom tillväxt av uterus (och endometriet under ovulationscykeln).
 Ökar blodets koagulationsförmåga (ökar faktor II, VII, IX, X, AT3, plasminogen).
 Ändrar blodfettsfördelningen pos (ökar HDL, minskar LDL).
 Ökar benuppbyggnad, minskar benresorption.
 Minskar muskelmassa, ökar längdtillväxt under pubertet, ökar metabolism.
 Stimulerar vaskularisering/angiogenes.
 Ökar nivåer av andra hormon (kortisol, GH, SHBG).
 Neg: Tillväxtstimulering av hormonberoende bröstcancer, ökad trombosrisk under ffa grav +
anv av komb p-piller.
Normala östrogennivåer innebär i regel skydd mot hjärtkärlsjd. Ev postmenopausal östrogenbeh bör
inledas i nära anslutning till menopaus för att kunna dra nytta av östrogenets kärlskyddande effekter.
Om kvinnan får gå en längre period med låga östrogennivåer hinner kärlen bli sämre, varefter
påbörjande av östrogenterapi istället för trombosrisken.
2.4. Progesteron: Gravupprätthållande hormon. Bildas i mkt små mängder i ovariet under
follikelfasen, medan prod stiger kraftigt under corpus luteumfasen. Omvandlar det
östrogenstimulerade endometriets proliferationsfas till sekretionsfas. För att progesteron ska ha en
optimal fysiologisk effekt på endometriet krävs att detta tidigare har påverkats av östrogener, eftersom
östrogen stimulerar bildningen av progesteronreceptorer. Progesteron bryts ned till bla prenandiol.
Bildas även i binjurebarken.
 Utmognar endometriet för att implantation ska kunna ske.
 Cervixsekretet blir segt och impermeabelt.
 Avsaknad av progesteron innebär starten för den kvinnliga mensen.
 Under grav minskar hormonet uteruskontraktilitet och medverkar i den immunhämning som
förhindrar fosteravstötning.
 Termogent (ökar kroppstemp), relaxerar glattmuskel, dilaterar luftvägar, antiinflammatoriskt.
 Skyddande effekt på främst corpuscancer, då östrogenets tillväxtstimulerande effekt blockeras.
2.5. Androgener: Bildas i ovarier + binjurebarken. ½ från androstendion. DHEA. Testosteron mest
biologiskt aktivt. Ingår i östrogen- och progesteronsyntesen. Libidoeffekt. Höga nivåer  PCOS.
3. Pubertet: Progress 4-5 år. I nyföddhetsperioden trycks flickans gonadotropinsekretion ned av
östrogen och progesteron som passerat genom placenta från modern. Efter födseln sker en rask
stegring av gonadotropinnivåerna med max 3:e mån efter födseln  follikelmognad +
östrogenbildning i ovarierna. Därefter fram till 6 mån ålder sjunker flickans gonadotropinnivåer till
mkt låga värden. Detta beror på att hypotalamus-hypofyssystemet utv en mkt effektiv negativ feedback
för östrogener. Feedbacken undertrycker gonadotropinnivåerna ända fram till 8-9 åå då de börjar öka.
 Adrenarké: Könsmognaden startar med ökning av androgenbildning i binjurebarken (ffa
DHEA, DHEAS, adrostendion). Fortsätter fram till den första mensen. Den ökade
androgenbildningen resulterar i bla begynnande axillarbehåring.
 Pubarké: Vid 8-9 åå sker ökning av GnRH från hypotalamus, hypofysens känslighet för
GnRH ökar samtidigt. Gonadotropinnivåerna, ssk FSH, stiger och stimulerar folliklarna till
östrogenprod vilket leder till tillväxt av mammae, uterus, vagina, yttre genitalia. Samtidigt
ökar insöndringen av GH som påverkar längdtillväxt och kvinnlig fettfördelning.
 Menarké: Den första mensen börjar vid 12-13 åå. De första menses är i regel anovulatoriska
med typiskt långa intervaller de första åren efter menarké. Under de år som föjer på den första
mensen utv östrogenerna gradvis en mer effektiv pos feedbackeffekt på LH-insöndringen och

blödningarna blir ovulatoriska varigenom den unga kvinnan blir fertil. Bedöm könstuv mha
mammae och pubesbehåring (Tanner).
En oocyt omgiven av follikelceller kallas primordialfollikel. Vid denna tidpunkt går oocyten in i den
första meiotiska celldelningen som avstannar i sen profas (diploten). Celldelningen återupptas först
strax före ovulationen vilket innebär att oocyten hos samma individ kan ligga i den sena profasen i 4550 år. Vid födseln kvarstår i ovarierna 1 miljon oocyter varav alla avstannat i sin meiotiska delning.
Minskningen av antalet folliklar: Folliklarna börjar växa, men degenererar på ett tidigt utvstadium.
När puberteten inträffar har antalet primordiala och primära folliklar i ovarierna reducerats till 0,4 milj.
Antalet primordiala och primära folliklar avtar med ålden vilket får kliniska konsekvenser i form av
nedsatt fertilitet, ökad förekomst av spontanaborter, aneuploidier samt gradvis ökande anovulatoriska
blödningsstörningar. Inga nya oocyter bildas efter födseln.
Follikelutv: I kvinnans fertila period sker kontinuerlig follikeltillväxt. Det tar 3 mån för en follikel att
nå fram från primordialfollikeln till ovulation. Tillväxten av folliklar startar sålunda under föregående
menscykler. Under senare delen av lutealfasen före en aktuell menscykel växer follikeln hastigt.
Tillväxten är oberoende av den hormonella miljön, men utan FSH kommer ingen antrumbildning att
ske och follikeln går i atresi. Sent i lutealfasen börjar FSH-nivån att stiga och redan före mensens start
och under de första dagarna av menscykeln sker en rekrytering av folliklar. Dessa folliklar blir
känsliga för FSH och granulosacellerna som omger oocyten ökar hastigt i mängd (primärfolliklar). Det
starkt ökande antalet granulosaceller stimuleras av FSH i komb med ökad östradiolprod. Östradiol
ökar antalet FSH-receptorer hos enskilda granulosaceller. Runt oocyten bildas zona pellucida 
sekundärfollikel. Mellan 5-7:e dagen i cykeln sker en selektion av den follikel som kommer bli
dominerande (mest känslig för FSH). Den ledande follikeln bildar stigande östrogenmängder,
granulosacellerna prolifererar och follikeln antar en östrogen miljö ( fler FSH-receptorer).
Östrogenbildningen och ev stegring av inhibin från granulosacellerna hämmare därefter FSHsekretionen från hypofysen. Fallande FSH-nivåer dag 8  övriga follikar går i atresi.
Ovulation: Stegring av LH 36h före ovulation. LH  tillväxtfaktorer. När den preovulatoriska
follikeln brister utstöts äggcellen omgiven av granulosaceller och adhererar tillfälligt till äggstockens
yta men frigörs och uppfångas av tuban. Oocytens meios som varit avstannad sedan fosterlivet
fortsätter under follikelmognaden och den första meiotiska delningen medför bildning av första
polkroppen. Äggcellen kallas därefter sekundär oocyt. Den sekundär aoocyten fortsätter snabbt in i
den andra meiotiska delningen, men stannar i metafas. Delningen avslutas först efter ovulationen och
troligen bara om oocyten blivit fertiliserad, vilket normalt sker i tubans ampulldel.
Corpus luteum (gulkroppen): Efter ovulationen kollaberar follikeln och väggen får ett karakteristiskt
veckat utseende. Luteinisering  celler bildar östrogen och progesteron. 11-13 dagar varefter snabb
luteolys pga minskade LH-nivåer. Förhindras vid tidig grav av hCG från placenta. Rikt vaskulariserad,
kan rupturera och ge upphov till blödningar och cystbildningar.
4. Menscykeln: Mensfasen, follikelfasen, ovulationen, lutealfasen. Menscykeln från första
blödningsdagen till dagen före nästa mensblödnings första dag. Omfattar blödningen och de
efterföljande blödningsfria intervallerna. Majoriteten har en 4v lång cykel. Varierar 21-35d, förkortas
med åldern. Variation pga yttre påverkan på endokrin reglering, sjd, nutrionstillstånd, etnicitet,
hereditet. Follikelfasen varierar mest, lutealfasen konstant 14d.
Mensfas: Mens = blödning från uterus med endometrieavstötning efter ovulationen.
Östrogen/progesteron-avbrottsblödning = normal mens. Mensblödningen varierar 2-7d.
Follikelfas: Rekryteringsfas d1-5, selektionsfas d6-7, dominansfas d8-14. Tillväxt av en dominant
follikel som svarar för >90% av ovariets östradiolprod  endomerieproliferation. Vaginalslhtillväxt,
cervixsekret.
Ovulation: Vid mitten av cykeln utlöses positiv feedback mellan östradiol och LH  hypofysens
känslighet för GnRH ökar. Plötslig massiv LH-frisättning som varar 1d och utlöser ovulationen. LH
inducerar progesteronbildning i luteniserade granulosaceller och framkallr ytterligare mognad av
oocyten. Follikelväggen rupturerar och oocyten stöts ut på ovariets yta samtidigt som follikelns
steroidogenes redan börjat förändras så att de luteiniserade granulosacellerna utöver östradiol börjar
producera ökande progesteronmängder. Kollapsen av follikeln sker 38-40h efter början av LHstegringen och börjar ca 1d efter LH-toppens högsta värde.

Lutealfas/sekretionsfas: I anslutning till ovulation sker fall i östrogennivåer som efterföljs av stegring
under den 1:a veckan av lutealfasen. Progesteronbildningen börjar redan i den mogna follikeln efter
omvandling av den rupturerade follikeln till en corpus luteum som prod både östrogen och progesteron.
Corpus luteumsekretionen av progesteron når sitt max 1v efter ovulationen. De kombinerade östrogenoch progesteroneffekterna innebär att endometriet förbereds för implantation. Segare cervixsekret 
ogenomträngligt för sädesceller. Progesteron höjer basaltempen 0,3-0,5 grader. Inträffar inte grav
kommer corpus luteums hormonprod avta 1v efter ovulationen. Corpus luteums levnadstid är 11-13d
och efter denna tid faller både östrogen- och progesteronnivåerna brant genom luteolys (fallande LHnivåer). Då progesteron- och östradiolhalterna i blodet går ned sker en snabb degeneration av
endometriet som resulterar i en avstötning (mens).
 FSH: Stimulerar tsm med LH steroidgenes i folliklar under follikelfasen. Stimulerar
follikeltillväxt under follikelfasen.
 LH: Stimulerar tsm med FSH steroidgenes i folliklar under follikelfasen. Luteiniserar den
preovulatoriska follikeln. Inducerar ovulation. Stimulerar corpus luteum till steroidgenes.
 Inhibin: Bildas i granulosacellerna. Undertrycker syntes/frisättning av FSH från hypofysen.
 AMH: Bildas i ovariet och förekommer hos kvinnor i mätbara mängder först efter puberteten.
Involverat i follikulogenesen och används kliniskt för att mäta ovarialreserven vid IVF.
4. Alternativ menscykelförklaring: Fostertid 7.000.000 premordialfolliklar, 2.000.000 vid födsel, 3400.000 vid pubertet, totalt 400 utv till obefruktade ägg innan menopaus. Ovulation styrs genom
hypotalamus-hypofys-ovarialaxeln. Hypotalamus  GnRH  hypofysen  FSH (sen follikelfas) +
LH (lutealfas)  i ovariet LH-thecaceller ( kolesterol  androgener  går till granulosaceller och
blir östradiol mha aromatas) + FSH-granulosaceller ( östradiolprod).
Under sen follikelfas får granulosacellerna LH-receptorer  ren progesteronsyntes (då de saknar 17alfa-hydroxylas). Östradiol utövar neg feedback på FSH/LH vid låga konc, men pos vid höga. Tsm
med progesteron har östradiol dock alltid en neg effekt på FSH/LH.
 FSH stimulerar en kohort av antralfolliklar att tillväxa. Högt FSH, lågt östradiol.
 I takt med att folliklarna mognar ökar östradiolprod + antal FSH-receptorer. Lägre FSH,
stigande östradiol.
 I takt med att FSH sjunker överlever bara den follikel som bildat flest FSH-receptorer.
 Ledande follikeln prod tillräckligt med östradiol för att reversera neg feedback. LH-receptorer
bildas på granulosacellerna. Lågt FSH/LH, högt östradiol.
 Hypotalamus/hypofys svarar med LH- och FSH-peak. Högt FSH/LH, högt östradiol, stigande
progesteron.
 Ovulationsprocessen startas av LH-peak och ovulation sker 10-12h senare. Kroppstemp stiger
0,2-0,5 grader då progesteron är pyrogent.
 Närvaro av både östradiol och progesteron får FSH/LH att sjunka snabbt. Corpus luteum prod
östradiol och progesteron. Tillbakabildas 9-11d efter ovulation om ej hCG-svar (lyckad grav).
 Mens sker då corpus luteum tillbakabildats och östradiol/progesteronnivåerna sjunker.
 2d innan mens börjar FSH-nivån öka pga minskad östradiolnivå. Cykeln startar igen.
Menscykeln är regelbunden med 28d-intervaller; 14d follikelfas (10-16), ovulation, 14d lutealfas (1017), 21-35d är inom normalvariationen om regelbundet. Senaste mens räknas från senaste mens 1:a
dag (follikelfasen 1:a dag). Normal blödningstid 3-7d, blödningsförlust 20-80ml. Primordialfolliklar
rekryteras till bildandet av primär- och sekundärfolliklar och tar större delen av ett år. Folliklar i sen
sekundärfas kallas preantralfollikel, från detta utvstadium lockas 12-15 folliklar varje månad till
utmognad genom FSH- och LH-stimulering.
5. Bröst/amning: Under grav stort östrogen- och progesteronpåslag. Östrogen ökar mjölkgångarnas
antal och storlek, progesteron ökar antalet mjölkkörtlar. Fostret prod även HPL som stimulerar utv av
mjölkkörtlar liksom kolostrums höga mjölkprotein- och globulininnehåll. PRL-nivåerna stiger under
grav, men detta leder ej till mjölksekretion (högt östrogen blockerar PRL). Under sen grav sekrerar
brösten kolostrum, en tjock, gulaktig vätska rik på Ak. Prod ökar efter förlossning, tills PRL sätter
igång mjölkprod (24-48h efter förlossning har östrogenhalterna sjunkit). Amningen initieras <30min
postpartum (spontan sugreflex <15min). Ett friskt barn tömmer bröstet på 6-7min, då amningen är

fungerande. Med tiden blir amningen en betingad reflex som kan utlösas då mamman ser bebisen, tar
upp den för amning eller då bebisen skriker.
 Fördelar: Närhet/trygghet för mor/barn, välanpassad näring, färre inf (IgG-innehåll), minskad
risk för allergi/autoimmuna sjd/plötslig spädbarnsdöd/förstoppning.
 Kontraind: CMV, HIV, kronisk hepB.
Amningsnedläggning: Intrauterin fosterdöd, laglig separation från barnet, psykiatriskt, tid bröstkir
(ibland), kulturella/sociala orsaker. Amningen läggs ned genom att undvika bröststimulering.
Dopaminstimulerare förhindrar PRL-sekretion. Bromokriptin (Pravidel). Om <24h postpartum kan
Carbergolin (Dostinex) ges.
Amningsråd: Lugn och ro, utvilad mor, mkt dryck ökar mjölkprod, bekväm ställning för mor/barn.
Barnet ska ligga nära mamman med munnen mitt för bröstet, ta ett stort tag om bröstvårtan med
underläppen undervikt (undviker onödiga slitningar i bröstvårtan och mjölken rinner lättare till).
Mjölksekretionsreflex: Barnet suger på bröstvårtan. Hypofys frisätter oxytocin som kontraherar
myoepiteliala celler i bröstet, varpå mjölk/kolostrum trycks ut ur mjölkkörtlarna. (Oxytocin verkar
minska dopamin som inhiberar PRL-frisättning). PRL-prod minskar av neg känslor (stress, rädsla),
därför viktigt med harmonisk mor för amningen ska fungera. Oxytocinnässprej ges i samband med
amning vid generell mjölkstockning (ej lokala resistenser).

----B) Graviditet, förlossning och puerperium----------FYSIOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR OCH MÖDRAVÅRDSCENTRALRUTINER------WHO:s Mål 5: Förbättra mödrahälsan. Bara ½ av världens kvinnor har tillgång till mödravård.
Fortfarande dör 800 kvinnor/dag i samband med graviditet/förlossning. Mödradödligheten har nästan
halverats sedan 1990, men att minska mödradödligheten med 3/4 är ett av de mål som blir svårast att
uppnå. Nästan 290.000 kvinnor dog 2013 i samband med graviditet/förlossning.
Mödradödlighet: Afrika söder om Sahara föder 60% utan professionell hjälp. Sve 4-7 fall/100.000
levande födda barn. USA 12 fall/100.000 levande födda barn. Etiopien 871/100.000.
Orsaker: Venösa komplikationer, preeklampsi, blödning.
Barnadödlighet WHO: Nordiska länderna lägst, 4-5 fall per 1000 födda barn. Östeuropa sjunkit från
17 (1980) till 10 (2001) fall per 1000 födda barn.
Orsaker: Prematurförlossningar och missbildningar är vanliga orsaker till neonatal död (inom 1:a
mån). I utvländer drabbas i 3 av 4 fall fullgångna normalviktiga barn. Inf (tetanus, diarré) och
förlossningskompl (asfyxi).
Att främja hälsa och förebygga ohälsa: Hälsa är ett tillstånd med fullständig fysisk, mental och
social balans och inte endast frånvaro av sjd. Reproduktiv hälsa innebär att människor ska ha
möjlighet till ett ansvarsfullt, tillfredställande och säkert samliv och att kunna välja när de vill föda
barn. Sexuell hälsa främjas genom kunskap om sexualitet och fortplantning, respekt för individens
integritet, frånvaro av sexuellt överförbara infsjd och frånvaro av könsstympning, våld och tvång och
oönskade graviditeter.

Varför bedriva förebyggande mödrahälsovård? Skilja det normala från det onormala – dvs
identifiera riskgraviditeter och ta hand om det man hittar.
Vad innebär detta? Identifiera problem hos modern eller hos fostret – ofta en komb av båda! För att
hitta det onormala måste man känna till vad som är normalt!
Vad kan vara farligt/innebära behov av extra kontroller för modern?





Interkurrent sjd redan innan graviditeten: Diabetes, njursjd, hjärtsjd, essentiell hypertoni.
Sjd kopplade till graviditeten: Graviditetshypertoni, preeklampsi, graviditetsdiabetes (GDM).
Andra gravkompl: Föreliggande placenta/placenta praevia (fångas ofta upp vid ”rutin-UL”
kring v19)
Vad kan vara farligt för fostret?
 Kromosomavvikelser
 Att vara överburen/underburen
 Tillväxthämning resp ”stor för tiden” (ofta kopplat till maternell sjukdom)
 Immunisering
 Fler än ett foster!
Graviditetslängd: 280d = 40v (utgår från sista menstruationens 1:a dag (SM) i en 28-dagarscykel).
Naegels regel: Sista normala menstruationens (SNM) 1:a dag + 7 dagar – 3 månader + 1 år.
1:a trimestern <12v; 2:a trimestern 13-27v; 3:e trimestern >28v, Fullgången grav >37 fulla v och <42
fulla v.
Graviditetens påverkan på organsystem: Viktuppgång, uterustillväxt, bröstkörtlar, hud,
cirkulatoriska förändr, blodvolym, lungfunktion, urinvägar, skelett-leder.
Viktökning (g) vid 40v: Foster 3500 + Placenta 600 + Amnion 800 + Uterus 1200 + Bröstkörtel 400
+ Blod 1400 + Extracellulärvätska 1400 + Ödem 4500 = Totalt (med ödem) 13.800.
Uterus: Viktökning 70g till 1200g. Fler myometrieceller och större dito. Blodflödet i uterus 700
ml/min (80% till placenta). Tillkomst av Braxton-Hicks kontraktioner. Isthmusregionen förlängs inför
förlossningen. Cervix mjukas upp. Decidualisering (ödembildning och ökad vaskulär permeabilitet) av
endometriet.
Yttre genitalia: Kärlnybildning. Uppluckring av vävnaderna. Ökad blodgenomströmning som ger
lividitet – färgskiftning – blåskimrande. Förtjockad slh. Rikligare flytning. Vaginalsekret blir starkt
surt (pH 4).
Bröst: Förbereds för mjölkprod. Hypertrofi och hyperplasi av körtelvävnad. Fettinlagring. Varje bröst
ökar 200-400g. Ökad pigmentering av bröstvårta och vårtgård (ökad pigmentering förekommer även i
övrigt på kroppen).
Hud: Kloasma, spider naevi, striae, palmarerytem, linea nigra.
Hjärta/Blod: Cardiac output ökar med gravlängden. Blodvolymen ökar. Plasmavolymen ökar (3040%). Singelgraviditet ökar 1L. Duplex och flerbörd ökar 1,5-2,5L. Järnbehov 4 mg/dag, WHO:s rek
30-60 mg Fe/dag (pga att upptaget är dåligt). Grav kan innebära sjdframkallande hjärtstress.
 Ökar: Koagulationsfaktorer, leukocyter, SR, blodkroppsvolymen (250-500 ml). Trombosrisk.
 Oförändrade: Trombocyter, CRP (ev lätt förhöjt).
 Sjunker: Hb (då det bildas mer plasma än RBK), EVF.
Njurar: GFR ökar 50%. S-kreatinin och S-urea sjunker. Na-utsöndringen ökar pga ökad GFR, ökade
progesteronnivåer och sjunkande nivåer av albumin (till följd av tubulär påverkan som ger minskad
reabsorption av albumin). Nettoeffekten blir dock ökad Na-retention (effekt av aldosteron, östrogen,
deoxykortison och h-PL).
Urinvägar: Under grav dilateras uretärer och blåsan förslappas  ökad risk för höga UVI, skreena för
bakteriuri.
Lever:
 Ökar: ALP (x2), kolesterol (x2), fibrinogen (50%).
 Oförändrade: ASAT, ALAT, bilirubin.
 Sjunker: Albumin (20%).
Andning: Svullnad i luftvägsslh. Förändring i thoraxform. Tidalvolym ökar (40%). Syrekonsumtion
ökar 20%. pO 2 oförändrat. pCO 2 sänkt (sänkt alveolär och arteriell kolsyrespänning).
Skelett-muskler: Uppluckring i symfysen, SI-lederna och sacrococcygealleden.
GI-kanalen: Ökad aptit och törst i tidig grav. Illamående (hyperemesi). PICA. Halsbränna (sämre
slutning övre magmun). Obstipation. Förlångsammad ventrikeltömning. Ökad surhetsgrad i ventrikeln.
Metabolism: Basalmetabolismen ökar under grav med 15-20%. Kaloribehovet ökar (300kcal/dag).
Graviditetshormoner: Hormonförändringarna under graviditet syftar till att:

 Förlänga corpus luteumfunktionen.
 Förändra det maternella kardiovaskulära systemet.
 Tillgodose fostrets nutrition.
 Möjliggöra immunologisk kompatibilitet.
 Möjliggöra ett stort antal somatiska förändringar som krävs för graviditeten.
Komplext system där det ibland är modern som styr hormonförändringarna, ibland fostret!
Östrogeneffekter:
 Stimulerar uterustillväxt/blodflöde, utv av mjölkgångar och bröstvårtor.
 Ökar oxytocinnivåerna och insulinresistensen.
 Initierar vävnadsvätskeretention.
 Förhindrar fortsatta ägglossningar och bröstmjölkprod.
Progesteroneffekter:
 Stimulerar utv/tillväxt av decidua (gravomvandlat endometrium).
 Påverkar bröstkörtelvävnaden.
 Relaxerar glatt muskulatur.
 Delaktig i förlossningsstart? Immunosuppressiv effekt?
 Substrat för fostrets mineralkortikoidprod.
h-CG-effekter (humant koriongonadotropin):
 Understödja corpus luteum i tidig grav.
 Stimulera steroidprod i testis hos pojkfoster samt i fosterbinjurekortex.
h-GH-effekter (humant placentärt tillväxthormon)
 Minskar prod av hypofysärt GH.
 Från mitten av graviditeten mkt höga nivåer.
 Stimulerar fetal tillväxt via IGF-I och IGF-II (insulinlike growth factors).
 Diabetogent – sannolikt i komb med andra placentära hormoner – som östrogen och hPL.
h-PL-effekter (humant placentalaktogen):
 Tillväxtfaktor. Deltar i glukosmetabolismen.
Prolaktineffekter:
 Tillväxtfaktor i bröstvävnad.
 Osmoreglering för foster och fostervatten? Fetala lungeffekter?
Relaxineffekter:
 Tros vara viktigt för homeostas under grav hos mammaler.
 Cervixmognad? Uppmjukning av broskfogar.
 Inhibering av uteruskontraktioner.
Mödrahälsovård (MVC): Barnmorskemottagningar/BMM sköter:
 Preventivmedelsrådgivning.
 Cervixcancerskreening.
 Graviditetsövervakning.
 Hälsosamtal under graviditet (mat, tobak, alkohol, livsstil).
 Info om prenatal diagnostik (UL, KUB, AC etc).
 Psykosocialt stöd och om nödvändigt kontakt med andra aktörer medicinskt/socialtjänsten.
 Info och stöd till föräldrar inför förlossningen.
 Uppföljning/eftervård efter förlossningen inkl preventivmedelsrådgivning.
MHV1: Anamnes och riskvärderingsformulär. Ligger till grund för bed om kvinnan kan följa
basprogrammet för friska gravida eller behöver extra övervakning. Riskvärderingen görs av läk i varje
enskilt fall eller genom att barnmorskan följer vårdprogram utfärdat av mödrahälsovårdsöverläkaren.
MHV2: Formulär för provsvar, us, gravkontroller.
Hälsodeklaration: Telefon, sysselsättning (vad, omfång), utb-nivå, födelseland, blivande pappa/nära
anhörig, första blödningsdagen på sista mensen, regelbunden mens?, hur många dagar blödning, hur

ofta mens, gravtest?, försökt skaffa barn >1år?, längd, överkänslighet, lm, tobak, våldsutsatt,
rtg/vaccin under grav?, kontakt m läk/psyk/kur/socsekr?, tvillingar i släkt?, missbildning i släkt?,
hypertoni/blodpropp/hemofili/struma/diabetes i släkt?, blodtransfusion?, när togs gyncellsprov?, sjd
(hjärtkärl, hormonell, kronisk njur, ep, ätstörning, blodpropp, gynsjd/op, lungsjd/astma, UC/Crohns,
gulsot, flera UVI, diabetes, hypertoni)?, sökt psykhjälp?, sjukvård utomlands <6mån?, allmänna
hälsotillstånd 3 mån innan grav, tidigare grav/förlossningar, amning? Förlossningsrädsla/fobi?
Basprogram för vård under grav på MVC:
 Graviditetsvecka 7-10: Inskrivningsbesök: Hälsodeklaration, leg, Hb, glukos, blodgruppering,
inf-prover, HIV, hepB, syfilis, Rubella, u-sticka (protein), ev klamydia, ev cervixprov (om ej
tagits på 3 år).
 GV 17-20: UL.
 GV 20: Gruppbesök/individuellt besök för förstföderskor.
 GV 25: Hb, glukos, fosterljud, SF-mått, vikt, BT.
 GV 29-31/32/33-35-37/38/39-40-41: Tidpunkten varierar mellan förstföderskor och
omföderskor. Fosterljud, SF-mått, BT, (glukos).
o GV37-38: Ev sammanfattning av grav.
o Från GV37: Även vikt, Hb.
Efterkontroll: 8-12v efter partus med uppföljning, preventivmedelsrådgivning och viktkontroll.
Graviditetsövervakning: Identifiera riskgrav – övervaka och remittera in till förlossningsklinik/specMVC vb – prevention av både morbiditet och mortalitet hos både mor och barn.
 Gravtest. Tidigt möte med barnmorska, enskilt/grupp. Inskrivning hos barnmorska v8-12 i
allmänhet, rutinprover för fånga upp interkurrent sjd, övervikt och andra riskfaktorer.
 Vid fortsatta kontroller mäter man från v25 måttet mellan symfysen och fundus uteri (SFmått), lyssnar på fostrets hjärtljud, tar BT, urinsticka (ffa kontroll av proteinuri, v25)
 Vid vissa tidpunkter kontroll av P-glukos, Hb, moderns vikt och ev immuniseringsprover.
 Separat schema för förstföderskor resp omföderskor.
Medicinska födelseregistret – goda möjligheter till uppföljning och forskning!
Vad vill vi fånga upp som inte framgår redan vid inskrivningen?
 Kromosomavvikelser? KUB-us (mor>35 år eller oro) och vid förhöjd risk invasiv diagnostik
(amniocentes).
 Daterings-UL: Bekräfta gravlängd, hitta pat med fler än ett foster, hitta missbildningar.
 Växer fostret för litet/mkt: Mäta SF-mått och vb göra UL-viktskattning, viktskatta foster
vid ”riskgraviditet” (hypertensiv sjd, diabetes, flerbörd, mm).
 Immunisering: Kontrollera Rh-status (och fostrets Rh-typ om mor Rh-) och ta
immuniseringsprover i tidig graviditet.
 Graviditetsdiabetes: Glukosbelastning (OGTT) av överviktiga mödrar (alt tidigare fött stort
barn, högt slumpglukos, snabb fostertillväxt, polyhydramnios).
 Hypertensiv sjd: Stigande BT med/utan proteinuri.
Speciella överväganden:
 Övervikt (BMI>30): Erbjud dietistkontakt, tyroideaprov (BMI>35 = OGTT enl ovan).
 Hepatit C: Prov tas om det finns tidigare/pågående eget missbruk eller hos partnern.
 TBC-skreening: Lungrtg av gravida med utomnordisk härkomst/eller som vistats länge
utomlands och har luftvägssymtom. Bör övervägas hos alla gravida med långvarig hosta.
 MRSA: Tas på alla pat som senaste 6 mån sökt vård utomlands.
 Herpes: Odla vid misstanke om ställningstagande till beh bör övervägas.
 Chlamydia: Generös provtagning vid misstanke om smitta. Erbjuds alla <26 år.
 Smear: Om det ej tagits de senaste 3 åren och kvinnan är >23 år. Provtagning senast v14+0.
-------------------------------------GRAVIDITETSUNDERSÖKNINGAR-----------------------------------Diagnostik:




Antenatalt: Fosterrörelser (ligger stilla för spara kraft), CTG, doppler-UL.
Intrapartalt: CTG, foster-EKG (STAN), fetalt blodprov (skalp, laktat, pH, BE).

Yttre palpation: Leopolds 4 handgrepp:
 Känn på toppen av livmodern, hur högt upp står fundus uteri och vilken fosterdel finns där?
 Känn utefter sidorna, på vilken sida finns ryggen/smådelarna? Högervänt = smådelar åt hö.
 Palpera med 1 hand ovan symfysen, föregående fosterdel, huvud eller säte?
 Hur långt har barnet trängt ner? Ligger huvudet i flexions- (normalt) eller deflexionsläge? Är
huvudet ruckbart?
Insp (hudförändr (linea nigra, striae)), SF-mått, lyssna fosterljud på barnets ryggsida mellan scapula.
Symfys-fundusmått (SF-mått): Livmoderns storlek skattas genom mätning av avståndet mellan
symfysen och livmoderns överkant. Mäts regelbundet från symfys till fundus hos barnmorska.
Används som skreening för tillväxtstörning. Patologiskt om mått <3cm under normalvärdet vid något
tillfälle. Värdet prickas in på en kurva. Mätvärde utanför normalvariation (±2 SD) medför ny mätning
inom 1 vecka och om fortfarande utanför  extrakontroll med UL. Låg sensitivitet, hög specificitet.
Maternell kroppslängd och bukväggstjocklek kan leda till variation.
 Stora mått: Polyhydramnios, makrosomi, tvillingar.
 Små mått: Tillväxthämning, olighydramnios.
Avlyssna fosterljud: Avlyssnas m doppler efter 1:a trimestern, från mitten av grav mha trätratt.
Konstatera fosterliv, upptäcka brady/takykardi. 110-160 slag/min med ständig variabilitet pga samspel
mellan sympatiska och parasympatiska nervsystemet. Ska man slumpmässigt lyckas (mot slutet av
grav) har man störst chans på vä sida nedom navelplan.
Ultraljud (UL):
Klinisk anv: Riskvärdering, anatomi, viktskattning, blodflöde, placentaläge, cervixlängd, fosterläge.
Fosterdiagnostik: Metoder vars syfte är att upptäcka ev avvikelser hos fostret. 2% av alla foster har
ngn typ av avvikelse. Alla avvikelser och sjd hos fostret kan ej upptäckas med de metoder som finns.
Frivilligt – 99% gör någon form.
 Diagnostiska metoder: Rutin-UL (RUL), riktat UL.
 Riskvärderingsmetoder: KUB (CUB), NUPP, kvadruppeltest.
 Invasiva metoder: Amniocentes, korionvillibiopsi. Missfallsrisk: 0,5-1%.
Varför bry sig antenatalt? Avvikande fynd  handläggning. Identifiera sjuka/sköra foster. Kunna
välja bort en ”situation”. Optimera gravövervakning, förlossning, postnatalt omhändertagande.
Risker: Biologiska (invasiva metoder; UL-exponering  vänsterhänthet pga neuronal migration?),
psykologiska risker (falskt pos/neg, sant pos?).
Erbjudande om info, 3 alternativ:
 Avböjer all diagnostik: Ingen alls eller kanske tidigt, v10-12, UL för att best gravlängd och
antal.
 ”Normala”: Gravlängd, antal, antal missbildningar.
 Ökad risk: Riktat UL och/eller kromosomundersökning.
Us-varianter: Skillnad mellan skreening och riktad (diagnostisk) us:
 Skreening: Ålder, antal, (placentaläge), allvarliga missbildningar.
 Riktade us: Tillväxt, kromosomer, missbildningar, speciella tillstånd (ex hotande förtidsbörd,
immuniseringar).
Innan v14: 10-20% spontan abort, av dessa: 10-20% strukturella missbildningar, 65-70%
kromosomavvikelser. 30.000 aborter/år, varav 350 avbrytanden/år pga skada (1%). 8% (7.000)
kromosomanalyser.
Hur: UL-mätning, AC (amniocentes)/CVB (korionvillibiopsi).
Gravdiagnostik: Gravtest som mäter u-HCG, nivåer >25-50 IE/L detekteras.
 V5: Hinnsäck på UL, sammanfaller med s-HCG 1000.








Fram till v6 dubbleras sedan HCG varannan till var 3:e dag. Efter nivåer omkring 15.000
(början av v6) är ökningsspridningen väldigt variabel, men nu kan man med UL se gulesäck
och ev även hjärtaktivitet. CRL 4 mm, hinnsäck 12 mm.
V7: Ska både foster och hjärtaktivitet ses – CRL 8 mm, hinnsäck 20 mm.
V8: CRL 15, hinnsäck 29.
V9: CRL 23.
V10: CRL 32.
V11: >40.

Rutin-UL (RUL): Organiserat UL, helst v18-20. Tidigt UL på alla grav, uppföljande us på vissa
riskgrupper, patologiska SF-mått = 60% av alla SGA-barn upptäcks prenatalt. Mätning av bukdiameter
bäst sätt diagnostisera intrauterint störd fostertillväxt. Huvudstorlek säger ej mkt då hjärnan prioriteras
vid svält.
 Datering/beräknad förlossning (BP): Ålder då storlek = ålder. Från det kan man ”gissa” BP.
Den enda verkliga hälsovinsten. Mått i tidig grav (<v20) = ålder. CRL (crown-rump length)
tidigt i 1:a trimestern. BPD (biparietaldiameter) när måttet ligger mellan 21-31 mm. BPD + FL
(femurlängd) när BPD >32 mm.
o Viktskattning: Normalstor? Normal tillväxt? Symmetrisk tillväxt? Tvillingar:
Likformig tillväxt? BPD-MAD-FL.
o Bukdiameter: Viktigast vid tillväxthämning, eftersom kroppen prioriterar huvud
framför buk vid placentär svikt.
o Biparietal diameter (BPD): Åldersbestämning v18.
o Femurlängd: Åldersbestämning, ger fortfarande hyfsade resultat några v senare än
BPD.
 Antal foster: Ingen säker hälsovinst generellt. Mono/dichorion, diamnion, lambda.
Monochorion större risk (NND (neonatal död), IUGR, preterm, mort/morb) än dichorion som
har större risk än singelgrav.
 Anatomi/allvarliga missbildningar: Letal? Operabel? Del i ett syndrom? Orsakad av
kromosomavvikelse? Liten avvikelse utan klinisk signifikans? Akrani (95%),
NTD/ryggmärgsbråck (40-80%), njurmissbildning (66-80%), hjärtfel (2%, allvarliga 30%).
Vad vi gör är att flytta ”perinatal död” (prenatalt och postnatalt) till abortus legalis =
avbrytande på medicinsk indikation.
o Allvarlig missbildning m kvarstående funktionsnedsättning: Meningomyelocele.
Op. Minst blåstömningssvårigheter. Högre bråck – större risk för gångsvårigheter.
o Operabel missbildning m god prognos: Ureterocele m bilat hydronefros. V36. Op
neonatalt.
 Placentaläge: 5-25% har YMM täckt av placenta i 1:a trim. 1% placenta previa vid
fullgången tid. Diagnosen previa kan ställas >v26. Misstanke tidigt – kontroll i sen grav.
Vaginalt UL.
o Placenta accreta: Tidigare sectio.
Fostertillväxt: Senare (>v20) är mått = vikt. Något otillbörligt används storlek ekvivalent med tillväxt
(SGA/IUGR). Tillväxt = hastighet, måste (ju) baseras på upprepade mätningar! BPD, AD och femur
används och viktas olika. AGA = Appropriate for gestational age = normalt.
Fostervattenmängd/AFI och färg: UL. Vattenmängd 50-250mm. Då vattnet går är man intresserad
av färgen, helst klart fostervatten, möjligen lätt rosafärgat och som ej luktar illa. Kan vara
mekoniumfärgat eller blodtillblandat.
Blodflödes-us: Ind: Tillväxthämning, högriskgrav (preeklampsi), riskvärdering (preeklampsi),
missbildn, MC-tvillingar, inf, immunisering.
Kärl: PI – pulsatilitetsindex.
 A umbilikalis: Tillväxthämning, högriskgrav, flerbörd. Uteblivet flöde i diastole tyder på
placentär svikt. Neg flöde i diastole ger 50% risk för fosterdöd <24h  förlös omg!



A cerebri media: Tillväxthämning, fosteranemi. Högt motstånd, låga diastoliska flöden. Ökat
diastoliskt flöde tyder på hypoxi och centralisering av blodflödet till hjärnan.
 Duktus venosus: Allvarlig tillväxthämning med flödespåverkan, flerbörd. Visar det sig att
blodet från navelsträng till fosterhjärta i diastole går åt fel håll är det urakut. Ett bra flöde ska
vara högt diastoliskt.
 Andra fetala kärl
 Moder: A uterina: Hög risk för preeklampsi, notch i v24, ökad risk för utv av preeklampsi,
kompl PE med IUGR, diabetiker med kärlkompl. Normal registrering v24. Höga diastoliska
flöden tyder på uppreglerad cirkulation till uterus. Låga diastoliska flöden och neg notch innan
maximalt diastoliskt flöde tyder på placentär svikt. SMVC-övervakning. 75 mg Trombyl.
Arytmi: Förekommer även hos foster. Som regel godartad, försvinner av sig själv. 0,3% har någon typ
av hjärtmissbildning.
 STAN (ST-analys): Ger ingen extra info så länge CTG är normalt.
Kromosomskador: Tidigare var ålder (>35 år) avgörande. Numera KUB (kombination UL och
biokemi). Diagnos; invasivt prov från fostervatten eller moderkaka.
KUB-test: Nackspalt (NUPP) + biokemiskt test  sannolikhet för Downs. V11+0-13+6. CRL (crown
rump length) 45-84 mm. 90% av fostren med Downs syndrom hittas.
 Stor NUPP + normala kromosomer: Friskt barn 81%, annat 19% (hjärtmissbildning, LKG).
 Om rutin-UL ua: 96% friskt barn.
 Om suspekt fynd RUL: 86% ej normalt utfall (utvförsening 1,2-6%, genetiskt syndrom 1-2%).
 Om fortfarande NUPP vid 20-22v: 10% risk för hydrops eller Noonans syndrom.

Invasivt test: Ind:
 Amniocentes: Ålder, ökad risk för kromosomavvikelse, missbildning, inf, IUFD.
 Korionvillibiopsi: Ålder, ökad risk för kromosomavvikelse, monogena sjd.

V6: Gulesäck

Gulesäck

Missed abortion

CTG (kardiotokografi): Huvudsaklig förlossningsövervakning. Antenatal + intrapartal övervakning.
Identifiera foster med ökad risk för hjärnskada. Skreeningtest för hypoxi. Normalt CTG = god
syresättning av fostret/barnet. Normalt CTG talar starkt för välmående foster. Patologiskt CTG varnar
för att fostret kan må dåligt.
Faktorer som påverkar fetala hjärtrytmen: Fostrets vakenhetsgrad, tryck mot fosterhuvudet,
uteruskontraktioner, kompression av navelsträng, maternellt BT-fall, maternell feber, farmaka.
CTG-tolkning:
 Basallinje: Fostrets hjärtfrekv. 110-150 spm i slutet av grav. Takykardi kan orsakas av hypoxi,
feber och stress hos mamman. Bradykardi kan orsakas av v cavasyndrom. Bedöms efter minst
10 min.
 Variabilitet: Fluktuationer runt basallinjen pga varierad frekv. 5-25 spm. Saltatoriskt mönster
>25 ej bra. Nedsatt variabilitet accepteras då fostret sover i 60-90 min. Upphävd variabilitet –
preterminalt om samtidig bradykardi.
 Accelerationer: Övergående ökning av hjärtfrekvsen >15 spm >15 sek = bra. ≥2/30-60 min.





Decelerationer: Övergående minskning av HF >15 spm >15 sek = acceptabelt. Uniforma har
rundat utseende, likartad form, sällan uttalad slagförlust. Tidiga i samband med värk. Sena
efter värk – patologiskt, tecken på placentainsuff. Variabla har ett varierat utseende, snabb och
uttalad slagförlust: Okompl <60, komplexa >60 (patologiskt).
o Normalt: Inga decelerationer. Uniforma (u-formade) tidiga decelerationer
(huvudkompression vid värk). Variabla (v-formade) okomplicerade decelerationer
med en duration <30 sek och amplitud <60 slag (snabba, smala dippar).
o Patologiskt: Sena uniforma eller komplicerade variabla (djupa/breda) = hypoxi.
Värkregistrering: Tokografi. Normalt 3-5 värkar/10 min. Om >5 per 10 min är värkarbetet
hyperaktivt, fostret får ej vila. Ta bort syntocinonet!

-------------------------LÄKEMEDEL OCH INTERKURRENTA SJUKDOMAR-----------------------Läkemedel:
Frågor om grav ingår i lm-anamnesen! Graviditet, Lm, Överkänslighet, Missbruk, INTEraktioner.
Tumregel: Dosbehovet ökar, ffa till följd av: ökad renal elimination + ökad metabolism.
Mätning av lm-konc i blod: Antiepileptika, antidepressiva, neuroleptika.
Placentapassage av lm: Passiv diffusion. >500D = svårare att passera. Stora molekyler, hepariner
3.000-15.000D och insulin passerar inte placenta.
Fostermissbildningar:
Teratogen: Ett agens som orsakar missbildningar eller som negativt påverkar fostrets utveckling.
 A-vitaminsyra: Kraniofacialt/hjärtdefekter/CNS.
 ACE-hämmare: Div allvarliga missbildningar.
 Litium: Hjärtmissbildning.
 Warfarin: Ansikte/CNS.
 Fenytoin: Kranofacialt/extremitet/tillväxt/CNS.
 Valproat: Kranofacialt/extremitet/tillväxt/CNS
 Karbamazepin: Kranofacialt/extremitet/tillväxt/CNS.
 Alkohol: FAS (ansiktsform, beteendestörning). Strukturella missbildn. Kritisk period i tidig
grav (4v efter befr). Oklart hur mkt alkohol som krävs.
Risk-nyttaövervägande:
 Ep-beh (fenytoin, karbamazepin): Risk fosterskador x2 så hög som vid normalgrav. 94-95%
föder fullt friska barn.
 Analgetika: Mest erfarenhet finns för paracetamol och ASA.
 Lm mot illamående: Antihistaminer (meklozin = Postafen).
 Astmalm: Adrenergika, antikolinergika, inhalationssteroider.
 Lm mot allergier: Antihistaminer, natriumkromoglikat, nasala steroider.
 Antibiotika mot UVI: Trimetoprim och nitrofurantoin bör undvikas under första trimestern.



Luftvägs-ab: Makrolider bör undvikas i tidig grav. Larmrapport Ery-Max. Tetracykliner
undviks efter första trimestern.
 Affektiv sjd: Okontrollerad affektiv sjd bedöms som större risk än farmaka. Litium ges ibland
till gravida vid stor risk för okontrollerad bipoläritet.
o Lågriskpat: Vanligen görs försök sätta ut lm (SSRI, SnRI, TCA, litium) inför grav.
o Mellanriskpat: Överväg utsättning före grav, vb återinsättande efter 1:a trimestern.
o Högriskpat: Som regel får pat fortsätta med antidepressiva/litium. Antiepileptika kan
övervägas (valproat undviks om möjligt).
Fosterpåverkan förutom missbildningar: Spontan abort, tillväxthämning, tidig födsel, perinatala
diagnoser (plötslig spädbarnsdöd, abstinens/adaptationsstörning).
Långtidseffekter: CNS/beteende, reproduktion, malignitet. Svårstuderat, oro för CNS-aktiva lm.
Perinatal påverkan: Även andra CNS-aktiva lm: Benso, vissa antihistaminer, neuroleptika. Lägsta
möjliga dos inför partus.
Interkurrenta sjd:
1. Preeklampsi (PE): 2-5% av grav. Viktig orsaker till maternell och fetal morbiditet och mortalitet.
Orsakar IUGR i 30-40%. Gravida hypertoniker = högriskpat. MVC, ASA-profylax, optimering/byte
av ev hypertensiv beh. ACE-hämmare är kontraind under grav.
Definition:
 Kronisk hypertoni: ≥140/90 före 20v graviditet eller hypertonianamnes.
 Graviditetsinducerad hypertoni: ≥140/90 efter 20v graviditet.
 Preeklampsi (havandeskapsförgiftning): Graviditetsinducerad hypertoni + nydebuterad
proteinuri ≥300mg/24h efter 20v graviditet. Kan debutera med kramper.
o Lätt/måttlig preeklampsi: BT ≥140/90 och <160/110 + signifikant proteinuri + inga
tecken på organengagemang.
o Svår preeklampsi: BT ≥160/110, oliguri (<500ml/d), nytillkomna cerebrala symtom,
synförändringar, lungödem/cyanos, svåra epigastriesmärtor, trombocytopeni
(<100.000/μl), stegrade leverenzymer (2x), >5x g proteinuri/d.
o HELLP (hemolysis, elevated liverenzymes, low platelets): 5-10%. Svår
preeklampsi med generell organpåverkan. Periportal mikrotrombotisering, infarktutv,
leverblödning. Hög fetal och maternell morbiditet. Snar förlossning efter debut.
Symtom: Epigastriesmärta.
 Hemolys med haptoglobin (<0,25g/L) eller LD (>600U/L, >10,0µkat)
 Trombocyter <100x109/L
 ASAT eller ALAT ≥1,2µkat/L
 Eklampsi: Generella kramper med tonisk-kloniska konvulsioner under grav, förlossning eller
första v efter förlossning som ej kan förklaras av andra orsaker. 1-2% med preeklampsi
kommer utv eklampsi. Generell skada på CNS och blodhjärnbarriären.
Patofysiologi: Dåliga placentation. Försämrad/utebliven ökning av plasmavolymen. Ej minskning av
perifert motstånd. Reducerat uteroplacentärt flöde.
Risk: Etnicitet (svarta), assisterad befruktning (IVF, äggdonation), hereditet, antifosfolipidsyndrom.
 Moderat risk: 0-paritet/primiparitet, >35 år, flerbörd, mor/syster x4, mola, fetma BMI >35.
 Hög risk: Tidigare preeklampsi, njursjd, diabetes, kronisk hypertoni, SLE/lupus.
Maternella kompl: Eklampsi, HEELP, lungödem, DIC, ablatio, njurinsuff, hjärnblödning, leverruptur.
Allvarliga fetala kompl: Iatrogen prematuritet, IUGR, intrauterin fosterdöd.
Status: AT och ödem (generell inkompensation?), tyroideapalp, hjärta, lungor, BT, puls, fotklonus.
Symtom: HV, synstörning (dimsyn/blixtfenomen), epigastriesmärta, kräkning, snabbt uppkomna
svullnader.
Övervakning/beh: Mål: Minimera kompl.
 Identifiera riskgrupper – ge lågdos ASA.
 Antihypertensiv beh – förhindra stroke, ej visats vara bra för fostret.
 Bedöm optimal tidpunkt för förlossning samt förlossningssätt.
 Förhindra kramptendens – magnesiumsulfat.

 Inläggning på liberal ind vid debut.
Prevention: Lågdos ASA (Trombyl 75mg x1) 12v-36v. Folsyretillägg. Motion (30min/d).
Antihypertensiv beh: Mål: Eftersträva beh <150/80-100. Lägre värden är dåligt för fostret!
 BT <140/90 till 149/100: Lätt stegrat BT, beh ej motiverad.
 BT 150/100 till 159/109: Stegrat BT, måttlig preeklampsi, ska behandlas.
 BT ≥160/110: Stegrat BT, svår preeklampsi, ska behandlas.
 BT ≥180: Kräver akut beh.
Inläggning preeklampsi: Vid debut:
 Lab i 1:ahand: Na, K, krea, alb, Hb, TPK, ASAT, ALAT, urat, PK-INR.
o Ev: Antitrombin, APTT, fibrinogen, haptoglobin, D-dimer.
 Dygnssamling urin för protein-kreatinin-kvot.
 CTG dagligen.
 UL tillväxtkontroll var 14:e dag.
o Vid tillväxthämning flöde a umbilikalis + mät fostervattenmängd (AFI) minst 1x/v.
 Steroidinduktion av lungmognad v23+0-v32+6?
 Trombosprofylax.
Farmaka:
 Alfa/betablockerare: Trandate.
 Kalciumblockerare: Adalat.
 Eklampsiprofylax: Magnesiumsulfat.
 Preventivt: Trombyl 75 mg/d före v16.
Ställningstagande till förlossning: Förlossning enda kurativa beh.
 Svårkontrollerat BT.
 Svår organpåverkan: Progredierande njurpåverkan, oliguri, begynnande lungödem,
koagulationsrubbning, cerebrala symtom.
 Vid generella kramper: Sidoläge, fria luftvägar, magnesiumsulfat.
 Tillväxthämmat barn med CTG-förändringar eller patologiskt flöde.
 Ju senare i graviditeten desto lägre indikation.
2. Graviditetsdiabetes (GDM): Graviditeten diabetogen! Insulinbehov ökar 50-100%.
Antiinsulinära faktorer: Kortisol, placentärt tillväxthormon, hPL, PRL, relativ hyperinsulinemi.
Prevalens: Typ 1 (0,3%), graviditetsdiabetes/GDM (1-2%).
Definition: Fasteplasmakonc ≥7,0mmol/l, eller 2h efter po glukosbelastning (75g) >12,2mmol/l.
Graviditetsövervakning: Regelbundna BT- och glukoskontroller. UL 28, 32, 36v. CTG 1x/v från 36v.
Skreening: Ind po glukosbelastning: Övervikt, hereditet, tidigare barn >4,5 kg, tidigare intrauterin
fosterdöd, tidigare GDM, ”slumpsocker” ≥9,0. (Utförs vid 12-14v). Om normal även vid 28-32v.
Maternella risker: Progress av proliferativ retinopati, nefropati. Beh hypertoni! Senare utv diabetes,
hjärtkärlsjd, obesitas och metabola syndromet.
Kompl: Fostermissbildn = Preeklampsi ökad x2. Intrauterin fosterdöd = LGA ökad x5. Inf, prematur.
De höga insulinnivåerna stimulerar allmän tillväxt på bekostnad av mognad (kortisol behövs inte,
sämre lungor). Postpartum: Hypoglykemi, andningsstörning, hyperbilirubinemi, matningssvårighet,
skulderdystoci.
Förlossning:
 Om välreglerad och normalstort foster: Induktion i fullgången tid. Insulinbehovet minskar
under förlossningen.
 Om excessiv fostertillväxt: Förlossningsinduktion 38v.
 Om skattad fostervikt >4,5kg: Sectio.
Beh av nedsatt glukostolerans/GDM: 75% endast diet.
 Om manifest (fastevärde >7mmol/l eller 2h-värde >12,2): Oftast insulin. Snabbverkande
måltidsinsulin samt medellångverkande till (morgonen och) natten.
 Om 2h-värde 10,0-12,2 mmol/l: Diet.
Målnivåer: Fasta 4-6 mmol/l; efter måltid <8 mmol/l.

3. Tromboembolism: Prev: Fertila kvinnor 1:10.000-20.000. Under grav 1:1000. 20-50% av
tromboser under grav har trombofili. Mortalitet: 1-2:100.000 förlossningar.
Grav: Koagulationsfaktorer ökar, fibrinolytiska aktiviteten minskar, ”poolning” av blod distalt.
Postpartum: Immobilisering, sectio. Risken över vid maternell ålder >35år.
Risk: Trombofili, obesitas, sectio, ålder, hereditet, PE, ablatio, infl tarmsjd.
 Trombofili: APCR, protrombinmut (fII), protC/S-brist, homocysteinstegr, kardiolipin-Ak.
Profylax: Dalteparin (Fragmin) 5000 IE subkutant dagl.
 Ind: Anamnes på tromboemboli, antitrombinbrist, antifosfolipidsyndrom (kardiolipin-Ak +
upprepade missfall/tidig PE/tidig IUGR/tid tromboser), mekaniska hjärtklaffar (warfarin).
Diagnos: UL-doppler, ev flebografi. Vid lungemboli: Spiral-DT-thorax. (Ventilationsperfusionsskint).
Beh: Heparin/lågmolekylärt heparin 4v fulldos + 6v postpartum lågdos. Sammanlagt minst 6 mån.
Kan ge osteoporos och trombocytopeni.
4. Vena cavasyndrom: I sen grav trycker uterus på v cava! Vanligt med svimningskänsla – svårt sova
på rygg i slutet av graviditeten. CTG med mamma i ryggläge – deceleration – pröva lägesändring! Kan
bero på VCS!
Bidragande: Venösa återflödet till hjärtat minskar. BT sjunker. HF ökar. Genomblödningen i uterus
ökar. Hudgenomblödningen ökar.
5. Epilepsi: 500 barn/år föds av kvinnor med ep i Sve. Sjd försämras ej under graviditet.
Handlägg: Planera grav. Monoterapi om möjligt. K-vit från 36v. Folsyra 5 mg/d så tidigt som möjligt.
Extra UL v19-20. Amning tillåtes.
Risk: Störst risk för kramper under förlossningen och dygnet efter. Fetal hypoxi vid kramper.
Missbildningar hos 5% av fostren pga anti-ep. Anti-ep-konc sjunker under grav. Ökad risk för
tillväxthämning och perinatal mortalitet.
6. Tyroideafunktion: Totalt T3/T4 stiger under grav. Fria fraktionerna stiger och TSH minskar (dock
väs oförändrade). ”Fysiologisk” tyreotoxikos under gravs första hälft (hCG-effekt).
 Hypotyreos: Oftast Hashimototyroidit. Oftast krävs Levaxinökning. Fostret producerar ej eget
T-hormon förrän 15-20v. T-hormon krävs för normal CNS-utv. Viktigt beh subklinisk sjd.
 Tyreotoxikos: Risk intrauterin fosterdöd och prematurbörd. Tyreostatika vb. TSH-recepor-Ak
kan passera till fostret. Kontroll av fostrets hjärtfrekvens.
7. Njurfunktion: Njurblodflöde och GFR ökar 30-50%. Max vid 20v. P-krea 20-30%. ”Normalt” skrea under grav talar för njurfunktionsnedsättning.
Glomerulonefrit: God prognos om normalt BT, väs normal njurfunktion, ingen/måttlig proteinuri.
Om hypertoni: Perinatal mortalitet x2-10. Sannolikt ingen acceleration av njurfunktionsnedsättning
om funktion och BT väs normala före grav. Ju höge s-kreatinin vid konception, desto högre risk för
bestående njurfunktionsnedsättning. Om >180µmol/l = bestående försämring hos 25-35%.
8. Anemi: Hb <110g/l i 1:a och 3:e trimestern. <105 g/l i 2:a trimestern.
Orsak minskade järndepåer: RBK-mängden ökar. Järntransport till foster och placenta. Blodförlust
vid partus. Rutinmäsigt järntillskott till de flesta gravida kring 20v graviditet!
Handlägg: Po järn under 2-3v. Om ingen effekt: MCV, MCHC, p-ferritin, (p-järn, TIBC, järnmättnad).
Vid mikrocytär hypokrom anemi:
 Utan tecken på järnbrist: Hb, elfores.
 Med tecken på järnbrist: Öka järn samt folsyra 5 mg.
Vid makrocytär anemi: Kontroll B12, folsyra. Leukocyter, trombocyter, hemolysprover i vissa fall.
9. Graviditetsinf: Spontanabort, intrauterin fosterdöd, prematuritet, kongenitala missbildningar, akut
sjd/död i neonatalperioden, skador uppenbara vid födelsen/senare, asymtomatisk inf.
Transmissionsvägar:
 Intrauterint: Transplacentärt, uppåtstigande inf.
 Intrapartum: Kontakt med infekterat genitalt sekret, blod, faeces.

MVC-skreening idag: Rubella, syfilis, HIV, hepatit B.
9.1. UVI:er: Anatomiska förändringar under grav. Asymtomatisk bakteriuri, cystit, pyelonefrit,
hydronefros, puerperal UVI (endometrit, mastit, GAS-sepsis).
9.2. STD/STI: Chlamydia, gonorré, syfilis, kondylom, bakteriell vaginos (OBS ej STD).
9.3. GBS: Överföring ffa under förlossning. 30% koloniserade någon gång under grav. Neonatal
sepsis 0,4-0,5/1000 levande födda. Prematuritet, intrauterin fosterdöd, neonatal sepsis, endometrit.
Risk: Långvarig vattenavgång >18h, feber under förlossning, tid IUFD/barn med GBS-sepsis,
prematuritet, korioamnionit. Beh: Iv-profylax under partus. Skreening i andra länder.
9.4. Herpes simplex: Seroprevalens grav: HSV1 70%, HSV2 30%. Många utan ”typiska” symtom.
Högre recidivrisk(?). Transmission: 5% intrauterin, 5% postnatal, 90% intrapartal. Transmission under
förlossning: Primär inf 30-50%, recidiv 1-2%. Riskbed vid anamnes på herpes <1:5000-6000.
Påverkan på foster/nyfödd ffa under och efter partus: Hud, ögon, mun. Generaliserad sepsis.
Endast hjärnan. Diagnos: Viruspåvisning, PCR, serologi. Profylax och beh.
9.5. HIV: Mor-barnöverföring svarar för >90% av pediatrisk HIV globalt.
Mor-barnöverföring: Transmission intrauterint, under förlossning, via amning. 15-30% risk om inte
amning. 25-45% om amning. Sverige 0,5% risk med beh.
 Ökad risk: Hög virusmängd, lågt CD4-celltal, långvarig vattenavgång, förtidsbörd.
Reduktion mor-barnöverföring av HIV-1:
 Zidovudinprofylax: Till grav och barn. Reduktion från 25% till 8%.
 Planerat kejsarsnitt: Minskar transmissionsrisk även vid låg virusmängd. I vissa fall leder
vaginal förlossning EJ till ökad risk.
 Kombinerad antiretroviral beh av gravida: Reduktion av transmission till <2%.
 Avstå från amning: Uppskattad risk för transmission via amning 16%. Amningens bidrag till
total mor-barnöverföring 47%.
10. Tidiga graviditetsblödningar: Blödning innan v22.
10.1. Extrauterin/ektopisk graviditet/utomkvedshavandeskap (X): Viktigt! 95% sitter 2/3 ut på
tuban (ampullära delen). Incidens: 2% av spontana grav. 73% av gravrelaterad mortalitet i tidig grav
globalt. Risk: PID, tid X, endometrios, tubarop, infertilitet, ökad risk vid grav med samtidig
spiral/minipiller.
Symtom: Olaga blödning + buksmärta av varierande grad = 85%. Graviditetssymtom? Kan ha
mensliknande blödning (genombrottsblödning) på ungefär rätt tid i kvinnans cykel (pga att
gestagennivåerna inte hunnit stiga tillräckligt), fråga om den var normal då karaktär, tid och smärta
skiljer sig från normal mens! Sällan symtom innan v6+0, men kan tro att det bara gått 2v pga
blödningen. Många pat vet inte om att de är gravida.
Klinik: Symtomfri  allmänpåverkad. Cirkulatoriskt påverkad? Blod i buken? Ofta pos gravtest.
Lila/blå cervix istället för normal rosa – gravid! Lokal/generell defensé. Vid gyn-us/PR kan det
knäppa i fossa Douglasi = misstanke om blod i buken.
UL: Tom kavitet, synligt X? Adnexal ring sign. Förtjockad uterusslh, men ingen gulesäck eller foster.
Beh:
 Avvakta: Spontan regress? Följ klinisk bild och S-hCG.
 Kir (laparoskopi/tomi): Om skadad tuba, oftast bäst att ta bort. Salpingektomi/salpingotomi.
 Metotrexat im: Vid specialfall.
Uppföljning: Oklart fall – kvarstående misstanke. S-hCG: Ska vid normal grav dubblas varannan dag,
nytt prov 2d. Åtgärd: Laparoskopi – salpingektomi.
Diff:
 Missfall: Ofta riklig blödning med klumpar, sällan ”akut buk”, uterus palpöm. Kan behöva
följas med S-hCG och UL. 15-25% av alla kliniska grav slutar i missfall.
 Normal tidig graviditet: Kan blöda. Kan ha ont, men sällan allmänpåverkad. Kan behöva
följas med S-hCG och UL. Klinik + S-hCG kan följas när diagnosen är oklar. S-hCG
fördubblas på 48h vid normal grav. ”Tumregel” vid S-hCG >1000U/L bör man se hinnsäcken
intrauterint om grav är normal.
 Corpus luteumcystruptur: Liknande smärta.

10.2. Missfall: Kraftig blödning, smärta över uterus. Cx-kanalen är PM av smärta. Ta bort alla synliga
rester. Cytotec för uteruskontraktion. Skrapning: Abrasio (vasst, cx vid patologimisstanke), exceres
(trubbigt, ytlig metod på gravid uterus).
 Komplett och inkomplett missfall
 Uteblivet missfall (missed abortion)
 Tom hinnsäck (ofostrig grav)
 Pregnancy of unknown location (PUL)
Normal grav: Det är inte ovanligt med smärtor i tidig grav. Ibland kan man ha blödning från corpus
luteum – samma symtom som vid X.
UL: Foster med hjärtaktivitet = normal grav. Hinnsäck = normal grav eller missfall, nästan
patognomont för att det ej är X (1/25.000 två grav varav ett X).
Missfall: Blödning. Abortrester i cervix gör mkt ont – tag bort!
 Om oklart: PUL, s-hCG sjunker (minst halvering var vecka).
När ska man se vad?
 V4+: Hinnsäck.
 V5+: Hinnsäck + gulesäck.
 V6+: Hinnsäck + gulesäck + foster med hjärtaktivitet.
 V7-8: Mät CRL (crown-rump-length).
 Hinnsäck: Jämn, omges av hyperekogent halo, excentriskt belägen, ska ses när hCG är
>1000IE.
 Pseudohinnsäck: Oregelbunden, omges ej av halo, centralt belägen.
 Gulesäck: Ska ses när hinnsäcken >10mm. Finns det mer än 1? Stor gulesäck (>4,5mm),
ogynnsamt prognostiskt tecken vid hotande missfall.
PUL-diffar: Viabel intrauterin grav, icke-viabel intrauterin grav, extrauterin grav, failing PUL (grav
av oklart läge som gått under).
PUL – Intrauterin grav – oklar viabilitet:
 Intrauterin hinnsäck på <25mm utan foster/gulesäck.
 Intrauterin hinnsäck med foster <7mm (<10mm) utan hjärtaktivitet.
 UL igen om 1v eller när fostret förväntas vara >=10mm.
Tom hinnsäck (ofostrig grav):
 Hinnsäck >=25mm utan gulesäck/foster.
 Hinnsäck <25mm utan tillväxt på 1v.
 Fosteranlaget fanns aldrig eller tillbakabildades (50% kromosomfel).
Klinik: Ofta sparsam blödning, gravsymtom upphör.
10.3. Mola hydatidosa: Kan debutera med blödning och buksmärta. Gravkompl. Ökat h-CG, ta
gravtest och följ upp! UL: Snöstormsmönster. Beh: Vakuumaspiration.
10.4. Dysplasi och cervixcancer: Viktigt med spekulum-us och cellprovtagning vid vaginala
blödningar utan tydlig förklaring. Vid cancer palp cervix fastare och oregelbunden. Kolposkopi,
provtag. Vid oklar diagnos/misstanke måste konisering/diatermi utföras. Vanligen kan åtgärder för
avlägsna dysplasi vänta till efter partus.
10.5. Slemhinneblödningar: Inf, erosion, polyp.
11. Sena graviditetsblödningar: Blödning efter v22 = sen graviditet = fostret har chans att överleva.
Blödning i 2:a + 3:e trimerstern i 5% av alla grav. Us i sig kan åstadkomma ökad blödning. 10-15% av
HMV till uterus i 3:e trimestern, 1,5L/min. Gravida cirkulatoriskt påverkade först vid förlust av 2L.
Blodvolymen ökar m 1000-2000 ml under grav. Blödning viktig orsak till maternell mortalitet.
Postpartumblödningsdefinition: >1000ml.
Blödningskällor: Uterusruptur, placenta previa, tumör, varicer, blodblandad flytning, polyp, erosion,
teckningsblödning, sinus marginalisblödning, ablatio placentae.

11.1. Placenta previa: Placenta fäster helt/delvis in i nedre uterinsegmentetet och utgör därmed ofta
hinder för vaginal förlossning. Måste alltid uteslutas vid blödning efter v22. Frekv: 0,5%. Etiologi:
Tidigare sectio. Klassifikation:
 Total: Täcker hela inre modermunnen. Absolut förlossningshinder  planera kejsarsnitt.
Behöver ej vänta mer än till v37.
 Partiell/marginell
 Lågt sittande: Nedre placenta <2cm från modermunnen.
Symtom: Smärtfri maternell blödning. Ju senare grav desto större blödning.
Diagnos: UL (abdominellt, ev vaginalt), ”migrerar” proximalt under grav. Aldrig vag-us utanför
sjukhus. Syfte med UL-skreening v18: Bestämma gravlängd, friska organ, antal foster.
Placentaposition kommenteras oftast.
Kompl: Lösningssvårigheter för placenta (risk att placenta växer in djupt), atoniska efterblödningar
(pga uterus ej kontraheras ordentligt).
Terapi: Infarter. Exspektans om <37v + sparsam blödning + CTG ua. Oftast sectio, vaginalt om ej
total. Amniotomi (ta hål på fosterhinnan  fosterhuvud ner  placentatamponering) om YMM öppen
>2cm.
11.2. Ablatio (abruptio) placentae: För tidig avlossning av moderkakan innan barnet är fött. Från
liten oskyldig blödning till total placentaavlossning och fosterdöd  hypovolemi + koagulationsrubbn.
Degenerativa förändringar i placentabädden  retroplacentärt hematom som dissekerar loss placenta.
Frekv: 1%. Etiologi: Idiopatiskt (vanligast), underliggande kärlsjd, polyhydramnios, tvilling 2
(förtidsbörd mkt vanligt), trauma (ovanligt). Risk: Rökning.
Symtom: Blödning (oftast), hyperton uterus, plötslig buksmärta, DIC (rel ovanligt), fosterasfyxi
(minskad yta för gasutbyte pga avlossning  försämrat gasutbyte mor-foster), ev extra livligt foster
som sedan blir helt stilla.
Diff: Placenta previa, (prematurt värkarbete med initial täckningsblödning), ileus.
Diagnos: Klinisk. Hematom i placenta efter förlossning  definitiv diagnos. Svårt se med UL.
Terapi: Chockbeh. Korrigera koagulopati. Både mor och foster kan blöda. Förlossning:
 Vaginalt, amniotomi och oxytocin. Dött foster förlöses alltid vaginalt.
 Sectio om partus ej nära förestående.
 Om omoget foster och stabil mamma, exspektans.
Fostermortalitet: 30-40%. Mödramortalitet: <1%. Recidiv: 10%. Flödeshastighetsmätning i a
uterina i 2:a trimestern värde för riskbed och planering av övervakning av grav efter tidigare ablatio.
Denna us upptäcker onormal implantation och placentautv (recidivökningsrisk för ablatio, preeklampsi,
tillväxthämning). Ev profylax med ASA och folsyra.
Symtom
Smärta
Uterustonus
Fosterpalpation
Tillväxthämning
Blödning
UL-diagnos
Förlossning

Ablatio placentae
Oftast-alltid
Ökad
Svår
Vanlig
Tyst/riklig
Undantagsfall
Sectio eller vaginalt vid fosterdöd

Placenta previa
Vanligen inte
Normal
Lätt
Vanlig
Alltid yttre
Alltid
Alltid sectio vid total, vanligt även vid andra former

11.3. Uterusruptur: 0,5-1% av vag förlossning om tidigare sectio. Majoriteten under förlossning,
tidigarelägg därför elektiv sectio. Ökad risk med stimulering av värkarbete. Högst risk vid induktion
med PG. Konstant ihållande smärta ovan symfysen på tidigare sectiopat, senare försvinner fosterljuden.
Patologiskt CTG. Ofta insjuknar kvinnan i en chockbild som vid stor intraabdominell blödning.
Tillståndet är livshotande och kräver akut kir intervention. Sectio rek som förlossningsmetod om 2
tidigare sectio. Tryckmätning i uterus. Sy ihop kanterna som lossnat.
11.4. Vasa previa: Föreliggande fosterblodkärl. Hos 1/2000 grav har komb placenta previa +
velamentöst navelsträngsfäste resulterat i vasa previa. >50% av fostren får letal blödning, helt ofarligt
för kvinnan. Vasa previatest som färgar fetalt Hb rött och maternellt Hb grönt. Risk: Placenta previa.
Handlägg: Urakut sectio.

11.5. Prematurt värkarbete: Kan under senare del av grav ge mindre blödningar från påverkad cx
genom kärlbristning. Vanligen ett mindre problem, måste skiljas från vasa previa.
11.6. Dysplasi och cervixcancer
11.7. Slemhinneblödningar
--------------------------------------------------FÖRLOSSNING--------------------------------------------------Varför har människor svårare förlossningar än djur? Större huvud, upprätt ställning, litet bäcken,
stor placenta, för tidig förlossning.
3P:
 Passenger: Fostret.
 Power: Hyper/hypotont värkarbete.
 Pelvis: Bäckenträngsel: Kortvuxenhet, ryggradsaffektion, avvikande bäckenform, dislocerad
bäckenfx. Ytterst sällan rtg! Misstänk: Ffd ovan BING efter förlossningsstart, deflexionsläge
(ansikts/pannbjudning), sutura sagittalis i mittvidd i BING, patologisk omformning av
fosterhuvud. Misstänk utgångsträngsel: Djup tvärställning på bäckenbotten. Handlägg:
Sectio, ev efter oxytocin.
Varför startar förlossningen?
 Bromsande substanser: Progesteron, prostacyklin, relaxin, NO, energibrist.
 Aktiverande substanser: Oxytocin, östrogen, prostaglandiner (PG), cytokiner.
Förlossningens mål: En frisk mamma. Ett friskt barn. En positiv upplevelse.
Hormoner under förlossningen:
 Endorfiner: Stimuleras av värme, beröring, mättnad, avslappning.
 Adrenalin: Stiger vid stress.
 Oxytocin: Ökar under hela förlossn, topp vid utdrivningsskedet. Kan störas av högt adrenalin.
Kriterier för normal förlossning (PN):
 Enkelbörd huvudbjudning.
 Graviditetslängd 37+0-41+6.
 Inga riskfaktorer.
 Spontan värkstart.
 Inga komplikationer från värkstart till placentaframfödande.
 Frisk mamma och friskt barn.
Normalt vid födsel: Huvudläge, mittvidd, framstupa kronbjudning.
 Läge (hela fostret): Huvudläge, tvärläge, sätesändläge.
o Tvär: 1:400. Etiologi: Prematuritet, polyhydramnios, placenta previa, ingångsträngsel,
multiparitet. Diagnos: Palp, UL. Handlägg: Vändning 37-38v före vattenavgång
annars sectio.
o Säte: 3-4%. Etiologi: Prematuritet, placenta previa, uterusanomali, fosteranomali,
duplex. Diagnos: Inre + yttre palp, UL. Handlägg: Yttre vändning lyckas hos 50%.
Om misslyckad vändning rek sectio oftast.
 Huvudets inställning: Mittvidd, tvärvidd, snedvidd. Refererar till sutura sagittalis inställning
i bäckenet.
o Framstupa: Fostrets näsa mot rektum.
o Vidöppet: Fostrets näsa mot symfys.
Bjudningar:
 Hjässa: Ställer in sig vidöppet. Flexion + rotation till framstupa 70%. Ofta protraherad
förlossning.
 Ansikte: 1:500. Etiologi: Litet foster, kontraktur av nackextensorer, bäckeningångsträngsel.
Diagnos: Yttre (prominent nackkontur), inre palp. Handlägg: Rotation till vidöppet i 75%,
om rotation till framstupa måste sectio göras.



Panna: 1:500. Etiologi: Som ansiktsbjudning. Diagnos: Yttre palp (prominent nackkontur),
inre palp. Handlägg: Exspektans. Instabil bjudning övergår till hjäss- eller ansiktsbjudning i
2/3 annars sectio.

Förlossningsmekanismen:
 Fostret ligger antingen i längs- eller i tvärläge.
 Fostret ställer sig antingen i vänster- eller högervänd ställning (”dit näsan pekar”).
 Fostret håller sitt huvud antingen i flekterad eller deflekterad hållning.
 Fostret visar (bjuder) vid själva framfödandet först kronan eller hjässan.
 Huvudet roterar först 90° i mitten av bäckenet; huvudets sutura sagittalis roterar från
bäckenets tvärvidd till mittvidd.
 När axlarna passerar förlossningskanalen först i tvärvidd och sedan i mittvidd kommer det
redan framfödda huvudet att rotera 90°.
Fysiologisk förberedelse för förlossningen:
 Fixering av fosterhuvudet i bäckenet.
 Braxton-Hickska kontraktioner (kontraktioner utan effekt på cervix öppningsgrad).
 Teckningsblödning (slemproppen i cervix avgår  liten blödning).
Anamnes vid ankomst: Värkar? Blödning? Vattenavgång? Mammans hälsa? Tid förlossningar?
Aktuell gravförlopp.
Us vid ankomst: Registreras i FV1. BT, U-prov (protein?), temp, fosterljud (doortest), fosterläge och
huvudets station (Leopolds handgrepp). Vattenavgång? Cervix öppningsgrad och utplåning.
Yttre palp: Alltid yttre palp innan inre palp. Sidorna, fundus, Leopolds handgrepp (modern tar ett
andetag, följ med händerna nedåt).
Undersökningar: Cervix utplånas, modermunnen öppnas, barnet passerar bäckenet.
 1. Cervix (Cx): Bibehållen/utplånad? Antal cm utplåningsgrad?
 2. Modermunnens (MM) öppningsgrad (cm): Mät med ett finger på var kant.
 3. Föregående fosterdel (Ffd): Vilken kroppsdel kommer först? Är huvudet fixerat, ruckbart
eller rörligt?
 4. Nivåbestämning: Var i bäckenet står barnet i jmf med spinae? Spinae är trängsta passagen
barnet måste passera. Spinae finns kl 4 i vaginalväggen som en ”inbäddad ärta”.
 5. Övrigt: Buktande hinnblåsa? Vattenavgång (tunt/tjockt  mekonium  aspirationsrisk,
regelbundna temp-, pulskontroller)? Täckningsblödning (tecken på att förlossningen går
framåt)?
Planerat sectio kontra vaginal förlossning: Ej ökad risk för stor blödning.
Ind akut sectio: Fetopelvin disproportion, placenta previa, ablatio placenta (om partus ej omedelbart
förestående), fosterasfyxi (om partus ej omedelbart förestående), sätesbjudning, vissa andra bjudningar.
Ind elektiv sectio: Breech/transverse lie, uterin faktor, trång pelvis, psykosocialt, maternell sjd,
tvillingar/trillingar, fetal faktor, sfinkterskada.
Kontraind: Dött foster, letala fosteranomalier.
 Ökad risk: Sårinf, UVI, trombos/DVT, ileus, kronisk buksmärta,
o Barn: Andningsbesvär, ev astma/allergi.
 Minskad risk: Vaginalbristning, framfall, inkontinens, asfyxi.
Långtidskompl: Uterusruptur och patologisk placentation vid kommande grav. Nedsatt fertilitet?
Preop-bed: Gå igenom händelseförlopp, kontrollera att såväl pat vet bakgrund till op samt du förstått det hela rätt. Tid op? Sjd (ssk
hjärta/lungor)? Allergi? Lm? Blödningsbenägenhet? Rökning, alkohol? Gravt? Info om fasta inför op (fast föda 6h, klar dryck 2h), op-teknik,
förväntat resultat, fördelar/risker med op, efterförlopp (sjukhusvård, KAD, smärta, trötthet, blödning), sjukskrivning.
Status: AT, cor, pulm, BT. MoS – förväntad svår luftväg? ASA-klass?
Prover: Hb, blodstatus, B-gruppering, BAS-test, elstatus, leverstatus, albumin. EKG.
Lm: Behov av ab- eller trombosprofylax? Behov av utsättning av lm inför op?
Tempkurva postop: Både trauma och infektion leder till frisättning av pyrogena cytokiner.

Om gott AT: Exspektans, de flesta feberepisoder <48h efter op är ej orsakade av inf och försvinner spontant.

Om påverkat AT: Tänk LE, nekrotiserande fasciit (smärta), tarmläckage (vid buk/bäckenkir), akut binjuresvikt.





Malign hypertermi visar sig under op och är ej trolig orsak till feber efter op.
Feber >48h efter op: Mer troligt inf-orsakad. Urinvägar (ssk om KAD), op-såret (ssk d4-5), lungor (ssk om mekaniskt
ventilerad), infarter, intraabdominell inf vid buk/bäckenkir.
Tänk även på venös tromboembolism/LE och drugfever.

Partus normaliskriterier (PN): Frisk kvinna, normal grav, huvudändläge, 37-42 FGV, spontan
förlossningsstart, normalt förlopp. Förlossn kan starta genom värkar, vattenavgång eller
teckningsblödning (uppstår då cx mjukas upp och dilateras varpå kärl går sönder). Vid vattenavgång
utan värk väntar man max 2v på värkstart innan induktion.
 1. Latensfas: 8-18h. Förvärkar. Uppmjukning av cx och öppning. Förlossn ej officiellt startad.
o Hypertont värkarbete: Korta täta kontraktioner, rel högt basaltonus. Smärtlindring,
ev betamimetika eller magnesiumsulfat.
o Smärtlindring: Paracetamol, dexofen, morfin, sömntabletter, beta-stimulerare.
Värme/kyla, TNS, massage, intrakutana inj, avslappning och andning kan anv under
alla faser.
 2. Aktiva förlossningsfaser: Kriterier på att förlossningen börjat, 2/fler av nedanstående:
 Vattenavgång.
 2 smärtsamma kontraktioner/10min.
 Cervix öppningsgrad 4 cm eller utplånad och öppen för en cm.
 2.1. Öppningsskede: 6-18h (2-10h om multipara). Från 3-10 cm öppningsgrad. Regelbundna
värkar med några min intervall. Pågår fram tills att krystvärkarna börjar. Öppnas 1 cm/h.
o Rotation I: Barnet flekterar huvudet och tränger ned i pelvis.
o Handlägg: Mors BT + temp, vätskebalans. Värkar: Frekv, intensitet, längd. Cx
utplåning, öppningsgrad. Fosterhuvudets inställning och station. Fosterljud.
 Förlängt värkarbete: Ökar risken för mamman och barnet  Amniotomi,
oxytocininfusion, instrumentell förlossning, kejsarsnitt. Orsak: Stort barn
(passenger), litet bäcken (pelvis), dåliga värkar (power).
 Hypotont värkarbete: Har förlossningen börjat? För mkt smärtlindring?
Passenger och pelvis okej? EDA? Adrenalin?  Utdrivningsskedet tar längre
tid, ökat behov av extraktioner.
o Smärta: Sträckning av cx, distention av nedre uterussegmenten, och i samband med
detta ischemi i uterusmuskulaturen. Th10-L1.
o Smärtlindring: Oral smärtstillande medicin, morfin, paracervikalbedövning,
epiduralbedövning (EDA), akupunktur, spinal anestesi, lustgas.
o Vag-us cx-status: Konsistens IMM, längd, bäckenpos, öppningsgrad, ev tecken på
hinnbristning och hur långt ffd trängt ned i lilla bäckenet. Bishopscore.
o Partogram: Cx öppnande (punkter) och huvudets nedträngande (cirklar) i bäckenet.
Fördröjd förlossning vid en latens på 2-3h från förväntad progress = cx öppningsgrad
korsar ”action line”  ind för åtgärd (amniotomi/oxytocinstimulering).
o CTG: Monitorering av värkar och fosterljud. Fostrets hjärtfrekvens kan störav av lm,
feber, yttre faktorer, hypoxi, störningar i placentagenomblödning eller helt normala
förändringar beroende på vakenhetsgrad. Vid preterminalt CTG (fullständig avsaknad
av variabilitet och reaktivitet med/utan decelerationer eller bradykardi) ska barnet ut
genom urakut sectio!
 2.2. Utdrivnings/kryst/nedrivningsskede: 30min-3h (5-30min om multipara). Fostret tränger
ned och krystas ut under ledning av BM. Cx öppnats 10cm, utplånats, retraherats. Får vara
retraherad max 3h pga ökad inf-risk och bristningsrisk. Krystvärkar.
o Rotation II: Barnets huvud internroterar 90 gr, så occiput hamnar framför os pubis.
o Rotation III: Barnets huvud extenderas då det föds fram. Viktigt att det når ner
ordentligt i botten av vagina för att mer än fostersvulst ska födas fram.
o Rotation IV: Då barnets huvud fötts fram externroterar det 90 gr igen, så läget är
detsamma som när den påbörjade vandringen ut. Härefter föds axlarna, varmed BM
assisterar så bägge axlar ej kommer ut samtidigt genom att böja nedåt och sedan uppåt.
o Smärta: Vagina, vulva och perineum pga bristningar. S2-S4 (pudendus).
o Smärtlindring: Pudendusblockad, lokalbedövning.

Perinealskydd: När fosterhuvudet ska passera slidöppningen behöver mjukdelarna
tänjas ut lagom fort för att undvika stora bristningar i perineum och sfinkter ani.
Med/utan Ritgens handgrepp (där barnets huvud hålls tillbaka med hö hand samtidigt
som man med vä hand trycker på fostrets haka genom perineum). God överblick över
perineum, mottryck, styrning, bromsning, riktning.
 Tidpunkt: Retraherad + huvud står mot bäckenbotten (slutroterad  tittar
ned i golvet). Känner krystreflexen.
 Manuellt perinealskydd: God kontroll vid huvudets passage. Påverkar
hastighet och huvudets position – samarbete. Bort med barnet från sfinktern.
Höj benet  bakre axeln passerar över perineum.
 Bristningsprofylax: Uppsikt, perinealskydd, varma kompresser,
perinealmassage, plastvinge i vaginalbotten, spontan krystning,
sidoläge/sidofödsel, gelinsmörjning av perineum.
o Vakuumextraktion (VE) och tång: Max 20 min. Ind: Hjärt/lungsjd hos modern,
fosterasfyxi, protraherad förlossning (utdrivningsskede >3h hos försföderska med
EDA), djup tvärställning, värksvag, uttröttad moder. Villkor: Ffd nedom spinae,
YMM helt retraherad, inget missförhållande. VE kan ej ersätta tång vid
ansiktsbjudning. Risk: Kefalhematom (mellan ben och periost), skalplesioner,
intrakraniella blödningar, skulderdystoci. Tångrisker: Skador i mjukdelar, n facialis,
skallfx, intrakraniella blödningar.
o Bristningar: Folkgrupp (svarta lägre risk), bindväv, högt BMI, primiparitet, tid
sfinkterskada, hög barnvikt, bjudning, förlossningsdur, yttre press, instrumentell
förlossning, perineotomi, förlossningsställning, ödem, skulderdystoci. Resorberbar 3-0
(Vicryl Rapid), enkla eller fortlöpande suturer. Palp, PR.
 Grad 1: Hud och vaginalslemhinna. Sutureras av BM.
 Grad 2: Även muskulatur. Sutureras av BM.
 Grad 3: Sfinkter: Halva eller hela externa, interna, totalt.
 Grad 4: Även rektalslemhinna.
2.3. Efterbördsskede: 0-30 min. Placenta avgår eller krystas ut. Ofta ges Syntocinon varpå
uterus drar ihop sig mer och underlättar en snabbare avgång. Genom att trycka ovan symfysen
och se om navelsträngen dras in i slidan (sitter då fortfarande fast) kan man avgöra om
placentaavgång skett. Rör sig inte navelsträngen nämnvärt har placenta släppt och kan
försiktigt dras ut. Aktiv handlägg för undvika stor blödning. Diuresen ökar snabbt.
o Blödning: Blödning under förlossning och upp till 2h efteråt.
 Atonisk: Oförmåga uterus kontrahera sig adekvat, placentaretention,
polyhydramnios, duplex, värksvaghet, inh-anestesi, placenta previa, ablatio
placentae.
 Åtgärd: Uterusmassage, varma bukdukar, aortakompression.
Oxytocin, Metergin iv, PG, kavitetsexploration (manuell inre
placentalösning, följ navelsträngen), laparotomi.
 Traumatisk: Instrumentell förlossning, stort barn, snabb förlossning.
 Cervixruptur Svårt hitta, lätt suturera. Vanligare vid snabba förlopp.
 Vaginalruptur: Sidofornix, bakväggen.
o Hematom: Vid bristning av paravaginala artärer/vener. Kan
dissekera sig retroperitonalt! Konservativ beh.
 Perinealruptur: Bristning, klipp. Grad 1-4.
 Uterusruptur/inversion
 Koagulopati: Ablatio placentae, grav preeklampsi, HELLP, retention av dött
foster. Om misstanke: TPK, fibrinogen, D-dimer, antitrombin.
 Åtgärd: Blodtransfusion, cyklokapron, ev trombocyter, färsk plasma.
o Handlägg efter placentaavgång: Inspektera placenta. Rester? Biplacenta? Stor, slapp
uterus  Atoni, Metergin, oxytocin, prostaglandin, massage.
 Kontraherad uterus: Sannolikt trauma. Inspektera vagina och cervix. Suturera.
o



Det nyfödda barnet torkas av och läggs direkt hud-mot-hud på mammans mage. Navelsträngen brukar
clampas efter 30-60 sek, vilket är tillräckligt lång tid för att barnet inte ska bli hypovolem och
tillräckligt kort för att barnet inte ska bli polycytemt.

Förlängd latensfas
Protraherad dilatation
Protraherad nedträngning
Avstannad dilatation
Avstannad nedträngning

Avvikelser i förlossningsförloppet
0-para
Multipara
Beh
>20h
>14h
Om möjligt hemma, uppe, ev analgetika
<1cm/h
<1cm/h
Amniotomi, oxytocin, (exspektans)
<1cm/h
<2cm/h
Amniotomi, oxytocin, (exspektans)
>2h
>2h
Amniotomi, oxytocin, disproportion?, sektio?
>1h
>1h
Amniotomi, oxytocin, disproportion?, sektio?

Fosterasfyxi: Interkurrent sjd, placentakompl, navelsträngskompl, prolaps, vasa previa, inf,
immunisering, förlossningskompl. Förlossningsasfyxi orsakar 10-15% av alla CP-fall. Asfyxirisk ökar
vid intrauterin tillväxthämning och prematuritet pga lägre näringsreserver.
pH: Rutinmässigt i navelsträngen efter födseln (navelsträngs-pH) och under förlossningen (skalp-pH).
Huvudet måste vara fixerat, hinnorna brustna, cx öppen minst 2 cm. Laktat och BE tas på samma sätt.
Skulderdystoci: 0,2-2%. När barnets främre axel fastnar ovan symfysen, medan den bakre axeln
vanligtvis har passerat genom bäckengången. pH i navelsträngen sjunker väldigt snabbt efter 5 min.
Sköldpaddesyndromet: Fostret drar sig tillbaka.
Åtgärd: Öka bäckenutrymmet. Sluta krysta, stäng av oxytocininfusionen, tillkalla hjälp! Hyperflexion
i moderns höfter (McRoberts manöver) + suprapubistryck  65% av skulderdystocierna lossnar.
Uterusrelaxantia, försök lossa främre axeln utifrån, gå in och rotera barnet.
Risk: Stora barn >4,5kg, värksvag, bäckenträngsel, obesitas/BMI>30, DM vid foster >4,5kg, tid
skulderdystoci, instrumentella förlossningar.
Förebygg: Planera! Undvik långa öppnings/utdrivningfaser, töm urinblåsa, info kollegor/obstetriker.
Kompl: Neonatal asfyxi, sjuklighet (plexusskada), uterusruptur, blödning/lacerationer, vaginalskador.
Obstetrisk brakialplexusskada (OBP): Paralys av övre extremiteter orsakat av kompression/traktion
av övre brakialplexat vid födseln. Pre- eller postganglionär. Upptäcks ofta direkt vid födseln.
Symtom: Smärta, muskelsvaghet, känselnedsättning i arm/axel/skuldra, inåtroterad arm,
axelledsfelställning.
Beh: Nervrekonstruktion vid 3 mån ålder. Kvarvarande muskelkontraktion, skulder/axelmalformation.

Förtidsbörd: V>25 och <37. 5-13% förlossn. Främsta orsak till perinatal död/sjuklighet i I-länder. 5070% av alla perinatala dödsfall beror på prematuritet, varav ¾ inträffar första levnadsveckan.
 Inducerad: PE, eklampsi, vag blödning (previa, ablatio), maternell sjd, fetal tillväxthämning,
fetala missbildningar, fetal asfyxi.
 Spontan: Inf, infl, uteroplacentär ischemi/blödning, stor utspänd uterus, stress, genetik.

Risk: Maternell sjd, stress, missbruk, näringstillstånd, högt/lågt BMI, diabetes, PE, låga nivåer
Fe/folat/Zn, tid förtidsbörd, flerbörd, vag blödning, inf, BV, uteruskontraktion, cx-längd <25 mm
(konisering), genetik, uterusmissbildn, etnicitet (mindre risk om asiat/latinamerikan), låg utb, låg
inkomst, ensamstående mor, låg/hög maternell ålder.
Prevention/beh: Uppföljning av kvinnor med ökad risk.
 Primär: Info om kost och missbruk.
 Sekundär: Speciellt omhändertagande av kvinnor med riskfaktorer.
 Tertiär: Beh av kvinnor med hotande prematur förlossning och av barnet.
o Cerklage: Endast vid klar cx-insuff.
o Progesteron: Vid kort cervix eller tidgare förtidsbörd. From v20.
Diagnos hotande för tidig förlossning: PPROM? Insp (Amisure). Fibronektin. Cervix: Vag-us, UL.
Beh av spontant för tidigt värkarbete om påverkad cx:
 Tokolys v24-32+6 (terbutalin, oxytocinantagonist, Ca-blockare, NSAID).
 Kortikosteroider v23-32+6.
 Ab vb.
 Glöm ej varför värkarbetet startade. Inf? GBS?
Handlägg för tidig vattenavgång: V23-32+6.
 Inläggning. CTG. Fetometri.
 Inf? GBS? Erytromycin. Intrapartalt penicillin.
 Tokolys? Förlös?
Inducerad förlossning: Risk kontra nytta. Ju närmare fullgången tid desto bättre, from v(32-)34.
 Risk: Värkstorm med fosterpåverkan, värksvaghet och instrumentell förlossning.
 Ind: >v42, PE, diabetes, duplexfödsel, oklar blödning. Restriktiv m psykosociala skäl.
 Metod: Graden av cervixutmognad mätes med Bishopscore enl 10-gradig skala.
Låg Bishopscore (0-4) korrelerar starkt med risk för misslyckad induktion.
Cx öppen
Utplåning
Station ffd
Konsistens
Riktning

0 poäng
<0,5 cm
Ingen
Ovan/vid bäckeningång
Fast
Bakåt

1 poäng
>0,5-<1,5 cm
<50%
Ovan spinae
Medium
Mellan

2 poäng
>1,5 cm
>50%
Vid/nedom spinae
Mjuk
Framåt

1. Amniotomi: Kontraktionsfrekv ökar 25%, intensiteten 50%. Förlossningsförloppet påskyndas ffa
hos förstföderskor, ca 2h. Ökad risk för decelerationer. Apgarscore påverkas ej. Bishopscore 5-10p.
OBS! Huvudet bör vara fixerat. Bör som regel kompletteras med oxytocininfusion för potentiera effekt
och förkorta tid till förlossning.
2. Syntocinon/oxytocindropp: Stora interindividuella variationer i behov. Minimikrav: Värkar var 3:e
min, >25mmHg värkamplitud. Begynnelsedos 0,4 μg/h. Höjning var 15:e-60:e min. Maxdos 3,6 μg/h.
Försiktighet vid tid sectio, multiparitet. Risk: Överstimulering, fosterpåverkan, övervätskning,
hyponatremi. Komplement till amniotomi.
3. Prostaglandiner: PGE 2 -vag-gel Minprostin. Vid omoget cervixstatus, Bishopscore 0-4p. Effekt
ofta oförutsägbar, pot risk för värkstorm. Försiktighet vid tid sectio, misstanke placentainsuff. Beh kan
motverkas av Bricanyl.
Partogrambilder:

1.
2.
3.
1. Partogram talande för missförhållande. Sectio.
2. Förstföderska. Vattnet ej gått. Egna värkar. Tillstånd? Sek värksvaghet. Handlägg?
Amniotomi, oxytocinstimulering. Orsak? Stort barn, litet bäcken, dåliga värkar.
3. V37+3 med värkar, partogram efter 5h. Bjudning? Vidöppen. Var står ffd? Vid spinae. Hur
mkt öppet? 7 cm. Normalt förlopp? Ja.
----------------------------------------POSTPARTUM/PUERPERIUM----------------------------------------1. Normalt puerperium: Efter födsel åker kvinnan hem <72h. Vid normal förlossning, frisk kvinna,
normal blödning och bristning, välmående barn och tillfredsställande psykosociala förhållanden kan
man åka hem redan efter 6h – efter barnläkkontakt. Istället följs man upp via telefonkontakt varje dag
(alt hembesök) samt åb till barnläk dag 3. Det normala puerperiet (barnsängstiden) räknas som tiden
från förlossningens slut fram till 6-8v postpartum. Tidig period (d1-7) och sen period (v2-8).
 Mjölkprod: Endokrinologisk omställning.
 Eftervärkar: Förekommer främst hos omföderskor, då uterus kontraheras intermittent (hos
förstföderskor tonisk kontraktion, de känner inte av detta). Kontraktionen/smärtorna förvärras
vid amning pga oxytocineffekten, och kvinnorna kan behöva Alvedon + Doloxen var 3-4:e h.
Besvären förbättras på 3-4d.
 Uterus återbildas <6v (involution): Efter placentaavgång väger den 1000g, motsv
gravstorlek v20. Efter 2v kan man ej längre känna den vid abdominell palp. Efter 1v 500g, 2v
300g, 4v 100g, 6-8v 60g. Förblir någon cm större på alla ledder än innan.
 Cx: Stor, slapp och öppen efter förlossningen. Efter några dagar ryms två fingar, efter 1v
knappt ett. På 2v återbildad, men portio får aldrig tillbaka sitt pregravida utseende.
 Avslag (Lochia): Uterusendometriet stöts ut och återbyggs. Efter 3-4d lochia rubra (blod,
koagler, trofoblastrester), 4-10d lochia fusca (nekrotiskt endometrium), 10d lochia alba
(leukocyter, serum).
 Bristningar/klipp (episio/perineotomi) inspekteras: Ödem lägger sig efter några d, därefter
åter tonus. Hymen får karunkler och rugae vaginales återbildas. Läker 2-3v. Isbinda minskar
svullnad, smärta. Akta inf och hematom.
 Urinmängd ökar direkt efter förlossning: 3-6kg viktminskning första v utöver viktförlust på
5kg i samband med förlossn. Detta beror på överskottet av vätska som nu ej längre behövs,
samt att benödemen kan resorberas. Totalt rör det sig om upp till 4-5L vätskeöverskott! Blåsan
kan bli okänslig för förhöjt intravesikalt tryck samt tömma sig dåligt pga nervskador och
bedövningsmedel samtidigt som uretär och njurbäcken är dilaterade pga hormoner. Detta
predisponerar för UVI. 10% urininkontinens.
 Tarmfunktion: Fördröjd de första dagarna.
 Maternity blues: 50-70% upplever lätt nedstämdhet, ökad oro, trötthet, humörsvängningar
och sömnsvårigheter 3-5d efter förlossning. Brukar försvinna efter 10d.
 Ryggont: Förekommer hos 25% av förlösta kvinnor och kan kvarstå månader. Sjukgymnastik.

2. Postpartumkomplikationer:
Blödning: Mer/mindre blödning? Öppen cx, anemi? (placentarest) Inf-tecken? (endometrit) UL, klinik.
 Tidigt puerperium: Atoni, placenta accreta, stora bristningar.
 Sent puerperium: Placentarester, subinvolution, otillräcklig epitelisering av uterus, inf.
Beh: Metergin om subinvolution. Ab om inf-tecken. Kurettage (restriktivt).
Endometrit (barnsängsfeber): GAS, bakteriell blandflora som tagit sig in via vagina. Risk: Sectio,
större bristningar. Symtom: Feber, frossa, takykardi, allmän sjdkänsla, HV, illaluktande avslag, ev
subinvolution, sido/ruckömhet över uterus, nedre buksmärta, ofta blödningar.
Utred: CRP stiger, LPK stiger med polydominans, cx-, blododl (pos 30%). Bredspektrum-ab
(Metronidazol + Tazocin), om subinvolution Metergin (uteruskontraherande).
Mastit: Ökad risk vid fel sugteknik, sprickor i vårtgård. Penicillinasresistenta stafylokocker. Symtom:
Lokal rodnad, generell bröstsvullnad, kraftig smärta, spänt bröst, hög feber. Beh: Brösttömning,
annars ab (flukloxacillin). Om ej effekt misstänk bröstabscess.
Bröstabscess: Diagnos: UL. Beh: Dränage/UL-ledd punktion, pusodl, spolning 3-4x/d, forts ab-beh.
Trombos: DVT (5-15d pp, 5/1000 förlossn) i nedre extremitet  svullnad, rodnad, värmeökning, lätt
tempstegring. Lungemboli (1/6000 förlossningar, vanligaste dödsorsaken). Diagnos: Rtg-flebografi,
MR om i bäcken, spiral-DT-thorax om LE. Profylax om: Sectio (2d pp), obesa, svårmobiliserade.
Urinretention: Vid blåsvolymer >1000ml kan bestående övertänjningsskador av blåsan uppstå. Efter
förlossning ska kvinnan kissa och resurin mätas. Upp till 100ml resurin tillåtet.
 100-400 ml: Upprepad mätning efter 3h eller nästa spontana miktion.
 400-800 ml: KAD över natten, blåsträning och kontroll dagen efter.
 KAD: Om >800 vid någon mätning, om >100 vid 3 mätningar.
UVI: Lättare drabbas pga bortfall av könshormoner från placenta  förändringar i slh  bakterier
kan lättare klättra upp i urinvägarna. Även ökad risk vid urinretention.
Postpartumpsykos: Akut livshotande tillstånd, risk för suicid, infanticid. Risk: Bipolär, hereditet.
Prevention: Beh under grav. Om ingen pågående beh inför förlossning – avgörande med profylax.
Litium direkt efter partus. Sömn mkt viktigt. Amningsnedläggning utan pravidel/dostinex. Om litium
– undvik NSAID-preparat.
PTSD: 2%. Ångest, skrämmande minnen som kommer upp, drömmar. Undvikande av liknande
upplevelse. Symtom som kvarstår >1mån efter förlossning.
Trötthet: Blödning, högt CRP, otillräcklig sömn, amning, maternity blues, psyk, hypotyreos.
Hypotyreos: Debut 4-6 mån pp. Trötthet, värk, torr hud, psykbesvär (depression). Högt TSH, lågt fT4.
Övriga: Pelvisk septisk tromboflebit, flegmoneparametrit, sårinf, postopileus, intraabdominell
blödning, hematom, buk/subfrenikusabscess, atelektas postop, pneumoni, postpartumdepression.
Amningsproblem: Första amningen 1h efter förlossningen förutsatt att mor och barn ej separeras.
Första dagarna ”råmjölk”, d2-3 rinner den mjölken till (kan dock dröja längre), amningen anses ej helt
etablerad förrän efter 6-8v.
 Oxytocin kontraherar glatt muskulatur i mjölkkörtlar och mjölkgångar  mjölken töms ut via
bröstvårtan = tömnings/utdrivningsreflexen. Ju oftare tömning desto mer mjölk bildas.
 Smärta, oro, rädsla  ökad adrenalinprod  tömningsreflexen hämmas.
 Låt barnet amma en längre stund från första bröstet så det får i sig både den första tunnare
mjölken och den sista feta. Byt sen bröst och låt barnet amma från andra bröstet.
Amningsobservation: Samspel mor/barn, barnets amningssignaler, sugbeteende, läge, brösttag,
sugteknik, bröstvårtans form före/efter amningen, mammans upplevelse, barnets beteende efter
amningen. Känns det bra? Smärta? Har bröstvårtan samma form före som efter amning?
Tecken på felaktigt tag: Indragna kinder, klickljud/smackande, smärta, såriga bröstvårtor, dålig
viktuppgång, dålig mjölkprod.

------------------C) Familjeplanering----------------För ett fertilt par med regelbundna sexualvanor som ej använder preventivmetoder kommer kvinnan i
80 fall av 100 bli grav <1år. Anges som pearl index (PI) 80.
Lm-interaktion: Anti-ep (OBS! kan anv för smärta + migrän). Tuberkelostatika. Johannesört. HIV-lm.
Olika preventivmetoders effektivitet: % kvinnor som upplever en oönskad grav 1:a året med metoden.

Metod
Ingen metod
Implantat (Nexplanon)
Manlig sterilisering
Hormonspiral (Mirena)
Kvinnlig sterilisering
Kopparspiral
P-spruta (Depo-Provera)
Mellandoserat gestagenpiller
P-plåster (Evra)
P-ring (NuvaRing)
Kombinerat p-piller
Lågdoserat gestagenpiller
Pessar (ej FemCap)
Manlig kondom
Avbrutet samlag
Naturlig familjeplanering
Spermicider
FemCap

Typisk anv
85%
0,05%
0,15%
0,20%
0,50%
0,80%
6%
9%
9%
9%
9%
>9%
12%
18%
22%
24%
28%
40%

Perfekt anv
85%
0,05%
0,1%
0,2%
0,5%
0,6%
0,2%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
1,1%
6%
2%
4%
3-5%
18%
13,5%

Preventivmedelsrådgivning: I rådgivningssituation är det förutom hälsoanamnesen viktigt penetrera:
 Hur lång tid kvinnan har behov av preventivmedlet.
 Hur ofta hon har behov av preventivmedel.
 Vad hon gör vid en oplanerad grav (om kvinnan ändå tänker behålla grav är behov av mkt
säkert preventivmedel kanske lägre).
 Vilka förväntningar hon har på sitt preventivmedel.
 Hur livssituationen ser ut avseende fasta rutiner (som kan påverka möjlighet komma ihåg
dagligt intag).
 Om kvinnan har behov av några positiva hälsoeffekter av vissa preventivmedel.
o Mindre mensvärk hos alla: Endometrios.
o Mindre blödning: Olika effekt för olika regimer, men alla komb ger mindre blödning.
o Mindre risk för benigna cystor: Follikelcystor, corpus luteumcystor.
o PMDD (pre-menstrual dysphoric disorder): DRSP-innehållande p-piller.
o Akne: Alla komb p-piller  minskad akne. Cyproteronacetat och DRSP-innehållande
p-piller.
o Cancerskydd:
 Ovarialca: Komb red risk dö i ovarialca med hälften, oavsett hur lång anv.
 Endometrieca (corpusca): Komb red cancerrisk med mer än hälften.
 Kolorektalca: Komb metod reducerar risken för kolorektalcancer med 20%.
Antikonceptionsindelning:
 Cykelmetoder: Det finns inget ägg eller inga spermier. Inga/mkt små hormonmängder.
 Barriärmetoder: Spermien kommer inte fram. Inga/mkt små hormonmängder.
 Hormonella metoder:
o Lågdoserade gestagena metoder: Spermien kommer inte fram.
o Mellan- och högdoserade gestagena metoder: Ingen ägglossning, det finns inget ägg.
o Kombinerade metoder: Ingen ägglossning, det finns inget ägg.
 Intrauterina metoder: Spermien kommer inte fram. Inga/mkt små hormonmängder. Kan
användas av alla (även nullipara). Infektion ovanligt.
 Sterilisering: Spermien kommer inte fram.
Eller alternativ indelning:
 Kortverkande: P-piller, p-ring, p-spruta, barriärmetoder.
 Långverkande: Implantat, intrauterina metoder.
 Permanenta: Manlig och kvinnlig sterilisering.
1. Cykelmetoder:
 1. Mäta temp: Tempstegring 0,1-0,2 EFTER ägglossning (endast om regelbunden mens).



2. Säkra perioder (räkna dagar): Ägglossning inträffar 12-14d INNAN mensens 1:a dag
(endast om regelbunden mens). Vid regelbunden mens på 28d ska oskyddade samlag undvikas
d10-16. Otillförlitlig metod, PI 25.
 3. Billingmetoden: Sekret från insidan av inre blygdläpparna. 4-7d innan ägglossning blir
sekretet klart och halt och äggvitelikt varpå spermier kan passera. Fungerar även vid
oregelbunden mens. Rel tillförlitlig, PI 3 vid perfekt användning, i verkligheten upp till 25.
 4. Ägglossningsstickor (endast om regelbunden mens).
 (5). Avbrutet samlag: Tillförlitlighet beroende på förmåga att kontrollera sin ejakulation. Ssk
unga män har ofta viss sädesavgång före själva ejakulationen. PI 2-20.
 (6). Laktationsamenorré: Vid full amning (ingen ersättning alls), amenorré och <6mån från
förlossningen är PI bara 0,8-1,2. Detta likvärdigt med orala hormonella metoder.
P-dator: Bygger på endast säkra perioder eller tempmätning + säkra perioder.
2. Barriärmetoder:
 Manlig kondom: Ska sättas på innan penetration. Håll runt penisroten när man drar ut.
Skyddar mot STI/STD. PI 3-14.
 Kvinnlig kondom (Femidom): Minimal marknad i Sve. Viss betydelse i Afrika ssk bland
sexarbetare.
 Pessar: Viktigt sätta in rätt. Med spermiedödande medel. PI 6-20.
 FemCap (cervixpessar i silikon): Enligt studier mindre säker än pessar, svårare att använda.
3. Intrauterina metoder: Spiral: Världens vanligaste preventivmetod efter sterilisering.
Användandet varierar enormt från 80% i Korea till <5% i USA. Underanvänt! I alla åldergrupper –
även 0-para. Mkt säker metod och bra för kvinnor med hög risk för grav. Ökar INTE risken för
ektopisk grav – av de få som blir gravida är dock andelen ektopiska grav högre jmf med inget
preventivmedel. Inf vid spiral är ovanligt (liten ökad risk upp till 3v efter insättning). Dagens spiraler
är mkt olika ”Dalcon shield” som gav upphov till inf på 60-talet. Vid ev grav ska spiralen dras OMG
och ektopisk grav uteslutas.
 Kopparspiral: Det viktiga är mängden koppar. Sitter i 5-10 år. Påverkar sekret i cervix,
uterus, tuba. Cu hämmar spemiemotilitet, är spermatotoxiskt och embryotoxiskt. Förhindrar
implantation pga endometrieinfl. Främsta verkningsmekanismen är förhindrande av
fertilisering! Ökar blodförlusten vid mens med 50-75%, minskas m NSAID och Cyklokapron.
PI 0,7-1. Kontraind: Grav, pågående genital inf, känd uterusmissbildning, odiagnostiserad
uterusblödning. Akutpreventivmedel <5d från oskyddat samlag, sänker gravrisk 0,5-1%.
 Hormonspiral: Mirena. Skapades för att minska utstötningar. Sitter i 5 år, 25-40% amenorré.
Ny spiral, Jaydess, i 3 år, mindre, endast 10% amenorré. Utsöndrar levonorgestrel lokalt i
endometriet som blir tunt. Cervixsekretet blir hårt och ogenomträngligt. Levonorgestrel
hämmar spermiemotilitet. Minskar blödningsmängd upp till 90%, dock småblödningar i
början. Hämmar ej ovulation som regel. Lika säker som sterilisering. Högst andel nöjda
användare av alla preventivmedel.
4. Sterilisering: Lagen: >25 åå, skriva på bekräftelse om erhållen info (info om permanent ingrepp,
info om andra prevmetoder, ångerreaktioner). Kurator vb.
 Manlig vasektomi: Vas deferens delas bilat. Lokalbedövning. Spermier kan finnas kvar i
distala vas, varför preventivmedel bör användas 8-10 ejakulationer efteråt. Kroppen har dock
förmåga att läka många sår. PI 0,2.
 Kvinnlig tubarocklusion: Världens vanligaste antikonception. Laparoskopiskt, via
laparotomi (ex i samband med sectio), hysteroskopiskt. PI 0,1-0,5.
o Laparoskopisk: Sterilisera rätt struktur! Lägg dig nära uterushörnet! Bränn, klipp,
ligera, sätt klips. Dagop. Via tomi kan göras vid ex sectio.
o Hysteroskopisk: Allt populärare. Tar 3 mån innan steril.
5. Hormonella metoder:
5.1. Lågdoserade gestagena metoder – Minipiller: Gestagenpåverkan:

 Cervixsekret förblir segt.
 Endometriet blir tunnare.
 (Ovulationspåverkan, normal funktion hos 50%)
Viktigt inte låta gestagennivån sjunka för lågt. Viktigt ta pillren exakt samma tid varje dag – endast 3h
glömskemarginal. Tas kontinuerligt utan uppehåll. Mindre del av marknaden. PI 2-6. Biv:
Bröstspänning, humörpåverkan, akne.
5.2. Mellandoserade gestagena metoder: Ovulationshämmande – god säkerhet vid compliance.
 Kortverkande: Piller (Cezarette). Varje dag (12h glömskemarginal).
 Långverkande: Implantat. I Sve för 3 år (Nexplanon, i armen i lokalbedövning). I världen
även för 5 år (Jadelle, 2 stavar i armen i lokalbedövning). Hög nöjdhet.
5.3. Högdoserad gestagen metod: P-spruta (Depo-Provera). Tas var 3:e månad, im. Påverkar
bentätheten pga suppression av östrogen och östrogenreceptorer. Ej till kvinnor <23 år (innan peak
bone mass, OBS: rel kontraind). Fertiliteten återkommer ofta inte förrän 6 mån efter sista inj. Biv:
Blödningsrubbningar, sänkt sinnesstämning, ökad aptit, sänkt libido, benskörhet vid längre tids
användning. PI 0,1-0,5.
5.4. Kombinerade metoder: Efter 3v användning tas placebopiller eller inga tabletter alls för att
kroppen ska få menstruera endometriet östrogenet byggt upp. Glömskemarginal 36h. P-piller (COC),
p-ring (tas bort efter 3v, 1v för blödning, sedan in igen), p-sprutor (ej i Sve). Biverkningsprofilen beror
på balansen mellan östrogen och gestagen samt gestagenets profil.
Gestagen:
 Hämmar LH-frisättning  Hämmar ovulation.
 Förtjockar cervixsekretet  Hindrar sperma från att penetrera cervix.
 Tunnare endometrium.
Östrogen:
 Ökar koncentrationen av progesteronreceptorer  Bidrar till bättre blödningskontroll.
 Hämmar FSH-frisättning  Hämmar utveckling av dominant follikel.
Kombmetoder är säkra.
 Kortsiktiga hälsofördelar: Minskad blödning och mensvärk.
 Långsiktiga hälsofördelar: Minskad risk för flera cancrar.
t½ (h): Nomac (46), Levonorgestrel (14,8), Desogestrel (11,2), Dienogest (9,1), Drospirenon (27).
Största säkerheten vid kontinuerlig anv av gestagen m lång t½  kvinnan mår bättre, dock mer
blödningstrassel.
Varför östrogen i p-piller? Östrogen är ett livsviktigt hormon: Hjärna, ögon, tänder, blodkärl,
cirkulation, bröst, tjocktarm, urogenitala slemhinnor, skelett.
Gestagenbalans: Humörpåverkan? Depression? Jakten på det perfekta gestagenet fortsätter…
 Androgen: Akne, hirsutism, ”dålig” lipidbalans.
 Anti-androgen: Minskad akne, minskad hirsutism, bättre lipidbalans, sämre sexlust?
 Mineralkortikoid: Svullnad, Na-retention, högre BT.
 Anti-mineralkortikoid: Na- och vätskeförlust, K-retention, sänkt BT.
Biverkningar: Bäckensmärta, HV, ömma bröst, bruk av smärtstillande tabletter.
 Östrogen: Viktökning(?), svullnadskänsla (pga vätskeretention), illamående, pigmentering
(chloasma), flytning.
 Gestagen (ofta androgena): Aptitökning/viktökning(?), amenorré/oligomenorré, akne
(studier finns som visar att alla p-piller minskar akne), slemhinnetorrhet, trötthet, depression,
minskad libido (anti-androgenbiverkan, ofta klagomål, evidens saknas).
o Trombosrisk: Oklart. Trombosrisk i v6 = trombosrisk vid p-piller. Efter v6 ökar
trombosrisken till mer än vid p-piller. P-piller ökar risken 2-6x, risk högst första året
och ökar om man gör uppehåll i sin p-pilleranv. Risk dö i VTE pga p-piller är 816/1.000.000/år. Gestagena metoder påverkar EJ risk för VTE.

Vid önskemål om komb hormonell antikonception: Rek vid 1:agångsförskrivning är monofasiskt
preparat med levonorgestrel, norgestimat eller noretisteron, eftersom preparat med dessa gestagener
innebär lägst risk för VTE. Vid rådgivning och förskrivning bör hänsyn tas till kvinnans önskemål om
preparat och administrationsväg samt till andra möjliga pos och neg faktorer som bedöms kunna
påverka kvinnans nöjdhet och följsamhet.
6. Akut kontraception (EC)/postkoital antikonception (PCA): En metod som används efter
oskyddat samlag för att förhindra uppkomst av oönskad grav.
Effektivitet: Beror på metod, dos, intervall mellan samlag och intervention samt gravrisk vid
tidpunkten. Proportionen av grav som förhindras av EC jmf om man ej gör något varierar 57-95%.
Metoder:
 Yuzpe: EE/östrogen (100μg) + LNG/progesteron (0,5mg) upprepas efter 12h.
 LNG (levonorgestrel): ≤72h efter oskyddat samlag. 1,5mg enstaka dos (Norlevo, Plan-B,
Postinor). Inga kontraind. Upprepad beh under samma cykel kan ges. Risk blödningsrubbning.
Mindre effektivt än vanliga p-piller. Receptfritt i många länder.
o Verkningsmekanism: Hämmar/förskjuter ovulation om det ges innan LH börjat stiga
– ingen effekt därefter. Varierande effekt på follikelutv/ovulation: Fördröjd utv,
inhiberad utv, orupturerad follikel. Ingen effekt på endometriet/implantation/grav.
Möjligen sjunker effektivitet med ökande vikt – men man måste försöka!
 PRM (progesteronreceptormodulatorer): Enstaka dos ≥10mg mifepriston, 30mg ellaOne
<120h (5d) besläktat med mifegyn. Ska bli receptfritt inom EU.
o ellaOne (UPA): UPA (ulipristalacetat) administrerat i midfollikulär fas
hämmar/fördröjer follikulogenes och steroidogenes. UPA administrerat vid LH-påslag
hämmar follikelruptur (ovulation). UPA har ingen effekt på endometriet. UPA mer
effektivt vid alla tider från 0-120h.
 Cu-IUD (kopparspiral): Säkert, mkt effektivt (99%), invasivt. Långverkande reversibel
metod (LARC). Effektivt upp till 120h postkoitalt. Ingen ökad risk för biv/utstötning jmf
med ”vanlig” insättning. Kräver tränad personal, har kontraind.
o Verkningsmekanism: Hämning av endometriet/implantation (Cu-effekt).
Främmande kroppreaktion. Embryotoxisk effekt av Cu.
Rek: EC ska erbjudas oavsett tid i menscykeln. ellaOne är mkt effektivt och ska anv om möjligt. Ju
tidigare desto bättre! Inga kontraind (ej gravid, allergi möjligen). Påverkar ej risken för STI eller X!
Starta preventivmedel direkt! Använd back-up i 7-14d. Cu-IUD är mest effektivt! Akut p-piller kan
inte skada/avbryta en redan etablerad grav och kan därför inte likställas med abort. Uppföljning <3v
för utesluta grav, preventivmedelsrådgivning rek.

7. Abort: Fri abort sedan 1975, rätt göra abort utan speciellt skäl före v18+0. Efter v18 tillstånd från
Socialstyrelsen om synnerliga skäl föreligger (syndrom). Efter v22+0 då fostren befaras livsdugliga
beviljas i princip ej abort.
 Medicinsk abort: V5-9. Komplett abort i 97%. Uppföljning 3-4v. Ev komplettering med
skrapning/vakuumaspiration. Progesteronreceptorantagonist (Mifegyne) åstadkommer
progesteronbrist varmed missfall framkallas. <2d uppföljande beh med vaginalt PG (Cytotec)
för stöta ut grav fullständigt (kontraherar uterus, dilaterar cervix). Kompl: Smärta, illamående.
 Kir abort: V6-13. Mekanisk dilation av cervix, oftast i narkos, varvid endometriet aspireras
med vakuumsug. Vid 0-para eller grav >10v mjukas cervix upp med vaginalt PG timmarna
innan ingreppet. Kompl: Inf, blödning, ofullständig uterustömning.



Tvåstegsabort: V13-18(-22). Förbeh med antiprogesteron (Mifegyn), 24-48h inför beh.
Därpå upprepad vaginal tillförsel av PG (Cytotec) var 3:e h tills fostret stötts ut. Aborten
avslutas med skrapning, exceres, för att uterus ska bli fullständigt tömd. Kompl: Smärta,
illamående, blödning, inf, psykologiskt trauma. Uppföljning 4v.

----------D) Reproduktionsendokrinologi----------

Hypotalamus  GnRH  Hypofys  FSH + LH  Ovarier  Östrogen + Progesteron  Uterus
Mens: 400-500 menstruationer under kvinnans fertila år. Menarké 13,5åå. Menscykellängd: 21-35d.
Blödningstiden varierar 2-7d. Normal blödningsvolym 20-80ml. Menskomposition: 25% blod, resten
vätska, endometrieceller, vävnad. Menopaus 49åå. Styrs av hormoner: Endometriet tillväxer av E och
efter ovulation E+P. Om ej grav så slutar corpus luteum fungera och E+P minskar  ischemi av
endometriet och avstötning av dess funktionella del.
Blödningsrubbningar: Vanligaste orsaken till gynbesök, 15% av alla gynsjd, drabbar 20% av kvinnor
ngn gång under livet. Avvikelser från normal mens kan vara riklig blödning i rätt tid (menorragi) eller
blödning i fel tid.
 Menstruation: Östrogen-progesteronbortfallsblödning.
 Spotting: Stänkblödning.
 Midcykelblödning: Preovulatoriskt östrogenbortfall.
 Menorragi: Riklig (>80ml), regelbunden menstruationsblödning. Orsak: Myom, tumör,
polyp, inf, MHC, koagulopati, kopparspiral, lm/ASA/NSAID, idiopatisk. Kompl: Anemi
(trött, andfådd, HV, snabb puls). Beh: Tranexamsyra (Cyklo-F), järn, kombinerade p-piller
(gestagen  atrofierande endometrieffekt), hormonspiral (Levonova), kir.
 Metrorragi: Olaga blödning/blödning mellan menstruationerna. Orsak: Cervixca, polyp,
endometrieca, grav, ovulationsstörning, inf, lm (gestagen, spiral, psykofarmaka).
 Menometrorragi: Oregelbunden, volymökad blödning.
 Östrogengenombrottsblödning: Första året efter menarké, PCO, perimenopaus, gestagenbeh
(pga atrofierat endometrium). Beh: Cyklisk gestagentillförsel för stimulera naturliga
menscykel. Beräknad d16-25 i en tänkt menscykel intas syntetiskt gestagen  samlad
avstötning av endometriet. Samtidig närvaro av östrogen och progesteron  FSH/LH hämmas
 bästa möjliga förutsättningar för nästa ovulationscykel. Beh 3-6 mån  uppehåll, se om
unga flickan fått igång sin egen ovarialfunktion och om äldre kvinnan nu slutat menstruera.
Kvinnans blödningsliv: Endometriets basallager permanent.
 10-20 år: Anovulatorisk blödning.
 20-30 år: Metrorragier, spotting, genombrottsblödning.
 40 år: Menometrorragier.
 50+ år: Postmenopausala blödningar.
Hur fastställa kliniskt ovulation?
 Anamnes: Om regelbundna menses  premenstruella symtom; dysmenorré, ovulationssmärta.
 Bed cervixsekret: Tiden nära ovulation stiger östradiol  klart, genomskinligt sekret bildas.
 Kroppstemp stiger: Progesteronmetaboliter höjer temp 1 dygn efter ovulation med 1°C.
 UL-ovarier: Dominant follikel 20-25 mm.
 Progesteronmätning dag 21-23: Corpus luteumfunktion.



LH-mätning: Ovulation sker 10h efter LH-peak.

Blödningsanamnes: Viktigt definiera att normal mens utgörs av blödningar i 3-7d, totalmängd 20-80 ml. Cykellängd 21-35d (26-32d). Hur
länge blödning, SM, cykellängd, kvantifiera blödning (blöder igenom på kläder/lakan), trötthet, andfådd, feber, smärtor, cellprovtagning, tid
gynfrisk, tyngdkänsla i buk, sexuellt aktiv (klamydia), samlagssmärta, preventivmedel, grav? Blödningsschema där dagar med normal mens,
riklig blödning samt småblödning eller blodtillblandad flytning markeras.
Smärtanamnes: När debut? Förvärrande/förbättrande faktorer? Konstant smärta? Karaktär (molande, huggande, intervallartad)? Relation till
menscykel? Var smärta? Samlagssmärta? Livshistoria, socialt, somatiska diagnoser, fysisk hälsa, sexuellt, alkohol/droger.
Bäckensmärta: Endometrios, myom, cystor, cystit, IBS, IBD, depression, ångest, stress och PTSD.

1. Amenorré (ingen blödning): Grav, hypotyreos, hyperprolaktinemi, hypothalamisk amenorré
(ätstörningar), PCOS, POI.
 Primär amenorré: Har aldrig haft mens, 16 år gammal.
 Oligomenorré: Blödningsintervall >35d/>6v och <3mån. Oregelbunden.
 Försenad menarké: Ingen menstruation vid fyllda 16 år.
 Försenad pubertet: Inga pubertetstecken vid 14 års ålder.


(Pubertet: Längdutv – telarké – adrenarké)



Sekundär amenorré: Mensuppehåll ≥3 mån hos en kvinna som tidigare har menstruerat.
Utredning efter 6 mån.

Amenorréindelning enligt gonadotropinnivåer: Hypogonadism kan vara:
 Hypogonadotrop: Fys försening, anorexia nervosa, intensiv träning, hyperprolaktinemi.
 Normogonadotrop: Fysiologisk försening, PCOS, intensiv träning, missbildningar.
 Hypergonadotrop: Kromosomavvikelser, prematur ovarial svikt (POI).
Nivådiagnostik:
 Nivå I – Uterus/Vagina: Missbildningar i vagina, uterus, äggstockar. Hymen imerforatus.
 Nivå II – Ovarier:
o PCOS
o POF/POI: 5-10% förbättras spontant, 50% har fluktuerande förbättring. 30% av
primär amenorré. Oftast idiopatiskt. Iatrogen, Mb Turner, fragilt X, mutation i
gonadotropinreceptorer. Ökat LH, FSH, sänkt östradiol. Beh: HRT, äggdonation.
 Nivå III – Hypofys: Hyperprolaktinemi. Adenom, oligoamenorré/amenorré, infertilitet,
galaktorré. Ökat PRL, sänkt FSH, LH, östradiol. Beh: Dopaminagonist Pravidel.
 Nivå IV – Hypotalamus: Vanligaste orsaken till primär/sekundär amenorré. Låg vikt,
överträning, anorexi hämmar hypotalamus. Sänkt GnRH, FSH, LH, östradiol. Infertilitet,
osteoporos. Beh: Viktuppgång, kombinerade p-piller, vitD + kalk.
 Nivå V – CNS, externa stimuli
Anamnes: Viktnedgång? Kostomläggning? Tecken på ätstörning? Viktuppgång? Ökad
kroppsbehåring (hirsutism)? Akné? Avvikelse i vikt/längdtillväxt? Galaktorré? HV? Hereditet (tidig
menopaus)? Emotionell stress? Kroniska sjd? Lm? Torra slh?
Status: Inspektion. Tillväxtdiagram, BMI. Östrogen-, androgenpåverkan. Bröstutv (Tannerstaging).
Utred: Missbild/skada på gynekologiska organ? Gyn-us, UL, gravtest.
 Hormonanalyser: FSH, LH, PRL, TSH, fT4.
 Progesteron/gestagentest: Utvärdera östrogenstatus och utesluta missbildningar. Gestagenkur
på 10 dgr  efterföljande blödning = tillräckligt höga östrogennivåer.
 Kromosomanalys: Bestäm karyotyp (hypergonadotropisk hypogonadism/POI/POF).
 Benålder (primär amenorré): Vä handled röntgas.
 MR-sella turcica: Misstanke om hypofystumör/prolaktinom.
 Laparoskopi: Missbildning?
Amenorré: TSH, PRL, progesterontest 
 1.  TSH högt  Hypotyroidism
 2.  Bortfallsblödning  Normalt PRL och TSH  Anovulation
Galaktorré: TSH, PRL, MR-sella turcica  Ej bortfallsblödning  Östrogen-, progesteroncykel 
 1.  Ej bortfallsblödning  Ändorgansproblem



2.  Bortfallsblödning 
o 2.1.  FSH, LH högt  Ovarial insufficiens
o 2.2.  FSH, LH lågt/normalt  MR-sella turcica  Hypotalamisk amenorré
Insulin  Ökad androgenprod i ovarier/binjurar, minskad SHBG-prod i levern  Hyperandrogenism.
Lågt T3/4  Högt TSH i hypofys + högt TRH i hypotalamus  Ökat PRL  Amenorré + laktorré.
1.1. Hypotalamisk amenorré: Hämmad pulsatil GnRH-frisättning  Hämmad FSH/LH-sekretion 
Ökad kortisolnivå (mobiliserar glukos från glykogendepåer)  Östrogen-, progesteronbrist (TSH
oförändrat, fT4 sjunker)  Anovulation  Amenorré.
Kolesterol är prekursorsubstans för ovariets steroidhormoner: Progesteron/aldosteron, kortisol, testosteron/östradiol.

Konsekvenser: Infertilitet, osteoporos, muskuloskeletala skador, hämmad skelettutv.
Beh: Adekvat nutrition. Viktuppgång vid undervikt. Anpassad fysisk aktivitet. Hormonell substitution
med HRT eller p-piller. Kalcium- och D-vitamintillskott.
1.2. Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS): Exakt orsak okänd (genetik + livsstil). Prev: 5-10%.
 Polycystiska ovarier (PCO): ≥12 folliklar och/eller ovarialvolym >10ml.
Patogenes: Genetisk predisposition + direkt effekt på ovarier + övervikt  Höga insulinnivåer +
insulinresistens  Minskad SHBG-syntes i lever + Genetisk predisp  Ökad androgenicitet 
Anovulation  Polycystiska ovarier. Fettväv kan aromatisera testosteron till östrogen  östrogenprod
utanför FSH/LH-kontroll. Östrogen utövar neg feedback på FSH varpå follikelutv avstannar, medan
östrogen/LH-effekten leder till att thecacellerna prod ökade mängder androgen (som i sin tur ej
aromatiseras av granulosacellerna, FSH-brist) som omvandlas av fettväven och orsakar en neg spiral.
Infertilitet eftersom folliklarna ej mognar ut.
Symtom:
 Hyperandrogenism: Hirsutism (70%), mensrubbning (80%), nedsatt fertilitet (80%),
polycystiska ovarier (75%).
 Insulinresistens: Obesitas (50%), hypertoni, hyperlipidemi (70%), glukosintolerans (30%),
typ 2-diabetes (10%).
Endokrin utredning:
 Enbart PCO utan symtom på anovulation/hyperandrogenism: Ingen utredning.
 Klinisk hyperandrogenism och regelbunden mens: Testosteron, SHBG.
 Klinisk hyperandrogenism och/eller mensstörning: FSH, LH, testosteron, SHBG, TSH, fT4,
prolaktin, 17-OH-progesteron.
Diagnos (Rotterdamkonsensus 2003):
 1. Oligo/anovulation
 2. Klinisk/biokemisk hyperandrogenism
o Klinisk: Hirustism, androgen alopeci.
o Biokemisk: Ökat testosteron, sänkt SHBG, T-SHBG >0,050, LH/FSH-kvot >2.
 3. Polycystiska ovarier på UL
Förhöjt S-LH, normalt/lågt S-FSH, LH/FSH >2  vanligare hos smala kvinnor med PCOS.
Insulinresistens och hyperinsulinemi är vanliga hos kvinnor med PCOS, men ej universellt drag.
Beh:
 Insulinresistens och obesitas: Livsstilintervention (viktnedgång, rökstopp, ökad fys akt) +
Antidiabetikum (Metformin).
 Menstruationsstörning: Cykliskt gestagen eller p-piller (Yasmin, Diane).
 Hirsutism: P-piller, epilering, antiandrogener. (Spironolakton, Cyproteronacetat, Finasterid
(Proscar)).
 Graviditetsönskan: Ovulationsstimulering med Klomifen (Pergotime).
Metabola syndromet: Nedsatt glukostolerans, obesitas, BMI >30, dyslipidemi, hypertoni.
”Insulinresistensen” är centralt patofysiologiskt, både hos normalviktiga och obesa kvinnor m PCOS.
Prevalensen av metabola syndromet ökar med stigande ålder/BMI hos kvinnor med PCOS.
Diff:





Kongenital adrenal hyperplasi (CAH): S-17-OH-progesteron, morgonprov taget under tidig
follikelfas/under amenorréperioden; normalt >6-9 nmol/L.
Androgenproducerande tumör: Testosteron >5 nmol/L.
Cushings syndrom: Förhöjt S- och U-kortisol. (ACTH-prod hypofysadenom; kortisolprod
binjurebarktumör).

1.3. Prematur ovariell insufficiens/svikt (POI/POF): Hypergonadotrop amenorré <40år. Idiopatisk
90%. Prev: 1%. Familjärt 30%. Associerad autoimmun sjd (Hashimototyroidit). Specifika mutationer
av FSH, LH-receptorn. Iatrogen: Cancerbeh >800rad = 100% POI.
Diagnos:
 S-FSH-nivåer förhöjda >40E/L.
 Anti-Müllerskt hormon (AMH) lågt.
 Könskromosomanalys vid primär amenorré.
Symtom: Primär amenorré, försenad pubertetsutv. Mensrubbningar, sekundär amenorré.
Vasomotoriska symtom. Humörsvängningar. Sömnstörningar. Urogenitala symtom, dyspareuni.
Beh:
 Hormonsubstitution: Inducera pubertet. Beh vasomotoriska symtom. Återställa torra och
sköra slemhinnor. Motverka förlust av benmassa. Motverka ökad risk för hjärtkärlsjd.
 Graviditetsönskan: Hormonstimulering. Frysning av ovarievävnad, befruktade ägg.
Äggdonation.
1.4. Hyperprolaktinemi: Grav/amning. PRL-prod tumör (prolaktinom). Defekt dopaminhämning från
hypothalamus. Beh: Antipsykotika (Haloperidol, Klorpromazin, Risperidon, Ziprasidon) OBS:
Clozapine, Olanzapine, Quetiapine.
 1.4.1. Prolaktinom: Oligo/amenorré, galaktorré, minskad libido, huvudvärk, synfältsbortfall.
 Diagnos: S-Prolaktin: 58-567 mIE/L, MR-sella turcica, kontroll av syn om makroadenom.
 Beh: Bromokriptin (dopaminagonist, Pravidel), Cabergoline (Dostinex), kir.
1.5. Tyroideadysfunktion: Autoimmun tyroidit oftast orsak till primär hypotyreos  TSH och TRH
förhöjda nivåer i hypothalamus. TRH kan stimulera frisättning av prolaktin  Amenorré + galaktorré.
 1.5.1. Hypertyreos: Sänkt TSH och förhöjt fT4/T3. Graves sjd 70%. Lm-utlöst (interferon, Li,
Amiodaron). Symtom: Hjärtklappning, viktminskning, ökad aptit, tremor, muskelsvaghet,
oligo/amenorré. Beh: Tyreostatika (Propyltiouracil).
 1.5.2. Hypotyreos: Förhöjt TSH och lågt fT4. Ofta ärftligt. Symtom: Trötthet, frusenhet,
oligo/menorré, galaktorré, obstipation. Beh: Levaxin.
1.6. Turners syndrom: Hypergonadotrofisk amenorré. Vanligaste könskromosomavvikelsen. 45X
(monosomi), mosaik, 45X/46XY. 1:2500 nyfödda flickebarn.
 Monosomi: 50% saknar helt en X-kromosom. 45X0.
 Mosaicism: Närvaro av 2/fler cellinjer med olika genotyper hos en individ.
o 45X/46XX: Två normala X-kromosomer.
o 45x/46X, i(Xq): En normal och en abnormal X-kromosom.
o 45X/46XY: En X- och en Y-kromosom.
o Förekomst av Y-kromosom  gonaden tas bort.
Utebliven pubertet, sexuell infantilism m gonaddysgenesi. Treakgonads (ovarier  vävnad utan
funktion).
Fysiska stigmata: Kortvuxenhet, kort bred nacke. Högt gomvalv, mikrognati, epikantus. Lågsittande,
utstående öron. Sköldlik bröstkorg, brett sittande mamillär. Koarktatio aortae. Bikuspida aortaklaffar +
hypertoni – dissekerande aortaaneurysm. Sensorineural hörselnedsättning. Ökad pigmenterade nevi.
2. Blödning före menarké: Ovanligt, oftast benignt. Orsak: Malignitet, corpus alienum, trauma,
sexuella övergrepp. Kontakta barn- och ungdomsgynekolog.
3. Blödning efter menarké:

Utredning:
 Klassificera: Ovulatorisk, anovulatorisk, anatomisk.
 Associerade symtom: Dysmenorré, premenstruella symtom.
 Uppskatta volym: Koagler, nattliga byten av mensskydd, dagbok.
 Uppskatta regelbundenhet: Dagbok.
 AT: Tecken till systemsjd?
 Gyn-us: Myom, polyp, inf? Lättblödande?
 Prover: Gravtest, cervixodl (om inf-tecken), cellprov (de flesta med cellförändringar har inga
symtom alls, cancer ger köttsaftsliknande flytningar).
 Lab: Blodstatus inkl ferritin (patognomont för anemi).
o På ssk ind: TSH, T3/4, DHEAS, LH, FSH, PK, APTT, PRL, leverstatus, kreatinin,
kortisol, vWF, etc.
 Vaginalt UL: 80% sensitivitet för (intramurala) myom.
o Endometrietjocklek: Ffa postmenopausal >4mm. Sens 96%. Hos premenopausal
ingen övertygande korrelation till cancer.
 Endometriebiopsi: Smidigare än fraktionerad abrasio. Detekterar 87-96% av cancer. Om
osäker först koksalt, sedan biopsi. PCB som bedövning, annars oftast ingen bedövning.
 Hysteroskopi: Direkt visualisering, riktade biopsier.
 Hydrosonografi: 5-15 ml vätska i kaviteten och UL. Lättare se intrakavitära förändringar.
3.1. Ovulatorisk: Cyklisk, ofta premenstruella symtom och dysmenorré.
Beh:
 Tranexamsyra: Minskar blödningsvolym 34-59%. Cyklokapron 500mg 2x4 under mens.
Antifibrinolytisk effekt.
 NSAID: Minskar blödningsvolym 22-46%. Naproxen 250mg 1x3 under mens. Hämmar
prostaglandinsyntes.
 Hormonspiral.
 Kombinerade p-piller: Möjligen effektiva, men data saknas.
 Fraktionerad abrasio: Inte längre en kurativ åtgärd. Diagnostisk us.
 Endometrieablation: Laser, elektriskt, termalt, radiofrekvens.
 Hysterektomi: Definitiv.
3.2. Anovulatorisk: Oregelbunden. Uppstår då ingen follikel färdigbildats i ovariet, varpå inget
corpus luteum producerat progesteron. Det enda som finns är varierande mängder östrogen (beroende
på antal aktiva folliklar). Endometriet blir till följd av progesteronbristen så pass tjockt att nutritiv
svikt inträffas, varpå endometriet stöts ut i form av riklig mensblödning. Ffa unga kvinnor kring
menarké, samt äldre kvinnor kring menopaus. I regel är dessa blödningar smärtfria, rikliga och
oregelbundna. Minskat östrogen  svettning, flush. Minskat gestagen  mens.
Beh:
 Kombinerade p-piller.
 Hormonspiral: Minskar blödningsvolym 74-96%. Många kvinnor amenorroiska efter 12 mån.
 Systemiskt gestagen: Beh helst 21d per cykel för fullgod effekt (åtm 10d).
3.2.1. MHC (metropatia haemorragika cystika): När endometriet bygger till sig och en blödning
hoppas över pga gestagen. Blödningen därpå blir större. Vid långvarigt överskott av östrogen och låga
nivåer av progesteron utv ett hypertrofiskt endometrium med oregelbundna körtelrör, MHC.
3.3. Anatomisk:
 3.3.1. Myom: Tranexamsyra, hormonspiral, kombinerade p-piller, (GnRH-analog),
(androgenbeh). Myomnukleation, uterinartärembolisering, hysteroskopisk resektion,
hysterektomi.
 3.3.2. Polyp: Kan ge riklig blödning men oftare slumpmässig, oförutsägbar spotting eller
blödning. Vissa syns enbart på hydrosonografi. Kir, 1-13% malignitetsrisk (storlek och ålder
ökar risken). Hysteroskopisk resektion.



3.3.3. Adenomyos: Endometriella körtlar och stroma i myometriet. Sätter sig i snittområden.
Ofta kopplat med riklig mens, dysmenorré. Oftast diagnos efter hysterektomi.

4. Postmenopausal blödning: Malignitet tills motsatsen är bevisad. Se canceravsnittet!
Postmenopaus inträffar 12 mån efter menopaus/sista blödning, varar återstoden av livet och
kännetecknas av östrogenbrist. Utan östrogen bör endometriet ej proliferera.
 4.1. Atrofiska vaginalslemhinnor (59%): Lokalt östrogen. Lubricerande, återfuktande beh.
 4.2. Endometriecancer (10%): Risk: >40år, >90kg, anovulatoriska cykler, nullipara,
infertilitet, tamoxifenbeh, hereditet för endometrie/koloncancer. Beh: Hysterektomi.
 4.3. Cervixcancer (2%)
 4.4. Polyp
Utred: Gyn-us inkl UL, cellprov, endometriebiopsi om endometrium >4mm.
5. Annan blödning: Uteslut alltid inf (mellanblödning, menorragi) och grav vid blödning i fertil ålder.
AV-fistel, koagulopati, IBD, dålig följsamhet av p-piller, kopparspiral.
Lm: Antikoagulantia, antidepressiva (SSRI, TCA), östrogensubstitutionsbeh, tamoxifen, kortison,
levaxin (hyper/hypotyreos som ger blödningen, ej lm i sig), hormonella preventivmetoder, natur-lm
(ginseng, ginkgo, soja, omega-3).
Funktionell: Beh med komb p-piller/p-ring, hormonspiral (Mirena), Naproxen mot smärta.
Utred: Gyn-us inkl UL, cellprov, kolposkopi med ev biopsi, cervixabrasio.
6. Klimakteriet: Omfattar pro-, peri- och postmenopaus. 4-7 år.
Perimenopaus: Tiden före menopaus (3-5 år). Biologiskt aktivt östrogen (E2) hos fertila kvinnor.
95% av östradiolprod sker i ovarierna. Blödningsrubbningar vanliga. Förkortad follikelfas  Tätare
menstruationer. Menometrorragier, förlängt intervall (anovulation). Rel östrogendominans över
progesteron. Kan beh med cykliska gestagenkurer, hormonspiral, ev cyklokapron.
Postmenopaus: Tiden efter menopaus. Androstendion (A4) omvandlas till östron (E1) i den perifera
fettväven.
Menopaus: Inträffar i genomsnitt vid 51åå (45-57). Ägganlagen i ovarierna slut. S-Östradiolprod från
ovarierna minskar gradvis. Ovarierna kan ej svara på stimulering från hypotalamus och hypofys med
follikeltillväxt. ≥1 år sedan den sista menstruationen.
 Tidig menopaus: <45 år.
 Prematur menopaus: <40 år.
Åldrande ovarium: Från 35åå: Minskad progesteronsyntes i corpus luteum, dock ingen
östrogensyntes i folliklarna. Kortare cykler, premenstruell spotting. Fysiologiskt, kan beh med cykliskt
progesteron, dag 16-25 i menscykeln.
Transition: Förändringar i blödningsmönstret, vasomotoriska symtom, psykologiska och mentala
störningar, sexuell dysfunktion, osteoporos (senare).
Nära menopaus: Anovulation, otillräcklig lutealfas  minskat progesteron, men ej östrogen 
endometriehyperplasi. Vid menopaus minskar östrogen dramatiskt. Produktion i fettlager. Testosteron
sjunker långsammare.
Orsak: Hormonella förändringar vid ovarialsvikt  antalet folliklar i äggstockarna sjunker. Minskat
östradiol och progesteron. Ökat FSH och LH.
Långsiktiga effekter av östrogenbrist:
 Kardiovaskulära sjd
 Skivepitelet i vagina förlorar sitt kollagen + de yttre cellagren försvinner  skör slh
 Urogenitala problem (sveda, atrofi)
 Osteoporos
Menopaussymtom: Inga besvär 16%. Graden av vasomotoriska besvär beror på hur snabbt
östrogennivåerna minskar.
 45 år: Menorragi, metrorragi, svettningar, blodvallningar, sömnsvårigheter.
 51,2 år: Svettningar, blodvallningar, sömnsvårigheter, yrsel, HV, torrhet i vagina.

 55 år: Torrhet i vagina, yrsel, uretrit, klåda, svettningar, blodvallningar.
Vasomotoriska: Vanligast, 50-75% varav 85% >1år (25-50% besvär 5 år, 15% >15 år). Förhöjt FSH,
LH  transmittorsystemet  kroppstermostaten sätts ur spel  vasoaktiva peptider frisätts  kraftig
dilation av perifera artärer  värmevallningar; svettning. Hjärtklapp  Sömnbrist; koncsvårigheter;
nedstämdhet. Alt beh: SNRI, SSRI, gabapentin.
 Risk: Låg fysisk aktivitet, rökning, högt FSH, högt BMI, etnicitet, tidigare PMS, ooforektomi.
Osteoporos: Efter menopaus minskar 75% av benmassan pga östrogenbrist, ej åldersrelaterat.
Benmassan når sitt max i tonåren, skelettmognad i 25-35åå. Därefter sjunker den med 0,4%/år fram till
menopaus då den sjunker med 2-5%/år för att efter 5-10 år gå ned till 1%/år. DEXA. HRT motverkar
förlust av benmassa. Primärpreventiv effekt vad gäller risk för höftfx, kotfx och övriga
osteoporosbetingade fx. Ej 1:ahandsval för fx-prevention om ej <60 år med hög risk fx-risk där andra
beh ej tolereras. Effekt även via balansfunktion?
Fx-riskfaktorer:
 Påverkbara: Låg vikt (anorexia – peak bone mass!), rökning, kortison >3mån, falltendens.
 Icke-påverkbara: Ålder, kvinnligt kön, tidig menopaus (ooforektomi), genomgången
kortisonbeh, mor/far haft höftfx.
Beh: Rökstopp, adekvat kost (kalcium, vitD), utevistelse i solen, daglig promenad (muskel- och
balansträning), fallförebyggande åtgärder, försiktighet med lm (sedativa, hypnotika).
 Bifosfonat: Alendronat minskar antal osteoklaster  resorption av benmassa minskar, GIproblem/dyspepsi.
 Selektiva östrogenreceptormodulerare (SERM): Raloxifen minskar resorption av benmassa
 klimakteriebesvär kan förvärras, DVT-risk.
Kardiovaskulära sjd: 25% av all kvinnlig död. 1/3 av kvinnor >65 får hjärtkärlsjd. Ateroskleros.
Före menopaus har kvinnor lägre risk för hjärtkärlsjd än män pga högre HDL-E. Efter menopaus vid
70åå är risken lika som för män pga ökat kolesterol och minskat HDL-E.
 Risk: Hereditet, ålder, hypertoni, dyslipidemi, obesitas, DM, rökning, dålig diet, låg fys aktiv.
 HRT <60åå: Minskar risken för hjärtkärlsjd.
 HRT >60åå: Ökar risken för hjärtkärlsjd.
 Po HRT: x2 risk för venös trombos.
Hudförändringar: Hyperpigmentering, rynkor, klåda. Orsak: Hereditet, solning.
 Hormonellt orsakat: Minskad hudtjocklek pga minskat kollagen, minskad elasticitet.
Urogenitala: 10-50%, livskvaliteten påverkas. Minskat östrogen  minskat kollagen, minskat ytepitel
 blekare, utslätad rugae  vaginalt pH >4,5. Vulvovaginal atrofi 57%, sexuell dysfunktion 55%.
Minskad risk för UVI, bibehållen sexuell funktion, inkontinensbesvär kan förbättras.
Diff: Hypertyreos, feokromocytom, feber, ångest, relationsproblem, prim/sek hyperparatyroidism,
kortisolbeh, endometriecancer, cxcancer, endometriepolyper, myom, depression.
6.1. Hormonersättningsterapi (HRT):
Östrogener:
 Potenta: Etinylestradiol (EE2) i kombinerade p-piller.
 Mediumpotenta: Estradiolvalerat (E2) används i klimakteriet.
 Svaga: Används lokalt hos äldre för slemhinnebesvär.
Biv:
 Östrogen: Bröstspänning, HV, illamående, olaga blödning, benkramper. Enbart östrogenbeh
leder till slemhinnestimulering och cancer, varför gestagen ges för att motverka detta.
 Gestagen: Bröstspänning, HV, svullnadskänsla, humörförändringar, nedstämdhet, akne.
Ind systemisk HRT: Risk-nyttaförhållandet för hormonbeh är klart fördelaktig om den initieras i nära
anslutning till menopaus och begränsas till 5 år (efter 5 år ökar risken för bröstcancer signifikant).
 Vasomotorsymtom (starkt underlag)
 Sömnstörning (måttligt underlag)
 Prematur ovariell insufficiens/POI/POF (starkt underlag)
 Förebyggande av osteoporos hos kvinnor med hög fx-risk <60 år (starkt underlag)

Kontraind: Östrogenberoende/hormonberoende cancer. Genital blödning utan känd etiologi. Obeh
endometriehyperplasi. DVT/LE/angina/hjärtinfarkt/stroke. Allvarlig leversjd.
 Lokal kontraind: Aromatashämmarbeh, genomgången bröstcancer.
OBS! Långvarig immobilisering och kir ingrepp. Hypertoni (ingen kontraind om välbeh), diabetes
(skärpt uppmärksamhet vid kärlkompl), hyperlipidemi (ej kontraind), migrän (kan försämras, välj
transdermal beh), obesitas (ej kontraind, men ökad trombosrisk, välj transdermal beh), myom (risk för
tillväxt), endometrios (kan reaktiveras), SLE (individuellt), porfyri (individuellt), hypotyreos (högre
Levaxindos).
Initiering: Info för/nackdelar, interkurrenta sjd kan öka risken, lindriga biverkningar första veckorna.
Kontroller före HRT-insättning: BT, gyn-us inkl UL, bröstkörtelpalp, mammografi.
Administrationsupplägg: ERT (enbart östrogen), cyklisk HRT, sekventiell HRT, kontinuerlig
kombinerad HRT, långcyklisk HRT.
 Kvinnor med livmoder: E + P.
 Kvinnor utan livmoder: Endast E.
 Gestagenkänslighet: Mirena + E.
 Malabsorption: Ej beh po.
 Låg libido: Tibolone.
Uppföljning: Åb var 6-12:e mån, försök till direkt utsättning (inget stöd för nedtrappning).
 Risk: Bröstcancer vid användning >5år, DVT/LE, stroke, hjärtinfarkt.
 Positiva effekter: Ökad bendensitet, minskad frakturrisk, minskad kolorektalcancerrisk.
6.2.1. HRT-Perimenopausalt: Sekventiell beh ger bäst blödningskontroll om fortfarande mens.
Behöver inte invänta amenorré för påbörja beh, initialt rek sekventiell beh i premenopausal fas. 1-2 år
efter menopaus rek kontinuerlig komb beh (medroxyprogesteron + östradiol (Indivina), noretisteron +
östradiol (Activelle, Cliovelle)).
 Östradiol 2mg 1x1 + gestagen 10mg x10d varje månad
o Novofem (1mg östradiol) + Noretisteron (NETA) (1mg)
o Trivina (2mg östradiol) + Medroxiprogesteron (MPA) (20mg)
 Utan kvarvarande uterus: Östradiol 1-2 mg/d
6.2.2. HRT-Postmenopausalt: Östrogen ger symtomlindring, medan progesteron främst har
uterusprotektiv effekt.
Konklusioner gällande HRT upp till 5 år för kvinnor 50-59 år:
 Nytta:
o Symtomlindring av vasomotorsymtom och urogenitala symtom.
o Förebyggande av osteoporos, fx och diabetes.
o Minskad risk för hjärtkärlsjd och total mortalitet.
 Risker: Ökad risk för venös trombos, gallblåsesjd, bröstcancer.
Beh: Kontinuerlig, tidigast 1 år efter menopaus, tillägg av gestagen i 14d. Activelle 1mg E2+0,5 mg
Noretisteron (NETA). Tibolon (Livial). Lägsta möjliga dos under kortast möjliga tid, ej >5 år.
Omvärdera beh var 6-12:e mån.
 Enbart östrogen: Femanest; Estradotdepotplåster; Divigel 0,5mg E2. Vaginalinlägg –
Oestring (7,5μg/24h, E2)
 Gestagener: Provera (medroxyprogesteron), Mirena (levonorgestrel).
 Östrogener för lokal beh: Vagifem, Ovesterin.
o Ind: Torrhet i slidan, dyspareuni, överaktiv blåsa m vaginal atrofi, recidiverande UVI.
Alternativ lm-beh: Fytoöstrogener (soja, rödklöver), Femal (pollenextrakt), Remifemin (silverax),
SNRI, Gabapentin (anti-ep), (gamma-aminobutyriksyra (neurotransmittor)).

----------------------E) Infertilitet---------------------10-15% av alla par ofrivilligt barnlösa. Genomsnittlig ålder vid födsel av första barnet är i Sve 29 år.
Förutsättning: Spermier av god kvalitet, normalt spermiegenomsläppligt cervixsekret, äggledare som
tillåter spermiepassage till ampullae, normalt hormonspel och ovulationer för äggleverans, fri väg för
ägget från ovarium till ampullae, förmåga transportera befruktat ägg till livmodern.

Utredning efter 1 år av försök: Ovulation? Tubarpassage? Spermieantal och -rörlighet?
Utredningsresultat: 1/3 kvinnlig faktor (anovulation, tubarskada, ovarialsvikt), 1/3 manlig faktor
(avvikande spermieprov), 1/3 oförklarad infertilitet eller något hos båda.
 Kvinnlig faktor: Tubarskada (pga tex klamydia) (20-35%), ovulationsstörning (20-28%),
hormonbrist, PCOS, POI, inf, X, endometrios (1-3%), myom, uterusmissbildning, vaginism,
idiopatiskt (10-20%). Infertilitet ökar med åldern, då antal fungerande ägg minskas, mer
kromosomavvikelser. Befruktsamheten börjar gå ned vid 30åå, men tydligt efter 38. Mycket
tydligt efter 40-42. Grav efter 46 är exceptionellt.
 Manlig faktor: Spermiefel (25-45%). Nedsatt spermieprod, onormala spermier, störning i
ejakulation/erektion, orkit, ej nedstigna testiklar, varikocele, hypogonadotrof hypogonadism,
toxiska substanser, kemoterapi, anabola steroider, alkohol, svår systemsjd (njur/leversvikt).
Utredning kvinna: Anamnes, vikt, hormonprover (AMH, ev TSH, T4, T3, PRL, FSH, LH,
progesteron, CD-21), us, vag-UL med antralfollikelräkning.
 Tubarpassage:
o HSSG (hysterosalpingografi): UL-ledd kontrast-us på mott med vaken pat.
o Laparaskopi med genomspolning av äggledare: Sövd pat på op, går att åtgärda ev
adherenser/cystor samtidigt. Bekräfta UL-fynd.
Utredning man: Spermieprov, anamnes, us yttre genitalia, ev karyotyp om spermieantal <5 milj.
Volym
Spermiekoncentration
Totalt antal spermier
Motilitet
Morfologi

Beh:








1,5 ml eller mer
>15 miljoner spermier/ml
>40 miljoner/ejakulat
>32% progressivt rörliga
>4% normala spermier

Anovulation: Ovulationssimulering (T Pergotime (Klomifen, 50mg CD-5-9), lågdos-FSHstimulering (dagl subkut inj)), IVF + högdos-FSH-stimulering.
o Klomifencitrat: Antiöstrogen som får hypofysen öka prod av FSH/LH, varmed
ovarierna stimuleras till follikelutv och östrogenprod. Tas 5d i sträck from 5:e d sedan
mensstart. Viktigt övervaka folliklar med UL, så dessa ej blir hyperstimulerade
(ovanligt). Om så sker ska ny kur ej företas förrän ovarier återgått till normal storlek.
o Gonadotropinbeh: FSH injiceras under 7-14d, from mensstart, tills UL-bild visar att
ovulation kan induceras  ges då HCG-inj, som kroppen uppfattar som LH-peak.
Ovulation sker <2d. I ett sista steg görs även insemination för ytterligare öka
chanserna. Risk för överstimulering och flerbörd – övervaka med UL.
Tubarskada: IVF.
o IVF-beh: GnRH-agonist börjar ges from 7d före beräknad mens, fram till hCG-inj.
Förhindrar normal ovulation, blockerar LH-frisättning. Dagliga FSH-inj påbörjas efter
mens fram till mogna folliklar. hCG-inj för påbörja ovulationsprocess. Skörd 36h efter
hCG-stimulering, timmarna innan äggblåsorna spontant spricker. IVF-befruktning.
Embryotransfer av befruktat ägg efter 2-3d.
Ovarialsvikt/POF: Äggdonation.
Manlig faktor: IVF med spermiemikroinj (ICSI), spermiedonation.
Oförklarad infertilitet: Inseminationer (15-20% får barn), IVF (30-35% får barn per beh,
50% på 3 beh), äggdonation.

Surrogatmoderskap: Kvinnor som saknar fungerande livmoder, men som har normalt fungerande
äggstockar (Mayer-Kuster-Rokitanskys syndrom, medfödd avsaknad av livmoder) kan få biologiska
barn. Äggen aspireras via vaginan på det sedvanliga sättet och befruktas med hennes mans spermier,
embryot överförs till livmodern hos en frisk frivillig kvinna, som bär barnet och ger det efter
förlossningen till föräldrarna. Mannen får barnet pga sin faderskap, modern måste adoptera.
Livmodertx: En kvinna, ofta släkting, donerar sin livmoder, som sedan transplanteras till
livmoderlösa kvinnan. Två långa op. Immunosuppression av mottagaren så länge som antalet önskade
barn är uppfyllt, sedan hysterektomi.

In vitro-fertilisering (IVF)/Provrörsbefruktning: Framgångsrik beh för barnlöshet oavsett om
orsaken ligger hos kvinnan, mannen eller är oförklarad. Hormonstimulering av äggstockarna och
induktion av äggens utmognad. Äggplockning mha vaginal UL-kontrollerad nålaspiration.
Befruktning på odlingsskål och odling av embryona. Embryoöverföring. Hormonellt stöd för
gulkroppsfunktionen.
 Dag 1: Läkarbesök. Info, tid beh, sjd, lm, gyn-us, UL.
 Dag 2: Första mensdagen.
 Dag 3: Injektionsstart. Hormonstimulering för säkrare få ägg i utbyte och gärna fler än ett.
o Långt protokoll: 4-5v. Förbeh med nässprej som sätter äggstockarna i vilofas 
tillfälligt klimakterium.
o Kort protokoll: 2v. Äggstockarna stimuleras utan föregående nedreglering.
Hormonbeh börjar i samband med mens och några dagar in i beh ges det lm som
reglerar kroppens signal för ägglossning.
 Dag 8+11: UL.
 Dag 14: Ägguttag: De vätskefyllda blåsorna kan innehålla ett ägg eller enbart vätska. Äggen
placeras i värmeskåp liknande kroppsegen miljö. Mannen lämnar spermaprov där antal och
rörlighet analyseras.
o Vid normal spermiekvalitet görs standard-IVF, dvs spermier och ägg läggs tsm i en
skål så att spermierna på egen hand kan befrukta äggen.
o Om spermiekvaliteten är nedsatt används mikroinj. Män utan spermier i provet kan få
hjälp genom att spermier plockas ut från (bi)testikeln och därefter mikroinjiceras.
o Dagen efter ägguttaget kontrolleras hur många av äggen som blivit befruktade.
Embryona odlas i 2-5d.
 Dag 16: Embryoåterförande: Ett, ev två, embryon väljs ut för återförande till livmodern.
Sker på odlingsdag 2, 3 eller 5 beroende på vilken tidpunkt som bedöms ge bäst chans till grav.
Under perioden efter återförandet omvandlas de tömda äggblåsorna till gulkroppar som prod
progesteron. Som stöd ges extra progesteron vilket påverkar endometriet till att bli mer
mottagligt för embryot. Om det finns övertaliga embryon kan de frysförvaras i 5 år. Krävs
gemensamt godkännande för användande.
 Dag 30: Gravtest. 3v efter pos test görs UL för se om det finns hinnsäck med foster.
Avbruten beh: För få äggblåsor, för många äggblåsor.
Risk: Överstimulering (OHSS) med svullen buk, smärta, tungandad. X med blödning och smärta.
Äggstocksinfl. Missfall ej vanligare.
Gravmöjlighet: 20-25% per menscykel under ideala förhållanden vid naturlig befruktning. Kvinnans
ålder, infertilitetsorsak, antal tidigare beh, livsstilsfaktorer (alkohol, kaffe, rökning, träning,
över/undervikt) påverkar.

----------------F) Genitala infektioner---------------1. Vaginas miljö: Skivepitel. Dominans av laktobaciller  bryter ned glykogen  lågt pH <4,5. >30
olika bakterier, 1 miljon mikroorganismer/ml flytning. Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma,
Urealyticum, E. Coli, Enterokocker, Streptokocker, Stafylokocker, Klebsiella, difteroida stavar, anaerober (många!), svamp.

Meningslöst med allmänodling av vagina! Naturalfloran kan förändras av ab.
Vag-us: Bed flytningens färg, konsistens, lukt, pH.
Bed slh: Mikroskopisk us för förekomst av VBK, clueceller, hyfer, stavar (Laktobaciller) = wetsmear.
Clueceller: Epitelceller täckta av kocker. Avsaknad av laktobaciller. Fynd vid bakteriell vaginos (BV).
Vaginalt pH:
 4-5: Normalt, svampinfektion.
 5-6: Klamydia, gc.
 >7: Bakteriell vaginos, trikomonas.
1. UVI/Cystit: Vanligt.

Symtom: Trängningar, sveda, bakteriuri (hos grav), smärta (E coli typisk för sveda vid urinering,
honeymoon-UVI: saprofyticus och enterokocker – smärta). Går det att klämma ihop urinblåsan utan att
pat reagerar är det ingen UVI. Ruckömhet går ej bed.
 U-sticka med nitrittest: Nitritnegativa med nedre buksmärtor hamnar hos gyn!
o Saprofyticus och enterokocker är nitritnegativa.
o Alla gramnegativa bildar nitrit.
 Spektramox resistensproblem.
 Gram+: Trimetoprim, Nitrofuradantin, Amimox.
 Gram–: Sulfa, Selexid, Ciprofloxacin, (Genta (IV)).
 Giardia/amöbor: Flagyl.
 Hemolytisk anemi vid glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist, vanligt i Mellanöstern, kan ej äta
favabönor.
 Urinsediment: Färga med blått, titta på glas – cylindrar, epitelceller (runda platta stora, med
liten kärna), LPK är hälften så stora, om de är fler än epitelcellerna – inf.
o Gram+: Strep (bollar på rad), staf (bollar i klase)
o Gram–: Stavar. E. coli – alla ab listade funkar bra.
2. Genitala infektioner:
2.1. NEDRE INF: Vulva:
 2.1.1. Dermatos
 2.1.2. Vulvit: Pga kronisk dermatit, eksem, allergi, överdriven hygien, inf. Vanlig orsak till
samlagssmärta. Rodnad, svullnad, klåda, sveda. Svullna labia minora, ofta sprickbildning.
Eliminera utlösande orsak, lindra irritation (lokala steroider). Se sexologi!
2.2. NEDRE INF: Vagina:
 2.2.1. Bakteriell vaginos/slidkatarr: Ej STI. Bakteriemängd 1.000-10.000x högre än normalt
och domineras av kocker  rutten fisklukt. Ökar risk vid op (abort), skreening inför kir abort
(även klamydia), koppling till för tidig födsel. 3 av 4:
o Gråvit, mjölkaktig flytning.
o pH>4,5.
o Förekomst av clueceller i wetsmear.
o Pos snifftest (rutten fiskdoft, med/utan KOH).
Beh: Metronidazol (Flagyl) 400mgx2xVII.
 2.2.2. Vaginit: Flytning, klåda, sveda. Candida, trikomonas. Beh: Pevaryl/Canesten.
 2.2.3. Candida albicans: Klåda, irritation. Kesoliknande flytning. Hyfer i wetsmear.
Beh: Antimykotika, 1:ahand lokalbeh (Canesten, Pevaryl).
2.3. NEDRE INF: Cervix: 2.3.1. Cervicit: Smärtor ljumskar, flytning. Ibland likt salpingit. Men ej:
Sjdkänsla, stegrade vita/CRP. Diagnos: Wetsmear, klamydiaodl.
Behandla vaginos, candidakolpit, UVI:
Bakteriell vaginos – Flagyl (metronidazol) vaginalgel i 5 dgr alt Dalacin (klindamycin) vagitorier i 3d.
Candidavaginit – Behandla med Pevaryl (ekonazol - obs ej till gravida) alt Canesten (klotrimazol)
vagitorier och/eller kräm. Behandlingstid 3 dgr med vagitorier och ytterligare 3 dagar med kräm. Kan
även behandlas po med Diflucan (flukonazol - obs teratogent!).
UVI – Primärpatogener E. coli och S. saprophyticus. Hos gravida obs GBS!
Bäckeninflammation/Pelvic inflammatory disease (PID): Uppåtstigande inf.
Innefattar: Endometrit, salpingit, ooforit, tuboovarialabscess (TOA), peritonit, perihepatit.
Risk: Sexualbeteende, låg ålder, IUD (spiral), iatrogent vid op på uterus/adnexa (obs! BV).
Symtom: Från subklinisk inf till allmänpåverkan med sepsis, nedre buksmärtor (ofta bilat), vaginal
flytning, olaga vaginal blödning, feber, påverkan på miktion och avföring.
Klinik: Palpöm nedre buk (ev peritonit), purulent flytning, ruckömhet över cervix, smärta över uterus
och adnexa, ev resistens. Leukocytos i wetsmear (våtutstryk).
Diagnos: Odla!
 UL: Oregelbunden resistens med varierande ekogenicitet. Vid aspiration, dränage.

 DT: Bra för säkrare kartläggning samt följa beh. Skilja från divertikulit, appendicit.
 Ev laparoskopi: Om oklar diagnos.
Etiologi: STD (chlamydia, mycoplasma urogenitale, gonorré), vaginal anaerob blandflora, tarmflora
(med bla E.coli), abscesser (ofta polymikrob flora, 30% STD), actinomyces och TBC (ovanliga).
Beh: Ab po/iv beroende på inf-utbredning. Kir vid abscess (akut/lugnt skede? fertilitetsbevarande?).
Abscessdränage.
Konsekv på sikt: Infertilitet (tubarskador), risk för X, adherenser med smärta.
Diff: Appendicit, divertikulit (med/utan abscess), UVI, gastroenterit.
2.4. ÖVRE INF: Uterus: 2.4.1. Endometrit: Endast vid/efter ngn form av ingrepp såsom abort,
förlossning eller spiralinsättning. Beh: Beror på misstänkt agens och pats tillstånd.
 Postpartumendometrit:
o Etiologi: Tidig inf: GAS (barnsängsfeber). Sen inf: Vag-tarmflora, GAS, GBS, GDS.
o Symtom: Feber, frossa om tidig. Kan vara fulminant.
o Utred: Odl, inf-parametrar.
o Beh: Tazocin (Piperazillin/Tazobactam). OBS: Odl-svar kan kräva byte!
2.5. ÖVRE INF: Äggledare:
 2.5.1. Salpingit: Nästan uteslutande uppåtstigande inf. Klamydia vanligast. Subklinisk.
Tilltagande besvär från nedre delen av buken. Sjdkänsla. Smärta, feber, flytning,
blödningsrubbning. Us: Vita+, CRP+. Wetsmear patologiskt. Palpömhet, dislokationsömhet
(ruckömhet). Inte lika mkt GI-symtom som app, vill alltid äta. Beh: Doxycyklin
200mgx1xXIV samt Metronidazol 400mgx2xVII.
Diff – Appendicit: GI-symtom specifikt för app, jmf salpingit. Om wetsmear ua utesluts
salpingit. Sjdkänsla, smärtvandring. Matleda: Hög tarmaktivitet. Sura uppstötningar,
kräkningar, vill aldrig äta.
 2.5.2. Tuboovarialabscess (TOA): Laparoskopisk kir + ab.
2.6. ÖVRE INF: Extragenitala inf med genital transmission:
 2.6.1. Perihepatit
 2.6.2. Periappendicit
3. Smittskyddslagen (1988): Vårdgivare ska kostnadsfritt utföra provtagning, smittspårning, erbjuda
beh vid misstanke om inf som regleras enl denna lag. Prov måste utföras innan beh påbörjas, men man
måste INTE invänta svar. Fast partner (även symtomfri) ska efter provtagning erbjudas beh. Pat ska
informeras om smittrisken och har själv ett ansvar för att inte föra smittan vidare. Preventivrådgiv!
Vanligaste sexuellt överförda infektionerna (STI) i Sve:
3.1. Klamydia: G-neg intracellulär bakterie. Vanligaste bakteriella STI. Anmälningspliktig.
Klinik: Flytningar, miktionsveda, klåda, ensidig konjunktivit (även M genitalium), blödning
(kontaktblödning, mellanblödning). Asymtomatisk 70-75%. Tänk alltid klamydia om
spottning/mellanblödning och p-pilleranv, om UVI-symtom och neg odl.
Kompl: Uretrit, epididymit, reaktiv artrit, salpingit (kronisk bäckensmärta), subfertilitet (X),
perihepatit.
 Män: Uretrit – sveda, klåda, smärta vid miktion (taggtråd). Oklart om fertilitetspåverkan.
Största risken med klamydiainfekterad man är risken för smitta till kvinnan.
Provtagning:
 Män: Enbart urinprov, säkert. OBS! Första portionen urin, då bakterien sitter IC i uretra.
 Kvinnor: Urinprov, helst med cx- eller vaginalsekret.
 Rektumprov: Om analsex – svalgprov ännu ej klinisk praxis.
 Konjunktivaprov: Om misstanke.
 NAAT-analys (PCR, LCR, SDA).
Beh: Doxyferm 100mg, 10st vid okompl inf (2T dag 1, 1T/d därefter). 200mg/d vid uppåtstigande inf.
3.2. Mycoplasma genitalium: Sprids som klamydia. Troligen liknande effekter som klamydia, men
mindre patogen. Omfattas ej smittskyddslag. PCR. Beh: Azitromycin (ej engångsdos, ej kostnadsfritt).
3.3. Herpes (HSV): Livslångt bärarskap. Typ 1/2. Genitalt/oralt. Primärinf kan bli allvarlig, ssk under
grav. Ak mot HSV-1 minskar smittrisken för HSV-2. Smärtsamma sår, blåsor, dysuri, feber. Klinisk
diagnos, PCR. Beh: Aciklovir, smärtlindring.

3.4. Kondylom (HPV-6/-11): Mkt vanligt, hög spontanläkning. Ofta behandlade mot svamp.
Kosmetiska problem. Vaccination möjlig. Beh: Destruktiva/immunmodulerande metoder eller avvakta.
3.5. Gonorré (Gc): Anmäl. Flytning, miktionssveda. Kvinnor kan vara symtomfria. Odl för
resistensbestämning – DNA-test för skreening. Svalgprov. Direktprov (färgning) för påvisande av
diplokocker. Engångsdos Pivampicillin + Probenecid.
3.6. Trikomonas: T vaginalis – anaerob flagellat. Ovanlig STI i Sve. Klåda, sveda, flytning. Petekier
på cervix (jordubbsutseende). Wetsmear visar rörliga flagellater. Högt pH. Pos snifftest. Beh:
Metronidazol, partnerbeh!
3.7. Syfilis: Spiroket T pallidum. Anmäl. Vulvaulcerationer, ljumskadenit. Serologi.

---G) Benigna/maligna gynekologiska tumörer-1. Endometrios: 15-30 åå. Endometrievävnad utanför uterus. Kronisk benign östrogenberoende infl
sjd. Retrograd mens. Infl, mikroblödningar, invasion och kompression av underliggande nerver,
adherenser och fibros. Risk ovarialca.
Symtom: Smärta (mens, ägglossing, kronisk i bäckenet, miktion, avföring, samlag). Sub/infertilitet.
Allmän sjdkänsla, trötthet, bristande energi.
Lokal: Oftast fossa ovarica, ovarium, sacrouterina ligament, fossa Douglasi, fossa vesicouterina,
peritoneum på bäckenväggen. Extragenitalt: Tarm, urinvägar, pleura, ärr, bråcksäck, navel.
Utred: Vid us och palp är besvären ofta diffusa, ibland upptäcks blåskimrande, ömma knottror i bakre
fornix/bukärr. Ömma, förstorade, fixerade ovarier eller fixerad uterus. PR-palp av lig sakrouterina.
 UL: Oftast cystor vid ovarier, med tjocka cystkapslar och grovkornigt ekogent innehåll som
ibland kan vara flerrummiga. Svår skilja från corpus luteum- och dermoidcysta.
 Laparoskopi: Diagnos + terapi! Chokladcystor.
 PAD, MR
Beh: Graviditet fungerar som hormonell terapi, dock svårt för endometriospat att bli gravida.
 Smärta: Paracetamol, NSAID, opiater, EDA, TENS, akupunktur.
 Medicinsk beh: Mål: Minska endometriosaktivitet (amenorré, anovulation, östrogenbrist).
o Kombinerade p-piller: Tas kontinuerligt med 3-5 dagars uppehåll, ex var 3:e månad.
o Gestagener: Tabletter tex Provera, Cerazette, P-stav, hormonspiral (Mirena), inj
Depo-Provera, Dienogest (Visanne).
o GnRH-analog: Synarela, Enanton i 6 månader.
 Kir beh: I smb med tex diagnostisk laparoskopi. När medicinsk beh inte har hjälpt.
Avancerad djupt infiltrerande endometrios (DIE) med symtom. Extragenital endometrios (ärr,
pleura bukväggsbråck). Endometriom.
 Infertilitet: Kir (vid minimal och mild endometrios), insemination m gonadotropinstimulerad
ovulation (COH), IVF (3-6 mån beh m GnRH före IVF ökar graviditetsfrekv), oocytdonation.
2. Adenomyos: Endometriekörtlar och stroma lokaliserade i myometriet.
Symtom: Menorragi, dysmenorré, oregelbundna blödningar, dyspareuni, kronisk smärta,
asymtomatisk. Diagnos: UL, MR, PAD. Beh: Hormonspiral, medicinsk beh som vid endometrios,
endometriedestruktion/resektion, hysterektomi.
3. Myom: Kvinnans vanligaste tumör, 40% av alla >35, från uterusmyometriet. Fullständigt benign
muskelknuta, oftast asymtomatisk. Kan bli fotbollsstora pga hormonstimulering vid grav. Stjälkade
myom kan torkveras  akut buk. Krymper menopausalt, går ibland i regress. Kan vid grav orsaka
infertilitet, missfall, blockera fostrets väg ut, kan väga ifrån sitt eget blodflöde  ischemismärtor.
Symtom: Menorragi, lokala trycksymtom på blåsa/tarm, tyngdkänsla, torkvering, infertilitet. Ej åtgärd
om asymtomatiskt. Myom vid grav följs noga, vid förlossning ställningstagande till sectio eller ej.
Beh:
 Vid menorragi: Mirena, TCRE, cavaterm, gestagen, Cyklo-F, komb p-piller, GnRH-analog.
 Kir: Hysterektomi (vid snabb tillväxt eller stora myom som ger tyngd/trycksymtom),
myomektomi (ev vid infertilitet, risk för omvandling till hysterektomi).

Myomnekros: 5-15% av grav med myom får buksmärtor relaterat till myom, myomnekros.
Lokaliserad smärta, subfebrilitet, leukocytos, måttligt förhöjt CRP. UL utesluter andra orsaker.
4. Cervixpolyper: Vanliga, sällan maligna. 0,2-3cm. Blödning/flytning. Avlägsnas genom torkvering
med ringtång. PAD. Klinisk diagnos, typisk bild. Diff: Ovula Nabothi (godartad cervikal
retentionscysta), stjälkat myom, kondylompapillom.
5. Mb Paget: Tydligt avgränsad rodnad över labia majora, perineum, perianalt eller inguinalt. Klåda,
brännande smärta. Adenocarcinom. Diagnos: Px. Beh: Excision, Pagetcellerna är mkt infiltrativa.
6. Benigna förändringar i vulva och vagina: Eftersträva exakt diagnos vid fissurer och ulcerationer.
Genitala sår kan orsakas av systemsjd. Kontrollera lm-anamnes, hudstatus, inspektera munhåla.
 Eksem: Rodnad, fjällning. Anamnes. Eliminering av provocerande faktorer, steroider.
 Lichen simplex: Klåda pga klåda (neurodermit). Lichenifiering, diffus kant mot frisk vävnad.
Rivmärken. Biopsi. Oljehygien, grupp III-IV-steroider i nedtrappningsschema.
 Lichen sklerosus: Kroniskt recidiverande infl sjd. Klåda, ev svidande sår (skivepitelcancerutv
i 5%). Karakteristisk blekhet i vulvahud, atrofi, synekier mellan labia minora. Biopsi. Grupp
IV-steroid dagligen i 30d, nedtrappning 60d.
 Lichen ruber planus: Autoimmun dermatit. Klåda, sveda, dyspareuni, ev blodig flytning.
Blåvioletta papler på keratiniserad hud och labia majora. Biopsi. Potenta lokala steroider.
Vulvaförändring: Kontakteksem, inf, smärttillstånd, hudsjd, benigna tumörer och cancer.
Färg:
 Rött: Infl, dermatit, inf.
 Vitt: Hyperkeratos, depigmentering, lichen simplex chronicus, lichen sklerosus, VIN.
 Pigment: Naevus, melanos, VIN, malignt melanom.
 Erosioner/sår: Herpes genitalis, lichen sclerosus, cancer.
 Sprickor: Torrhet, mekanisk påfrestning, candida, HPV, lichen sclerosus.
 Djupa sår: Aftae, lues, Crohns, reaktiv vulvit.
Irritation: Mekanisk påfrestning, kraftig klåda (rivsår), för tätt åtsittande benkläder, ökad sekretion
eller inf vaginalflytning, kraftig svettning, dåligt inställd diabetes, fetma, atrofi, lm, syntetmaterial,
färgade trosor, tvålar och andra parfymerade hygienprodukter och tvättmedel.
7. Vestibularcystor:
 Skenecystor: Ofta asymtomatiska, <1cm. Igentäppning av utförsgången. Om större kan de
orsaka dyspareuni och miktionssvårigheter. Klinisk diagnos, cystorna känns, ev syns, vid
uretramynningen. Excideras – om abscess (ömma, svullna, röda) även bredspektrum-ab.
 Bartolinicystor: Bildas då utförsgången från Bartolinis körtel täpps till. Ibland asymtomatiskt,
kan orsaka besvär vid samlag/gång. Ev recidiverande inf. Abscesser – svullnad, intensiv
ömhet, svårt sitta. Bartholinicancer är ovanligt, men kan drabba >40åå, därför biopsi >40.
Klinisk. Palpabel svullnad i typisk lokal. Px om cancermisstanke. Symtomatiska cystor
incideras. Kapselväggen sys ut mot slh för permanent dränage. Ab om allmänpåverkan.
8. Benigna ovarialcystor: Vanliga, försvinner ofta spontant. Onödiga utredningar och kir ingrepp bör
undvikas. Kan förekomma närsomhelst, vanligast premenopaus.
Symtom: Cystorna i sig gör inte ont. Smärta kan uppstå vid ruptur (vanligt), blödning eller torsion
(ovanligt). Miktionsstörningar, tyngdkänsla, svullnadskänsla, dyspareuni.
Klinik: Fast cysta kan palperas (storlek, regelbunden eller ej, rörlighet, förhållande till uterus, palpöm).
UL: Ensidig/bilat resistens? Vätska i fossa Douglasi? Helt/delvis solid – varierande/homogen
ekogenicitet? Cystisk – enkelrummig/multicystisk, exkrescenser? Septum – tjocklek > eller < 3mm?
 Malignitet: Septa, exkrescenser, bilateralitet, varierande ekogenicitet, ascites, dåligt AT
(anemi, viktnedgång).
RMI (malignitetsindex): Åldersfaktor/menopauspoäng, UL-poäng (multicystisk tumör, solida partier,
bilat tumörer, ascites, intraabdominella metastaser), CA125.

Grav: Drabbas i allmänhet av samma cystor som icke-grav. 2% av alla grav har någon form av
adnexresistens. Ovarialcancer är ytterst ovanligt i denna grupp. Diagnostik och beh försvåras. Corpus
luteumcystor kan ibland imitera X. CA-125 ofta förhöjt under grav. Exspektativ hållning och cystor <8
cm bör ej op. Punktion kan möjliggöra vaginal partus om cystan bedöms som förlossningshindrande
men leder ofta till recidiv. Op-ind: Malignitetssuspekta fynd, storlek >8 cm, symtomgivande cysta.
Op v7-24.
Premenopaus: Funktionella cystor dominerar. Adnexresistenser med diameter 4-7 cm utan
malignitetstecken kontrolleras efter 3 mån. CA125 är svårvärderat hos premenopausala kvinnor.
Avvaktande hållning rek. Op-ind: Diameter >7cm, symtom, dermoidcystor eller malignitetstecken.
Laparoskopi rek i 1:ahand, annars laparotomi.
Postmenopaus: Majoriteten benigna, men malignitetsrisken ökar med åldern. Enkelrummiga,
slätväggiga, unilat cystor <5 cm ska provtas för CA-125 och följas efter 3, 6 och 12 mån. Op-ind:
Växande/UL-mässigt progressiva cystförändr, storlek >5cm, malignitetsuspekta UL-fynd,
förhöjt/stigande CA-125, ascites, vid symtom.
Handlägg: I stort sett aldrig leder blotta förekomsten av en cysta till akut åtgärd. Kvinnor som står på
kombinerade p-piller får färre cystor.
 En enkelrummig cysta + ej malignitetstecken + diameter <4 cm: Kan lämnas, ej kontroll.
 En enkelrummig cysta + ej malignitetstecken + diameter 4-7 cm: CA-125 + ny UL 3 mån.
Cystan tas bort om den ej försvunnit/har växt efter 1 år.
 Diameter >7 cm, dermoidcystor, malignitetstecken, symtomgivande cystor: Op.
Indelning:
8.1. Funktionella cystor/retentionscystor: ”Följer menscykeln”. Hos kvinnor i den fertila perioden,
ursprung i menscykeln då folliklar antingen ej rupturerat eller då blödning uppstått i corpus luteum.
 8.1.1. Follikelcysta: Icke-rupturerad Graafs follikel. Vanligt före menopaus. Ensidig låg
buksmärta vid ruptur, 25% av menstruerande kvinnor känner av sin ovulation på detta sätt. 2-3
cm. UL: Ekofri, symmetrisk, enrummig cysta med slät, tunn cystvägg på UL. Beh: Ofta
endast exspektans, följ upp efter 6-8v. Laparoskopi om smärta eller om större cysta som ej går
tillbaka (6 cm), skala ut cystan, bevara ovariet! Komb p-piller om recidiverande cystor.
PCOS: 100x ökad risk för överstimulering pga stor ovarialreserv. UL: Multipla, bilat, randställda,
ekofattiga cystor (>12 på ett synfält). Ej kir.
Ovariellt hyperstimuleringssyndrom (OHSS): Flertalet follikelcystor i kraftigt förstorade ovarier.
Kan bli allvarligt, van gynekolog. Ej kir om ej torsion.

Follikelcysta

PCOS

OHSS (icke-randställda cystor som vid PCOS, förstorat ovarium)



8.1.2. Corpus luteumcysta: Bildas efter ovulation. Vanligt före menopaus, under grav.
Hastigt insättande, svår smärta kan bero på cystblödning. 4-10 cm. UL: En/flerrum,

spindelvävsliknande innehåll. Beh: Ofta exspektans, går tillbaka efter mens. Laparoskopi om
smärta/riklig blödning. Svår skala ur, blodstilla.

Corpus luteumcysta



8.1.3. Theca luteincysta: Ovanlig. Tillväxer av högt hCG (IVF, duplexgrav, mola). UL:
Multipla, bilat cystor, upp till 1cm. Behöver oftast inte åtgärdas.

Theca luteincysta

8.2. “Äkta” cystor:
 8.2.1. Endometriom/endometrioscysta/”chokladcystor”: Extrauterin endometrievävnad.
Vanligt före menopaus, under grav. Trögflytande chokladliknande innehåll pga tidigare
blödningar i cystan. Ev ruptur. UL: Kan vara flerrummiga m septa (ovarialcancerliknande),
snöstormsliknande innehåll (klassiskt). Kan destruera ovariet på sikt, bör beh.

Endometriom



8.2.2. Dermoid/benignt teratom/tvillingcysta: Ofta en passant, 20-30åå. Innehåller ofta talg,
hår, tänder, ev tyroideavävnad (alla groddblad representerade). Fast, hård konsistens,
torsionsrisk. Ofta bilat. Vanligt före menopaus, under grav. Enstaka cm till 40 cm. Sällan
ruptur. UL: Flerrummig, solid (ovarialcancerlik). Kan destruera ovariet på sikt, bör op lap!
o Adnex/ovarialtorsion: Normal äggstock torkveras ej, krävs ngn cysta (dermoidcysta).
Symtom: Intervallsmärtor, huggande, ev sidoskillnad, utstrålning mot rygg. UL:
Ekofattigt (pga vätska) förstorat ovarium, pga venstas. Passa på att kolla om det gör
ont när man petar på ovariet med UL-ledning och fråga pat om det är samma smärta.
Kan vara något annat som gör ont. Om ena äggledaren plockas bort kan man se att
tuban från andra sidan söker sig till den kvarvarande sidan och fångar också ägg från
den sidan.

Dermoid (septum, varierande ekogenicitet)



Teratom

8.2.3. Cystadenom (neoplasi): Uppkommer genom att mesotelet invagineras efter
follikelruptur. Serösa + mucinösa = 40% av benigna ovarialtumörer, kan bli stora, fyllda med
vätska (serös) eller mer trögflytande innehåll (mucinös). Beh: Kir, bevara ovariet eller inte?
Cystenukleation om mindre cystor.
o Seröst/vattencysta: Enkelradigt epitel. 20-30% malignifierar. Ofta bilat. Följ upp.
Laparoskopi.
o Mucinöst/slemcysta: Flerrummig. Låg malignifieringsrisk. Laparoskopi.

Seröst (likt follikelcysta)

Mucinöst (tunna septa)

Diff: Myom, paraovarial/peritonealcystor, maligna cystor (ålder, storlek, solida partier, flerrummig,
septa, bilat, ascites).

Malign ovarialcysta (typisk ekrescens)

9. Vanligaste cancerformerna hos kvinnor: Bröst (30%), hud (8), kolon (8), lunga (6,7),
endometrium (5,1), malignt melanom (5,1), rektal/anal (3,5), övr (3), ovarium (2,8), nervsystem (2,8).
Gyncancer 2010: Endometriecancer (1351), ovarial/tubarcancer (749), cervixcancer (428),
vulvacancer (151), vaginalcancer (29), sarkom.
9.1. Cervix/Livmoderhals/Cxcancer: Nästvanligaste kvinnliga cancern i världen. 5:e dödligaste
cancern. 470.000 fall 2008, 250.000 dödsfall. 400 fall/år i Sve. 90% skivepitel, 10% adenokarcinom.
Vem drabbas: HPV-inf, aldrig skreenade (½ av upptäckta fall), tid koniserade (recidiv 10-30%), äldre.
Risk: HPV, rökning, STD.
HPV: Inf mkt vanlig, mest kortvarig, går tillbaka spontant. 80% av alla sexuellt aktiva kvinnor inf.
300.000 kvinnor bärare, 30.000 lätta cellförändr, 3.500 starka cellförändr, 500 cx-cancer. E6-7
involverade tsm p53 och pRB.
 Vaccin: Profylaktiska vaccin. Cardasil/Cervarix skyddar mot HPV-16/-18. Cardasil även
HPV-6/-11 (90% av könsvårtor/kondylom). Lämpligt före pubertet.
Symtom: Ofta symtomlöst, upptäcks vid skreening. Blödning ffa postkoitala, flytning, värk,
bensvullnad. Klassiskt är försökt beh för annat (svamp, UVI, vaginos, inf) utan effekt.

Skreening: 23-50 år kallas vart 3:e, 50-60 år vart 5:e, år till MVC för ta gyncellprov. Cellprov från
cylinder-, skivepitel. HPV når lättast omogna celler i metaplastiska området. Upptäcka tidiga
cellförändr för kunna beh i tid innan en ev cancer hinner utv. 78% täckning i Sve. Ett enda
cytologiprov har <70% känslighet för höggradiga cellförändr.
 Cytologiskreening: Ger signal om atypiskt epitel.
Prekursorlesioner av cervixkarcinom: Vanligen >10 år efter primärinf (CIN1  2  3  CIS).
ASCUS (atypi av okänd signifikans) 40%, körtelatypi 4%.
 Normal cervix blir infekterad med onkogent HPV och progredierar under 10-20 år
 LSIL – CIN1: 40%. Mild dysplasi. 57% sannolikhet för regression.
 HSIL – CIN2: 16% tsm med CIN3. Måttlig dysplasi. 43% sannolikhet för regression.
 HSIL – CIN3: Svår dysplasi. 32% sannolikhet för regression  Carcinoma-in-situ
 Invasiv cancer: Lymfogen spridning.
Diagnos:
 Kolposkopi: Hittar områden som avstöter atypiska celler och bedömer dess utbredning. Kan
ta biopsi. Anv även vid uppföljning, avvikande cervixutseende, hudförändr i yttre genitalia, kondylom. 20 min, ej under mens.
o




Beh:






Poängsättning: 0-2p. Acetonupptag, kanter, kapillärmönster, storlek, jodupptag.

Riktade biopsier: Ger besked om grad av atypi och ev penetration till stromat. Ger diagnos!
Gynbed: Vad som orsakar cellatypin, hur ev beh ska ske, allmänt lugnande info.
UIN (undersökning i narkos), cystoskopi, lungrtg, MR (klinisk stadieindelning!).

CIN-destruktion: Diatermi (koagulering), kryo (frysning), laser (förångning).
CIN-excision: Vanlig kniv, diatermislynga/kniv, laser.
Alla stadier >Ib1 (= tumör >4cm): Strålning + kemoterapi.
Mikroinvasiva tumörer (endast PAD): Mindre kir (konisering eller enkel hysterektomi).
Synliga tumörer samt ”stora” mikroinvasiva: Ingen skillnad i överlevnad mellan strålning
och kir, MEN skillnad i morbiditet.
o Strålning: Strålproktit, blåspåverkan – trängningar, vag-striktur/atrofi, frozen pelvis.
o Kir: Nervpåverkan jmf prostatektomi, lymfödem.
Kirmetoder:
 Nervsparande: Plexus hypogastrikus sup/inf, n splanknikus, n genitofemoralis, n obturatorius.
 Wertheim Meighs op: Radikal hysterektomi, resektion av parametrierna och övre vagina,
lymfkörtelutrymning i bäckenet.
 Trakelektomi: Bevarar fertiliteten. Endast cx med parametrier avlägsnas. Tumör <2cm.
Permanent cerklage. Sectio. Gravutfall: Grav 60%, missfall 20%. Sannolikt lika säkert som
radikalkir.
5-årsöverlevnad: 1A (100%), 1B (90%), 2A (80%), 2B (60%), 3 (30%), 4 (10%).

CIN I

Normal

CIN I

CIN II – HSIL

9.2. Endometrie/livmoder/uteruscancer (EC): 6% av kvinnotumörerna, 1400 fall/år. Livstidsrisk
2%. Mortalitet 7-10/100.000. Östradiol (E2) stimulerar mitos i endometrieceller. Plasma-E2 är bundet till SHBG och SHBGbundet E2 är inte biotillgängligt. SHBG-nivåer minskar signifikant med ökande BMI. Progestin reducerar mitotisk aktivitet genom: Minskad
[ER], omvandling E2  mindre aktivt E1 (östron), stimulera endometrieceller till sekretoriskt tillstånd.

Risk: Obesitas (x2), 0-para, sen menopaus, diabetes, hypertoni, bröst/kolon/ovarialca, kronisk
östrogenstimulering utan ”motbeh”, kronisk tamoxifenanv (x2-3 risk).
 Hos premenopausala kvinnor: Ökat BMI  fler anovulatoriska cykler.
 Hos postmenopausala kvinnor: Ökat BMI associeras med ökat E2 och minskat SHBG.
Symtom: Olaga vaginal blödning (90%), postmenopausal blödning är alltid olaga och måste utredas!
Cancerrisken hos 50-årig kvinna m postmenopausal blödning är 9%, 60 år 16%, 70 år 28%, 80 år 60%. Möjligheten till malignitet hos
premenopausala måste tas på allvar då 25% av all endometriecancer drabbar denna grupp, varav 5% <40 år.

Utred: Endometrietjocklek: Hos postmenopausala är tröskeln ≤5mm. Normal tjocklek exkluderar ej
cancer! Alla pat med postmenopausal blödning bör genomgå histologisk provtagning.
 Gyn-us: Blödningskälla, cervixstenos, livmoderstorlek, bäckenstorlek.
 Papsmear: Cytologisk cervixabnormalitet, ev info om övre sjd.
 Endometriebiopsi
 Hysteroskopi
 Transvag-UL: Endometrierand, livmoderstorlek, adnexstorlek, ev cystor.
 Sonohysterografi (SIS)
 MR/DT-bäcken/abdomen
Stadieindelning:
 Ia-c: Endast corpus.
 IIa-b: Cervixinvolvering.
 IIIa-c: Extrauterin, begränsad till lilla bäckenet.
 IVa-b: Utsträckning bortom lilla bäckenet.
Spridning: Lokal överväxt, lymfogen spridning (bäcken, paraaortalt, ljumskar).
Endometriellt adenokarcinom (typ 1): 85%. Östrogenberoende cancerogenes, komplex  atypisk
hyperplasi  invasiv cancer. Pre/perimenopausala. Histologisk grad 1-3 beroende på solid tillväxt.
Sen metastasering.
 Stadium I: Laparotomi, peritonealrengöring, TAH, BSO, utvalda paraaortala/bäckenlgllprov?
Seröst karcinom (typ 2): 10%. Äldre. Anamnes på bröstca, tamoxifenbeh. Agressiv neoplasi.
Peritoneal spridning som vid ovariellt seröst karcinom. Omentumresektion.
Klarcellskarcinom: <5%. Subtyper: Rent, blandad med typ 1, blandad med typ 2. Omentumresektion.
Prognos: Stadium, histologigradering/typ, myometrieinvasion, lymfovask invasion, metastas, ålder.
Stadium vid diagnostillfället: I (70-80%), II (5-15%), III (12%), IV (3%).
 5-årsöverlevnad: I (85-90%), II (75%), III (45%), IV (25%).
Histologigrads 5-årsöverlevnad: Typ 1 (85-100% grad I, 55% III), typ 2 (54-72% I, 27-59% II),
klarcellskarcinom (42%).
Myometrieinvasions 5-årsöverlevnad: Begränsad endometriet (94%), involverar yttre tredjedelen av
myometriet (59%).
DNA-ploiditet: Diploida tumörer är mindre aggressiva.
9.2.1. Leiomyosarkom: 1% av uterinmaligniteter, 40% av uterinsarkom. Incidens: 0,67/100.000
kvinnor/år. Incidensen av leiomyosarkom från leiomyom är 0,13-0,80.
Symtom: Olaga blödning, bäckensmärta. UL, DT, MR kan ej särskilja sarkom från leiomyom.
Beh: Total abdominell hysterektomi, BSO, bäckenstrålning (minskar lokalt bäckenåterfall, men
förlänger ej överlevnad), kemoterapi (låg svarsfrekvens). 5-årsöverlevnad: 30%.
9.3. Ovarial/äggstockscancer: 750 fall/år i Sve. 3% av kvinnocancer. 2% livstidsrisk. Medianålder 63
år. Vanligaste dödsorsak i gyncancer.
Patologi:
 Epitelial ovarialcancer (EOC): 80-90% av maligna ovarialtumörer
o Spridn: Diafragma, lever, lgll, kolon, omentum, ventrikel, lunga, bäckenperitoneum.



Icke-epitelial ovarialcancer: 5-10% av maligna ovarialtumörer.
o Germinalcellstumörer: Unga, vanligast benigna mogna teratom, dysgerminom,
gulesäckstumör, omogna teratom.
o Gonadala stromacellstumörer: Peri/postmenopausala, ofta hormonprod och såväl
feminiserande som maskuliniserande, granulosacellstumör, Sertoli-Leydigcellstumör.
Histologi:
 Typ I: Ofta stadium I. Högt diff serösa (låggradig), mucinösa, endometroida. Ursprung
cystadenom alt borderline. Ej p53-mutation.
 Typ II: Spridd sjd. Lågt diff serösa (höggradig), karcinosarkom, odifferentierade. Ursprung
tubarfimbrier. Muterat p53.
o STIC (seröst tubalt intraepitelialt karcinom): Genes till höggradig serös cancer.
Muterat p53. BRCA. Undersök tuban!
Hereditär ovarialcancer: 10-15%, oftare bilat, tidigare debut, BRCA-1, BRCA-2, HNPCC-Lynch.
Risk: Ålder, hereditet, infertilitet, endometrios, HRT.
Skyddande: Grav/paritet, amning, p-piller, tubarligation, salpingektomi.
Symtom: Diffus symtomatologi, sen symtomdebut. 70% IIIC/IV vid diagnos. Ökat bukomfång,
miktionsträngningar, diffusa bukbesvär (illamående, fyllnadskänsla, gasbildning, defekationsrubbning),
smärta, andningsbesvär, bäckentrombos. Kvinna, ssk postmenopausal, med diffusa buksymtom =
överväg ovarialcancer!
Diagnos: Anamnes inkl hereditet. Somatisk och gyn-us (bimanuell palp).
 Vag-UL: Stora cystor, orolig bild med solida partier, tjocka septa, papillära inväxter,
multilokulära, bilat lokalisation, ascites. Bilat eller multipla cystor hos postmenopausal kvinna
är ovarialcancer tills motsats bevisad (enstaka cysta acceptabelt). Cystor med indragningar är
starkt misstänkta!
 RMI (riskmalignitetsindex): >200 = ökad risk för malignitet. RMI = M x UL-fynd x Ca-125.
 Tumörmarkörer: Ca-125 (<35 = normalt), Ca19-9, CEA, Ca15-3, HE4. Hos kvinnor
<40/misstanke icke-epitelial tumör: beta-hCG, AFP, inhibin, AMH.
 Laparocentes/pleuracentes
 DT-thorax/buk: Kartlägger spridning och relation till närliggande organ.
 Ev MR, koloskopi
Stadieindelning enl FIGO:
 Ia-c: Endast ovarierna. Komplett staging inkl pelvin och para-aortal körtelutrymning.
o Undantag: 1a/b grad 1, mucinösa tumörer 1a-c, fertilitetsbevarande kir 1a grad 1-2.
 IIa-c: Begränsad till lilla bäckenet.
 IIIa-c: Spridning till lgll/bukhålan.
 IV: Fjärrmetastaser. Direkt överväxt, metastaserar primärt till perineum
Beh: Överlevnad direkt korrelerad till kvarlämnad tumör vid kir. Makroskopiskt radikal/optimal kir +
kombinationskemo. Omfattande kir i bukens samtliga kvadranter – supraradikal kir.
Ej aktuella för primärkir: WHO ≥2, ≥80år, omotiverad pat, accepterar ej blod, stomi, betydande
komorbiditet, albumin <20, icke-resektabla förhållanden, multipla lungmetastaser >1cm.
Kompl: 20% njursvikt, tromboembolism, sepsis, sårruptur, anastomosinsuff, accidentell organskada.
9.4. Vulvacancer: 5% av gyncancer. Oftast äldre >70åå. 140 nya fall/år. Skivepitel vanligast (80%).
Ovanliga former: Malignt melanom, basalcellscancer, Bartholinicancer, Mb Pagets, sarkom.
Metastaser: Hypernefrom, lungor, ovanligt.
Risk: Obesitas, diabetes, hypertoni, lichen sklerosus et atrofikus, HPV, rökning.
 Klassisk: Relaterad till HPV, yngre kvinnor.
 Icke-klassisk: Relaterad till lichen sklerosus, äldre kvinnor.
Symtom: Klåda, sveda, sår, blygdknöl, flytning/blödning, ljumskknöl, bensvullnad. Lång delay! Pat
söker för sår som ej läker, alt långsamt växande knuta.
Vulvär epitelneoplasi (VIN): Precancerösa lesioner. HPV-16. Risk för övergång i invasiv cancer är
3-4%, latenstid 15-30 år. Hos kvinnor >45 med VIN återfinns ofta CIN. Förekommer också ofta med
lichen sklerosus. Långvarig lokal klåda. Varierande utseende (rosa/vita/brunröda/pigmenterade

områden, platt/upphöjt/exofytiskt, vitnar efter ättiksyrapensling, blir guldbrunt av kaliumjodid). Biopsi
eller lokal excision. Exspektans eller excision av VIN III-område.
 VIN I: Lätta cellförändringar. Kontrolleras med kolposkopi och biopsier.
 VIN II: Måttliga cellförändringar. Kontrolleras med kolposkopi och biopsier.
 VIN III: Grava cellförändringar (cancer-in-situ, CIS). Destruktion av yttersta cellagren eller
excision (kniv, ofta laser).
Diagnos: Kolposkopi m 5% ättiksyra, biopsier.
Beh: Kir, strålning (om lgllmetastas/icke-radikal excision), cytostatika.
 Kir: Lokal radikal excision (1cm marginal), vulvektomi, lgll-utrymning.
 Sentinel node (SLN/portvaktskörteln): Lymfan från vulva går till ljumskarna. All lyfma
från resp sida passerar en första körtel = SLN. Kan man finna om den innehåller metastas eller
ej, kan man bespara pat en lymfkörtelutredning i de fall körteln är negativ.

-----H) Gynurologi/bäckenbottendysfunktion---1. Urininkontinens: Besvär med ofrivilligt urinläckage.
Utdrivande (m detrusor, buktryck) kontra kvarhållande faktorer (inre/yttre sfinkter, externa krafter).
Täta trängningar vid: Cystit, uretrit, neurogena sjd, urogenitaltumörer.
Exogena inkontinensfaktorer: Cystor/myom som trycker på blåsan  trängningar. UVI, sköra slh.
Grav: Ansträngningsinkontinens ökar dramatiskt, trängningsinkontinens marginellt.
Utred: Anamnes, gyn-us (atrofi, prolaps, hostprovokationstest), vag-UL (ovarialcystor, resurin), usticka, miktionslista, ev urodynamik inkl cystoskopi.
 När cystoskopi? Alla pat med trängningsbesvär och kort anamnes. Hematuri.
 Miktionslista: 48h, dygnsvolym, frekvens, antal läckage, nokturi, dryckeslista.
o Normalt: Miktionsfrekv 6-8/d, miktionsvol 200-400ml, diures/dygnsvolym <2800ml,
inga läckage.
1.1. Ansträngningsinkontinens (stress): Ofrivilligt urinläckage vid ansträngning/nysning/hosta.
Uttröttningseffekt, efter förlossning, dagtid, stående.
Patofys:
 Hypermobilitet: Yngre-medelålders kvinnor, bäckenbottensvaghet.
 Intrinsic sphincter deficiency/ISD: Äldre kvinnor, stelt, glappt urinrör med lågt tryck.
Risk: Vag förl (mest efter första förlossn), ålder, övervikt, diabetes, her, HRT, hysterektomi(?).
Stameyskalan:
 0: Kontinent.
 1: Urinläckage vid plötsligt ökat buktryck som hosta, aldrig i sängen på natten.
 2: Urinläckage vid mindre ansträngning som promenad, sätta sig upp i sängen.
 3: Total inkontinens med läckage utan relation till ställning/aktivitet.
Beh: Livsstilsfaktorer, bäckenbottenträning, kir, periuretral silikoninj, lm (alfa-agonist, östrogen,
SNRI).
 TVT (tensionsfri vaginaltejp): Suburetrala slingor, gyllene standard. Prolenband m
nätstruktur löst under mitt-uretra. Dagkir-ingrepp i LA + sedering. Ingen sjukskrivning.
 Kir-risk: Blåsfunktionsrubbning, trängningar, hematom, inf, perforation.
1.2. Trängningsinkontinens (urge): Ofrivilligt urinläckage tsm med eller omedelbart föregånget av
trängningar. Trängning = besvär med plötslig tvingande önskan tömma urinblåsan (kissnödighet), som
är svår uppskjuta. Just kommit hem, vattenljud, oväntat, på stan, hinner ej, dagtid, nattetid, hela blåsan.
Patofys:
 Perifert: Ökad afferent aktivitet från blåsa/uretra (tarmsymtom, atrofi) ger oförutsägbar
miktionsreflex. Blåsfyllnad frigör ATP, acetylkolin och PG från urotelet som påverkar
afferenta nervsignaler.
 Centralt: Sämre förmåga processa inkommande info. Sämre hämning av pontina
miktionscentrum.
Risk: Ålder, östrogenbrist, inf, konkrement, urinvägstumör, neurogen störning, oftast okänd.

Beh:






Beteendeförändring: Utvärdera miktionslista, minska överdrivet vätskeintag, blåsträning.
Östrogen: Om sköra slh, ej direkt beh.
Antikolinergika: Detrusitol, Vesicare, Emselex. Likvärdiga, väldok effekt, pröva dig fram.
Elstimulering: För reflexbanor i lilla bäckenet. 30% svarar på beh, vaginal/anal 20 min, 23x/v, 10 beh.
Akupunktur: Triggerpunkt 3 tvärfingrar ovan med malleolen.

1.3. Blandinkontinens (mixed)
2. Framfall (prolaps): Stödjevävnaden blir svag så att slidväggen börjar bukta.
Bäckenbottenmuskulatur, levator ani: M pubococcygeus (puborectalis), m iliococcygeus, m coccygeus.
Etiologi: Multifaktoriell. Patofys: ”Båt i en torr docka”-konceptet.
Typer: Cystocele (framfall främre vaginalväggen) och uretrocele, rektocele, uterocele.
Risk: Vag förl + ålder = starkast. Hereditet (kollagen), tid gyn-kir/hysterektomi, övervikt, kronisk
hosta, tunga lyft(?).
Symtom: Hymen är en viktig cutoff, vid/nedom hymen vanligt med symtom. Symtomatisk prevalens
8-15%. Påverkan på livskvalitet.
 Urinsymtom: Inkontinens, trängningar, frekv, tömningssvårigheter, lyfta främre vaginalvägg
för kunna tömma blåsan.
 Tarmsymtom: Inkontinens, tömningssvårigheter, känsla av ofullständig tarmtömning.
 Lokala symtom: Globuskänsla (prolapsspecifikt), tryckkänsla, obs/palp underlivsknöl/bula.
 Sexuella symtom: Samlagssmärta, orgasmförmåga, om ngn typ av inkontinens under samlag.
POP-Q = Pelvic Organ Prolaps Quantification System:
 Nivå 0: Ingen uppvisad prolaps.
 Nivå 1: Mest distala delen av framfallet är >1cm ovan hymennivån.
 Nivå 2: Mest distala delen av framfallet är <1cm ovan hymennivån.
 Nivå 3: Mest distala delen av framfallet är >1 under hymen, men framträder ej >2 cm mindre
än vaginas totallängd.
 Nivå 4: I princip komplett everison av den totala längden av de nedre könsorganen.
Beh: Ringbeh (i väntan på op, ej aktivt samliv), bäckenbottenträning kan prövas, op.
Op-ind: Endast vid symtomgivande framfall som påverkar livskvalitet. Kolporrafi, syntetiska nät
(bättre anatomiskt utfall, färre kompl, men fler re-op).
 Nät: Monofilament polypropylen. Permanent stöd. Ökad anv. Långtidseffekt lite utvärderade.
o Kompl: Akuta: Skada på blåsa/tarm/uretra, blödningar, inf, dyspareuni, smärtor,
urininkontinens, erosioner.
3. Analinkontinens: Sfinktermuskeln runt anus spricker i samband med förlossning (ssk om
sugklocka, tång). Neurologiska sjd, nervskador. Förvärras med åldrande, klimakteriet. Smärta, olust
vid samlag. Beh: Kost/dietråd, bäckenbottenträning, lm, ev op.

------------------------I) Sexologi-----------------------1. Sexualfysiologi:
Lustcentrum i hypotalamus får nervsignaler från alla sinnesorgan.
Testosteron stimulerar sexuella tankar, fantasier och beteenden samt lustcentrum direkt.
Vad händer när det tänder? Hudrodnad, puls/BT-stegring, mamillerektion, ökad blodtillströmning i
genitalia, erektion av klitoris/labiae, lubrikation. Alltsammans med/utan subjektiv upphetsning.
Vad händer vid orgasmen? Muskelkontraktioner i bäckenbotten och uterus. Mkt varierande
helhetsupplevelse – från extas till nysning. Multipla orgasmer möjligt för kvinnor.
Efterspelet: Kroppen går tillbaka till utgångsläget. Den psykiska tillfredsställelsen beror mer på
emotionell kontakt än på antal orgasmer.
2. Sexuell dysfunktion:








Luststörning: 33% av kvinnor, 17% av män, ökar med åldern, sexuell aversion. Råd: Vänta
inte på spontan lust – sök upp lusten. Ha sex för din egen skull – sund själviskhet så länge
ingen tar skada. Tala med partnern – uttryck behov, fråga vad han/hon tycker om. Skruva ner
förväntningarna. Förför din partner.
Upphetsningsstörning: Nedsatt vaginal lubrikation (13%), erektionsstörning (7%). Råd: Red
ut om subjektiv/objektiv störning. Hitta motivaitonen för sexuell stimulering. Optimera
sexuell stimulering. Info om åldersfaktorer. Substituera hormonbrist.
Orgasmstörning: Råd: Se över lm (SSRI). Alla slags orgasmer är lika bra. Njut av sex utan
orgasm som mål! Optimera sexuell stimulering. Läs positiva böcker, Franzén, Dahlén,
Janousch.
o Kvinnor: Svårt få orgasm (20%), ingen orgasm (22%)
o Män: För tidig ejakulation (8%), för sen ejakulation (2%)
Sexuell smärtstörning: Dyspareuni (6% av kvinnor, 2% av män), vaginism. Råd: Konsultera
gyn. Lär känna kroppen (Fittfakta från RFSU). Våga se på och röra underlivet. Träna
bäckenbottenknip och avslappning. Håll upp med det som gör ont. Ha sex utan samlag. Se till
att vara maximalt tänd före ev samlag. Kvinnan ska styra.
o Vaginism: Reflektorisk kontraktion av bäckenbotten vid penetrationsförsök. Ökad
tonus i bäckenbotten. Ofta andra spänningstillstånd. Samtidig vestibulitsmärta.
o Vulvavestibulit: Långdraget smärttillstånd runt vaginalöppningen som drabbar 2-5%
kvinnor 20-30åå. Dur >6 mån. Smärta vid penetration, rodnad i området runt bakre
vestibulum. Intensiv smärta vid lätt beröring, pat avstår från samlag, kan ej anv
tampong. Anamnes och klinisk bild, ej biopsi. Multifaktoriell etiologi. Psykosomatik,
sekundär vaginism (kramp vid samlag) mkt vanligt. Hygien, sexuell teknik,
stödsamtal, uppföljning med partner, avslappning, kognitiv terapi. Xylokaingel, TCA,
op (sista utväg). Försvinner ofta spontant med tiden. Till dess regelbunden stödjande
kontakt. Undvik tvålprodukter, bindor, trosskydd. Lokalanestetika vid samlag. Efter
grav brukar problem försvinna.
o Långvariga smärttillstånd i vulva:
 Provocerad smärta i slidmynningen: Ytlig dyspareuni, vulvavestibulit,
vaginism.
 Djup dyspareuni
 Oprovocerad smärta i slidmynningen: Dysestesisk vulvodyni.

Vad kan sexproblem bero på? Relation, situation (stress), historia (övergrepp), sjd/handikapp/op, lm,
alkohol/droger.
Grav: Sexuell samvaro minskar. Många kvinnor tappar lusten. En del upplever större njutning.
Partnern reagerar – samstämmigt eller problematiskt. Förlossning risksituation för flashbacks från
sexuella trauman. Postpartum tar man upp samlivet efter ca 6v, men det blir aldrig detsamma, kanske
ej sämre, men annorlunda.
Åldersfaktorn:
 Tar tid att få erektion, svagare sådan.
 Sämre känsel i vulva, vagina oelastisk.
 Tar tid att få utlösning/orgasm, sämre kontroll. Stimulering kan behövas!
 Längre refaktärperiod för mannen. Lusten minskar sekundärt?
Hormoner: Regelbunden mens utesluter (nästan) hormonproblem.
 Östrogenbrist ger slhproblem som nedsatt känslighet, sveda, torrhet.
 Androgenbrist/tyroideabrist ger nedsatt lust/motivation.
Sjd: Diabetes, MS, myastenia gravis, neurologiska sjd, depression, psyksjd, gynca, bröstca (indirekt).
Op:
 Hysterektomi (livmodern bort) förbättrar ofta sexlivet eftersom hälsan blir bättre.
 Större op som vid livmoderhalscancer kan försämra (nervpåverkan, mm).
 Framfallsop förändrar inget.
 Mindre ingrepp påverkar inte – konisering, skrapning, abort, sterilisering.
Lm/droger:





Allt som ger mannen erektionssvikt påverkar kvinnans funktion också.
SSRI ger orgasmstörning. Andra psykofarmaka/”neråtknark” sätter ofta ner motivationen.
”Uppåtknark” förhöjer för stunden, svårt vara utan.

Sexualanamnes:
 Aktuellt problem: Primärt/sekundärt? Alltid/i vissa situationer?
 Sexualfunktion: Lust, upphetsning, orgasm, smärta, hur känns det efteråt?
 Sexuell inriktning
 Sjd, skador, lm, droger
 Livssituation: Familj, arbete, stress.
 Personliga problem: Övergrepp? Ångest? Depression? Tidigare terapi?
 Relationen
 Pats tankar om problemet: Konsekvenser, orsaker, beh?
Rådgivning enl PLISSIT-modellen: Tillstånd (lyssnande hållning)  begränsad info
(sexualupplysning)  specifika förslag (sexualrådgivning)  intensiv terapi (sexterapi).
Lm-terapi för sexuell dysfunktion:
 Östrogen mot torra slemhinnor.
 Testosteronbeh om testosteronbrist och luststörning.
 Viagra, yohimbin, apomorfin vid upphetsningsstörning.
 Depressionbeh? Kan ha sexuella biv också.
3. Våld/misshandel: 2-5 svenska kvinnor dör varje år vid grav/förlossning. 10-30 dör av våld hemma.
Konsekvenser: PTSD, depression, självskada, alkoholmissbruk, fysisk dålig hälsa, psykosomatik,
hjärtattack.
Grav = riskfaktor: 19% av svenska grav. 1-2% under pågående grav. Våld är vanligare än missfall.
Ofött barn hos slagen kvinna har ökad risk för: Låg födelsevikt, prematur, kortare amning,
perinatal död.
RADAR:
 Remember: Kom ihåg att rutinmässigt fråga om våld.
 Ask: Fråga direkt om våld. ”Våld är väldigt vanligt, jag frågar alltid om…”. Enskilt.
 Dokumentera: Info om ”misstänkt våld i hemmet”.
 Assess: Försäkra dig om säkerhet, barn, våld kan eskalera.
 Review: Gå igenom möjligheterna med din pat. Skydd, stödgrupper, advokater.
Våldtäkt: Samlag (eller annan sexuell handling) påtvingat genom våld, hot om våld eller kriminell
handling. Allt samlag med en person <15 åå. Samlag med en person som ej kan ge medgivande
(medvetslös, sovande, droger/alkohol, sjd/handikapp).
Gärningsman: Bekant (27%), främling (19%), tillfällig förbindelse (17%), make (5%), partner (2%).
Omhändertagande av våldtäktsoffer:
 Psykologisk beh av traumat.
 Rättsmedicinsk undersökning och spårning: “Rape kit” SWAB!
o Snabbt, spår försvinner snabbt: DNA <1v, alkohol och GHB inom timmar, sår i
vulva och vagina syns knappt och försvinner inom timmar.
o Upprepa: Blåmärken uppenbarar sig efter några dagar.
 Medicinskt omhändertagande och uppföljning.
 Socialt stöd och uppföljning.
STI-skreening/beh: Akut: klamydia, gonorré, HIV, hepatit; 2v: klamydia, gonorré; 3mån: HIV;
6mån: hepatit; inf-profylax, hepatitvaccination, preventivmedel, medicinsk omvårdnad av skada.
Sekvele: PTSD, reaktiv depression, risk för upprepad utsatthet, kroppssymtom, sexuella problem.
---------------------------------------------------------Duggor--------------------------------------------------------1. Vilken är den vanligaste åldern att få menarké?
Den första mensen börjar vid 12-13 åå.

1. a. Hur lång är en normal menstruationscykel? (1 p) [x3]
28 dagar (21-35 dagar är normalintervallet).
b. Vilken menstruationscykelfas varierar mest mellan individer? (1 p)
Follikulära fasen.
3. Hur stor är den totala blödningsmängden under en normal menstruation? (1 p)
20-80 ml.
6. Nämn 3 exempel på medicinska sjd som kan påverka menscykeln hos kvinnor. (3p) [x2]
Tyroideasjd (hypo/hypertyreos), prolaktinom, PCOS, hypotalamisk hämning (pga undervikt, stress,
överträning).
8. Hur fastställs tidpunkten för menopaus hos en kvinna? (1 p)
Menopaus räknas från sista menstruationsblödningen, kan fastställas först efter 12 blödningsfria mån.
1. Rita ungefärliga nivåer av följande hormoner under en normal menstruationscykel:
Östradiol, progesteron, FSH, LH. (4 p)

1. Vilket hormon i menstruationscykeln beter sig på följande sätt? (1p)

Progesteron.
13. Hur pårvekas glatt muskulatur under graviditet och vad beror det på? Vilka symtom kan
det ge? 2p
Progesteron relaxerar glatt muskulatur  långsammare GI-motilitet  mat i ventrikeln stannar längre,
halsbränna, förstoppning. Relaxerar även urinröret  ökad UVI-risk.
12. Gravida kvinnor blir ofta förstoppade och får oftare UVI:er. Vilken hormonell förändring
beror det på? (1p)
Progesteron relaxerar glatt muskulatur.
2. Vilka 2 huvudsakliga effekter har progesteron/gestagen på endometriet? Ge ex på situationer
när dessa effekter är förväntade/önskvärda. (2 p)
Progesteron hämmar endometrietillväxten, men stimulerar utmognaden  sekretoriskt endometrium,
cervixsekretet blir grumligt, amorft och ogenomträngligt. Önskvärt när ett embryo ska implanteras i
uterus.
3. När på p-pillerkartan är det mest riskabelt att glömma ett piller (början, slutet eller mitten)
och varför? (2 p)

Slutet, dvs v3 om v4 är placebo/sockerpiller. Störst risk för grav i nästa cykel, dvs efter
bortfallsblödningen. 7 dagars oavbrutet intag krävs för ovulationshämning.
13. Ange 2 skäl till att kombinerade p-piller inte är lämpliga att använda under amning? (2 p)
Bröstmjölkens mängd kan reduceras och sammansättningen påverkas (då metaboliter kan passera
över).
6. Vad heter gyn-instrumenten vi använder i samband med gynekologisk undersökning? (1 p)
Spekulum och depressor.
1. Nämn 2 epiteltyper som man tar prov från vid cervixprov.
Skivepitel (skivepitelcancer) och cylinderepitel (adenocarcinom).
16. Vad är barnmorskans viktigaste uppgift vid första MVC-besöket? 1p
Identifiera riskgraviditeter (problem hos moder/foster) och åtgärda det man hittar.
6. Vilka 4 prover ingår i den ordinarie graviditetsscreeningen på MVC? 2p [x5]
Rubella, syfilis, HIV, hepatit B. Andra prov/us: U-sticka (protein), Hb (anemi/järnbrist?), B-glukos (GDM?), blodgrupp, BT
(preeklampsirisk?), vikt, UL, SF-mått.

1. Vad är definitionen av primär amenorré?
Har aldrig haft mens, 16 år gammal.
3. Vilken är definitionen av sekundär amenorré och när ska den utredas? 2p [x2]
(3-)6 månaders mensbortfall/blödningsuppehåll, utreds efter 6 månader.
1. Vad är den vanligaste orsaken till sekundär amenorré, förutom graviditet? (1p) [x2]
Hypotalamisk hämning (pga överträning, undervikt, stress).
14. Vilka 3 hormonprover är viktigast att ta vid utredning av sekundär amenorré? (1,5 p) [x3]
FSH, TSH/f-T4, prolaktin.
5. S-FSH, S-TSH och S-prolaktin är 3 centrala prover i utredningen av sekundär amenorré.
Vilka svar kan man förvänta sig om rubbningen finns på ovariell, hypofysär respektive
hypothalam nivå (ange ökad, oförändrad eller minskad halt)? (3 p)
Prov
Ovarium
Hypofys
Hypothalamus
Ökad
Minskad
Minskad
S-FSH
Oförändrad Oförändrad Oförändrad
S-TSH
Oförändrad Ökad
Oförändrad/minskad
S-prolaktin
3. Hypothalamisk amenorré leder till vissa konsekvenser, nämn 2. (2p)
Infertilitet, osteoporos, hämmad skelettutveckling.
5. Varför blöder en amenorrhoisk kvinna efter gestagenbehandling? 1p
Gestagen hämmar FSH (ägglossning), förtätar cervixsekretet samt proliferationshämmar endometriet.
Efter behandlingsuppehåll (cyklisk beh) uppstår en mensliknande bortfallsblödning.
2. Vad har det metabola syndromet gemensamt med PCOS? (1p)
Insulinresistens.
5. Vid akut insättande buksmärtor hos en fertil kvinna, vilka 2 diagnoser måste man absolut
utesluta? (1p)
Extrauterin graviditet (X) och ovarialtorsion.
11. Nämn 4 differentialdiagnoser vid en blödning eller smärta i tidig graviditet? (2p) [x2]

Missfall, inf, X, slemhinneskador, malignitet, mola/druvbörd (blåsbildning under grav), bortfallsblödning
(blödning under placeboperioden på p-pillerkartan), genombrottsblödning (blödning under samtidig p-pilleranv), placenta
previa (placenta i lägre/nedre uterussegmentet).
1. Nämn 4 principer för antikonception.
Cykelmetoder, barriärmetoder, hormonella metoder, intrauterina metoder, sterilisering.
4. Till vilken gestationslängd har kvinnor rätt till fri abort i Sverige och vilka kvinnor omfattas
av lagen? (2 p)
18+0. Alla kvinnor omfattas av lagen.
7. Vilka 2 infektioner skall uteslutas vid besök på abortmottagningen 2p
Klamydia, bakteriell vaginos (inför kirurgisk abort).
1. Nämn 2 principer för inducerad abort.
Medicinsk (antiprogesterontabletter) och kirurgisk (vakuumextirpation) abort.
16. Nämn 2 smittovägar från mor till foster under graviditet? (1 p)
Intrauterint (transplacentärt eller uppåtstigande), intrapartum.
15. Nämn 4 infektioner som kan påverka fostret. 2p
Primär herpes simplex, HIV, hepB, hepC, syfilis, toxoplasmos, Rubella.
10. Nämn 3 inf som kan överföras till fostret via passagen genom moderns förlossningskanal och
orsaka klinisk neonatal infektion. (3p)
GBS (neonatal sepsis), herpes simplex (ögon, hjärna, sepsis), HIV.
3. Nämn 3 konsekvenser av infektion under graviditet. (3p)
Spontanabort, intrauterin fosterdöd, prematuritet, kongenitala missbildningar, tillväxthämning, akut
sjd/död i neonatalperioden.
13. GBS är det vanligaste agenset som orsakar allvarliga neonatala inf.
a) Nämn 3 viktiga riskfaktorer. (1,5 p)
Kolonisering, långvarig vattenavgång, prematuritet, GBS vid tidigare graviditet.
b) Nämn 2 strategier för att motverka neonatal GBS-inf. (1 p)
Skreening, förlösning, iv antibiotika vid förlossning.
4. Nämn 3 kriterier som kan verifiera bakteriell vaginos. (1,5 p) [x2]
 Gråvit, mjölkaktig flytning.
 pH >4,5.
 Förekomst av clue-cells i wetsmear (våtutstryk).
 Positivt snifftest (= rutten fiskdoft).
4. Vilket av följande gäller inte för bakteriell vaginos? 1p
a. typisk gråvit flytning
b. partnerbehandling
c. pH >4,5
d. clue-celler
e. positivt snifftest
Svar: b. Partnerbehandling gäller ej då detta inte är en STI.
4. Vad bedöms mha wetsmear (våtutstryck)? (2p)
Leukocyter, clue-celler (epitelceller täckta av kocker, bakteriell vaginos), hyfer (svampinf), stavar (laktobaciller, ska finnas).
5. Vilken typ av beh bör ges till en pat med bakteriell vaginos? (1 p)

T Metronidazol 400mg x2xVII.
9. Asymtomatisk bakteriuri beh vanligtvis ej hos icke-gravida kvinnor. Varför beh gravida? (2p)
Uretärer/njurbäcken är vidgade hos gravida (pga tryck från uterus samt ev pga progesteronets effekt på glatt muskulatur) 
ökad risk för hög UVI/urosepsis. UVI  ökad risk för för tidig förlossning, intrauterin
tillväxthämning, perinatal fostersepsis (om GBS-UVI). Om GBS-bakteriuri ges ab-profylax vid förlossning.
5. Nämn 2 predisponerande faktorer för candida vulvovaginit? (2p)
Diabetes, graviditet.
2. Nämn 3 genitala infektioner som innefattas av SML (smittskyddslagen). (1,5 p)
Klamydia, gonorré, syfilis.
10. Hur handlägger du en nyupptäckt klamydiainfektion hos en kvinna? (2p) [x3]
Anmäler enl smittskyddslagen, urinprov helst med cx eller vaginalsekret. Prov från rektum om analsex och ev konjunktiva.
NAAT-analys. Doxyferm 100mg, 10st vid okompl inf (2T dag 1, 1T/dag därefter). 200mg/dag vid
uppåtstigande inf. Gravida: Amoxicillin 500mgx3xVII.
13. Vad orsakar kondylom? Hur beh man kondylom? Finns det något profylaktisk åtgärd? (2p)
HPV (humant papillomvirus). Info om ev spontanregress, Wartec 1x2xIII, ev kir vårtavlägsning,
imikvimod (immunstimulerande). Kondom och vaccin Gardasil mot bl.a. HPV-16 och -18.
6. Ange 3 troliga orsaker vid pelvic inflammatory disease (PID)? (1,5p)
STD (klamydia gonorré, mykoplasma urogenitale), vaginal anaerob blandflora, tarmflora (E. coli),
förlossning, endometriebiopsi, spiralinförsel, missfall, abort.
1. Nämn 4 riskfaktorer för att få graviditetsdiabetes.
Övervikt, hög maternell ålder, hereditet, tidigare grav med GDM, tidigare fött stort barn.
4. Vad är GDM och varför uppstår det? (2p)
Graviditetsdiabetes mellitus. Ett tillstånd där kvinnor som ej tidigare fått diagnosen diabetes utv hög
blodsockernivå under grav. Under grav utsöndrar moderkakan hormoner (h-PL) som bl.a. minskar
moderns insulinkänslighet. HPL, PGH, prolaktin och kortisol  insulinresistens.
12. Vilken typ av diabetes är mest lik graviditetsdiabetes? 1p
Typ 2.
10. Vilka är fosterriskerna om HbA1C-nivån hos en insulinberoende kvinna är mkt hög vid:
a) Befruktningen (2 exempel)? (1 p)
Ökad missfallsrisk och fostermissbildningsrisk (ffa hjärtmissbildning).
b) 2:a-3:e trimestern (3 exempel)? (1,5 p)
Diabetesfetopati, LGA (large for gestational age), kronisk fetal hypoxi, preeklampsi.
2. Nämn 4 viktiga frågor du ställer till en pat med urininkontinens. (2 p)
Föregås av trängningar? Utlöses av fysisk ansträngning? Tid vaginala förlossningar? Nokturi, triggers?
Hematuri?
1. Nämn någon orsak till ansträngningsinkontinens 1p
Övervikt, ålder, grav, vaginal förlossning, tid gynop, långvarig förstoppning, diabetes, nedsatt motilitet,
hereditet, HRT.
8. Nämn 3 olika typer av urininkontinens. (1,5 p)
Ansträngningsinkontinens, trängningsinkontinens, blandinkontinens.
7. Vilka 4 åtgärder rekommenderar man för konservativ behandling av urininkontinens? (2p)

Bäckenträning, livsstilsförändring (utvärdera miktionslista, minska överdrivet vätskeintag), östrogen,
antikolinergika.
3. Vilken typ av inkontinens är lämplig för kirurgi? (1 p)
Ansträngningsinkontinens.
7. Definiera prolaps (framfall). (1 p)
Olika grader av sänkning av vagina, urinblåsa, uterus, rektum. Stödjevävnaden blir svag så att
slidväggen börjar bukta.
6. Vilka/vilket påstående är INTE karakteristiska/karakteristisk för prolaps? (1p)
a. Ökat tryck på bäckenbotten
Ja.
b. Dyspareuni
Ja.
c. Stressinkontinens
Ja, ansträngningsinkontinens = stressinkontinens.
d. Intermittent diarré
Nej, snarare förstoppning.
2. Vilka besvär kan uterocele orsaka och hur kan man initialt beh en kvinna med uterocele? 3p
Globuskänsla, dyspareuni, smärta i bäcken/mage/nedre ryggen, recidiverande UVI, urinvägsproblem.
Beh: Ring, bäckenbottenträning, ev senare kir.
15. HELLP är en svår variant av preeklampsi.
a. Vilka labvärden påverkas vid HELLP och hur? (1 p)
 Hemolys med haptoglobin (<0,25g/L) eller LD (>600U/L).
 Förhöjda leverenzym (ASAT eller ALAT ≥1,2 µkat/L).
 Låga blodplättar (TPK <100x109/L).
b. Vilket är det typiska symtomet hos HELLP-kvinnor som ej andra preeklamptiker har? (1p)
Epigastriesmärta.
c. Vilket är den i princip enda behandlingen vid HELLP? (1 p)
Förlösa barnet.
12. Hur kan en extrauterin graviditet handläggas? (1,5 p)
Utebliven mens/olaga blödning och pos U-hCG utan synlig intrauterin graviditet. S-hCG och vaginalt
UL. Beh i samråd med pat: kir (salpingektomi, tubotomi), metotrexat, exspektans.
14. Kardiotokografi (CTG) används för fetal övervakning. Nämn 4 kriterier som karakteriserar
en normal CTG-kurva. (2 p)
 Hjärtfrekvens: 110-150 slag/min.
 Variabilitet/accelerationer: 5-25 slag/min eller 2/fler accelerationer/60min.
 Decelerationer: Inga decelerationer. Uniforma tidiga decelerationer. Variabla okomplicerade
decelerationer med en duration <30sek och amplitud <60 slag.
 Kontraktioner: 5/färre kontraktioner/10min.
8. Nämn 3 indikationer för ultraljudsundersökning i tidig graviditet (2p) [x2]
Misstänkt X, levande/livsdugligt/dött foster, missbildningsdiagnostik, bestämma gravlängd, blödning,
lågt sittande buksmärta.
12. Varför har fastställande av gestationslängd i 2:a trimestern (rutin-UL) betydelse för den
fortsatta graviditeten? (2 p)
För att få vetskap om när grav är fullgången resp överburen (när så skett sker induktion av förlossning).

14. Vad är SF-mått och vad används det till? (1 p)
Symfys-fundusmått. Beräknar tillväxt av fostret.
8. Hur misstänks och diagnostiseras intrauterin tillväxthämning? (1p)
Symfys-fundusmätningar med diagram, UL-bestämning av fostervikt ger diagnos.
15. Vad betyder KUB och vad är syftet med denna undersökning? (2p)
Kombinerad nackuppklarnings- och biokemisk analys. Riskuppskattning av Downs syndrom.
10. Varför är det mest känsligt med läkemedel under graviditetsvecka 6-12? 1p
Organanläggningen sker då.
9. Vilket/vilka av följande ämnen har en säkerställd teratogen effekt? (1,5 p)
a. Litium
Säkerställd teratogen effekt (kategori D).
b. Alkohol i små mängder
Definitionsfråga, alkohol är teratogent även i låg-måttlig mängd, men ingen ”lägsta säkra gräns” har
definierats/säkerställts. Total avhållsamhet rek.
c. Citalopram (SSRI-preparat)
Ingen säkerställd teratogen effekt (kategori B:3).
d. Warfarin
Säkerställd teratogen effekt (kategori D).
e. Valproat
Säkerställd teratogen effekt (kategori D).
f. Cefalexin (cefalosporinpreparat)
Ingen säkerställd teratogen effekt (kategori A).
11. Hur förändras vanligtvis behovet av läkemedel vid följande tillstånd under graviditet? (2 p)
a. Levaxinsubstituerad hypotyreos:
Ökat behov.
b. Insulinbehandlad typ 1-diabetes:
Ökat behov.
12. Varför reduceras hemoglobinkoncentrationen under graviditeten (= fysiologisk anemi)? (1 p)
Ökad mängd plasmaproteiner och därmed förhöjd plasmavolym leder till minskad Hb-koncentration.
9. Vad är anledningen att blodvärdet vanligen är som lägst efter 25 graviditetsveckor 1p
Fram till v30-32 ökar plasmavolymen vilket minskar Hb-koncentrationen. Efter v25 stiger dock
blodkroppsvolymen snabbare än plasmavolymsökningen så att Hb ökar.
12. Hur mycket kan en frisk normalviktig kvinna gå upp i vikt under sin graviditet utan att det
är för mycket? (1 p) [x2]
10-15 kg (genomsnittet är 14 kg).
11. Mellan vilka tidsintervall har graviditeten nått sitt normala slut (veckor, dagar)? (1p) [x2]
37-42 veckor (från 37+0 till 41+6). 280 dagar = 40 veckor.
11. Definiera begreppen
a) överburenhet (1p)
Graviditet i mer än 42 hela veckor.
b) underburenhet (1p)
Födelse före graviditetsvecka 37.
10. Förklara varför en kvinna som lägger sig platt på rygg i slutet av graviditeten kan uppleva
svimningskänsla. (1 p)

Vena cavasyndrom. Orsakas av tryck på vena cava och leder till sänkt BT.
2. Minst 2 av 3 kriterier skall vara uppfyllda för att förlossningen skall ha startat. Vilka 3
kriterier är det frågan om? (3p) [x3]
 Regelbundna smärtsamma kontraktioner (3-4st/10min).
 Spontan hinnbristning/vattenavgång.
 Cervix vidgad ≥3-4 cm.
11. Vilka är förlossningens 3 faser? (1,5 p)
 Öppningsskede
 Krystskede
 Efterbördsskede
(Utgör aktiv fas, som föregås av latensfas som ej är del av förlossningen).

14. Vad är framstupa kronbjudning? 1p [x2]
Normal förlossning. Framstupa = barnets ansikte mot mammans rygg. Kronbjudning = Kronan
(bakhuvudet) bjuds först, barnets haka mot bröstet.
14. Ett förlängt värkarbete under förlossningen kan vara negativt för både modern och barnet.
Nämn 2 orsaker till detta problem (2 p)
EDA, trångt bäcken, stort barn, dåliga värkar.
16. Vilken är den mest effektiva smärtlindringen under förlossningsens öppningsskede? (1p)
EDA.
1. Nämn 4 orsaker till vaginalruptur.
Förstföderska, stort barn, funduspress, klocka/tång, perineotomi, utdrivningsskede >30min,
perinealödem, skulderdystoci.
15. Vad är puerperiet? (1 p)
Från avslutad förlossning till 6-8v efter förlossning.
9. Vad är definitionen av maternell mortalitet? (1 p)
Död under grav eller <42d efter förlossning av orsak kopplad till grav eller dess handläggning.
9. Hur vill du med 2 siffror och 2 ord i en journal uttrycka graviditetsanamnesen för en kvinna
som har genomgått 2 förlossningar i v39 och 40, haft en intrauterin fosterdöd i v29, haft 3
spontana missfall och nu är tidigt gravid igen? (2 p)
7 grav, 2 para.
---------------------------------------------------------Tentor--------------------------------------------------------[Grav] 34) I vissa länder i världen är fortfarande risken att dö i samband med grav och
förlossning hög. Nämn 3 av de 5 vanligaste direkta kompl som står för >70% av alla maternella
dödsfall. (3p)
Blödning, inf, illegala aborter, eklampsi/hypertoni, avstannad förlossning.
[Grav] a) Nämn 2 effekter av östrogen under graviditet.
Stimulerar uterustillväxt/blodflöde, utv av mjölkgångar/bröstvårtor, oxytocinprod, vätskeretention,
insulinresistens. Förhindrar fortsatt ägglossning och bröstmjölksprod.
b) Nämn 2 effekter av progesteron under graviditet.
Stimulerar deciduautv/tillväxt, påverkar bröstkörtelvävnad, glatt muskulaturrelaxation,
mineralkortikoidproduktionssubstrat hos fostret. Delaktig i förlossningsstart? Immunosuppressivt?
[Grav] Efter förlossningen sjunker östrogen- och progesteronnivåerna.
Vilka 2 andra hormoner påverkar amningen?

Prolaktin/PRL, oxytocin.
Vilken är den viktigaste exogena orsaken till att amningen fungerar?
Stimulering via sug på bröst.
Vad brukar man kalla den första mjölken som kommer?
Kolostrum.
Vissa kroniska sjukdomar försämras ibland postpartum. Nämn 2.
Autoimmuna sjd, bipolär sjd.
[Grav] Du arbetar som underläkare och en kvinna inkommer på efterkontroll. Hon har fått ett
barn med spina bifida. Hon är orolig för framtiden.
Finns det något hon kan göra inför kommande graviditet och i så fall när?
Folsyratillägg månader före.
Mellan vilka veckor sker embryogenesen?
6-12.
Vid vilken graviditetsvecka är fostret mest känsligt för att få ovanstående skada?
6 (6-8).
[Grav] a) Linda väntar sitt första barn. Hon är i v8 och mår så illa. Hon undrar nu vad hon skall
göra och om det finns någon bot eller behandling.
Lugnande besked. Vanligt tillstånd, illamåendet går oftast tillbaka vid v12-14. Vila.
b) Hon kommer tillbaka 2v senare och tycker det är ännu värre. Kräks hela tiden och får inte
behålla någon mat. Åtgärd, utredning? Motivera!
Fortfarande endast i v10, tillståndet går oftast tillbaka vid v12-14. Vätska, antiemetika, ev
sjukskrivning. Viktnedgång? Acidos? Anemi? Tyroideasjd? Gastrit? Psykiskt/stress? Illamående den
inledande trimestern kan bero på andra faktorer och bör därför utredas.
[Grav] Vid en rutinmässig urinodling hos en förstgravida v8 ser man signifikant växt av
bakterier men pat har inga symtom.
Varför behandlas asymtomatisk UVI under graviditet?
Större risk för uppåtstigande inf och för tidiga värkar.
Nämn 2 urinvägsantibiotika som kan användas.
Ampicillin, amoxicillin, mecillinam, furadantin, cefalosporiner.
Nämn 2 antibiotika som inte bör användas.
Lexinor (kinoloner), trimetoprim.
Nämn 2 faktorer som ökar risken för UVI under graviditet.
Sämre blåstömning, sämre uretärpropulsion, uretärtryck.
[Grav] Emma kommer till dig på MVC i början på grav och har funderat en hel del på vikten.
a. Vad är målviktuppgången under graviditet?
12 kg (10-14 kg).
b. Nämn 2 maternella komplikationer som är vanliga om man har en mycket stor viktuppgång.
Bristningar, diabetes, svårt bli normalviktig igen efter graviditet.
c. Nämn 1 komplikation som är vanligare vid låg maternell viktuppgång.
Tillväxthämning/SGA/IUGR.
[Grav] 30) Vid doppler-us av a umbilikalis ses ibland en nedsatt diastolisk blodflödeshastighet.
a) Vilken är den vanligaste indikationen för denna undersökning? (1 p)
Tillväxthämning/SGA/IUGR.
b) Vad beror det försämrade diastoliska blodflödet på? (1 p)
Ökat motstånd i fetoplacentär cirkulation.
[Grav] Du har en kvinna på besök på MVC. Hon väntar sitt första barn och har kommit till v10.
Hon är orolig för att UL ska skada barnet då hon har hört att man kan krossa njurstenar med
det. Hon undrar varför UL görs rutinmässigt under graviditet. Hur skall du svara?

Denna typ av UL alstrar viss värme, vilket är helt ofarligt för fostret. Vid rutin-UL v18 räknas antal
foster, gravlängd, förlossningsdatum och bedömning av fostrets anatomi.
[Grav] 14. Vera kommer till dig i graviditetsvecka 13 på MVC. Hon har en lättare psoriasis och
hade en djup ventrombos i 20-åå i samband med p-piller. Normal graviditet.
a. Är det något speciellt du skall göra? (1p)
Initiera trombosprofylax alt remittera till SMVC.
a. Vill du ta några prover? Om svaret är ja, vilka prover? (1p)
Trombosutredning.
[Grav] 28) En 24-årig förstföderska kommer till dig på MVC i v13. I samband med
inskrivningen 4v dessförinnan var Hb 97 och hon ordinerades då av barnmorskan järntabletter
i adekvat dos. Trots det har Hb-värdet nu sjunkit till 92. Vad gör du? (2 p)
Anemiutredning: MCH, MCV, p-järn, ferritin.
[Grav] 32) Nämn 3 symtom hos en gravid som hos en icke-gravid kan vara symtom på hjärtsjd.
Dekliva ödem, viss andfåddhet, trötthet, yrsel/svimning, supraventrikulär takykardi.
[Grav] Varför kan en grav utifrån de hemodynamiska förändringar som sker vara riskabel för
en hjärtsjuk kvinna?
Ökad blodvolym, ökad hjärtminutvolym.
[Grav] Vilket/vilka av följande ämnen har en säkerställd teratogen effekt?
 a) Litium
 b) Alkohol i små mängder
 c) Citalopram (SSRI-preparat)
 d) Warfarin
 e) Valproat
 f) Cefalexin (cefalosporinpreparat)
a) Litium, d) Warfarin, e) Valproat.
[Grav] Emma 34 år kommer till MVC i v20 efter UL-us. Hon har just fått veta att hon väntar
tvåäggstvillingar. Hon är frisk och graviditeten är spontan.
a. Hon undrar om det finns några ökade risker för henne i samband med förlossning?
Sectio, preeklampsi, postpartumblödning.
b. För barnen?
Intrauterin fosterdöd, IUGR, för tidig förlossning.
[Grav] En tidigare frisk förstföderska som inte varit på något rutin-UL kommer till dig på MVC.
Hon uppger regelbundna menstruationer och enligt sista mens är hon 22v gången. Hon har inte
haft några blödningar under grav. När du undersöker henne är uterus betydligt större än
förväntat.
Hur skulle du kunna beskriva uterus normala storlek i vecka 22?
Vid navelplanet.
Nämn 2 orsaker till att uterus känns större än förväntat vid denna graviditetslängd.
Duplex, felräknat, myom.
När skulle rutin-UL vanligen ha gjorts?
V18.
[Grav] Barnmorskan på MVC kommer in till dig och undrar över en omföderska i v33. Hon
berättar att det känns tomt i bäckeningången och hon kan inte känna någon föregående
fosterdel.
Vad tror du är orsaken?
Tvär/snedläge.

Vilket direktiv ger du henne?
Exspektans till v37.
[Grav] En kvinna inkommer med ett foster i sätesläge. Kvinnan och läkaren har kommit
överens om att man skall försöka att hjälpa till att få fostret till huvudbjudning.
Vad kallas ingreppet?
Yttre vändning.
När görs det vanligtvis?
V36-V37.
Beskriv hur det går till.
Bricanyl, UL, CTG, manuellt.
[Grav] Svea, III-grav, II-para kommer in till förlossningen i graviditetsvecka 37 med
sätesändläge. Tidigare 2 PN.
a) Vad erbjuder man i 1:ahand?
Yttre vändning.
b) Vad finns det för andra alternativ?
För omföderskor tar man ställning till om det är möjligt att föda vaginalt ändå. Annars elektiv sectio.
[Förlossning] En II-para med 2 tidigare sectio kommer till dig i v14 för att diskutera risker vid
denna grav och förlossningssätt. För vilka kompl är risken ökad hos denna pat och vilket
förlossningssätt är att föredra?
Placenta previa/accreta, uterusruptur. Sectio.
[Förlossning] 12 a. Vilka 3 faktorer har störst betydelse för att förlossningsprocessen skall gå
vidare? (1,5p)
Värkarnas styrka (power), barnets storlek (passenger), mammans bäcken (passage).
b. Vissa substanser aktivera uterus (1p). Nämn 2.
Oxytocin, prostaglandin, cytokiner, östrogen.
[Förlossning] 31) En förstföderska i fullgången tid har öppnat sig från 3 cm till fullvidgat på 7h
och huvudet har trängt ned till 2 cm ovan bäckenbotten. Trots oxytocininfusion i maxdos har
huvudet ej trängt ned ytterligare under de senaste 4h.
a) Vad kallas den fas av förlossningen som varade 7 timmar? (1 p)
Öppningsfas (aktiv fas).
b) Har denna fas varit för snabb, normal eller för utdragen? (1 p)
Normal.
c) Vilken åtgärd vidtar du i detta fall? (1 p)
VE/tång.
[Förlossning] Evelina 32 väntar sitt första barn. Hon ringer på julaftonsmorgon till
förlossningen. Hennes sista mens var i slutet av maj. Hon har känt ett tryck nedåt slidan sedan
igår. Det har svidit litet när hon kissat. Hon har ingen feber. Hon är annars frisk.
a. Vad mer bör du fråga henne?
Om graviditeten varit normal, blödning, vattenavgång, värkar.
b. Vilket råd bör du ge henne?
Att komma in.
c. Vilken diagnos måste du utesluta?
Hotande för tidig förlossning.
[Förlossning] 35) En 43-årig I-para med BMI 40 är förlöst med akut kejsarsnitt pga hotande
fosterasfyxi. Dagen efter op får hon ont i bröstet och blir tungandad.
Vilken diagnos måste uteslutas i detta fall? (1 p)
Lungemboli.
Hur ställer du denna diagnos? (1 p)

DT, skint.
Hur behandlas detta tillstånd (1 p)
Heparin/fragmin.
[Förlossning] 10. Alva är gravid för första gången. Hon har kommit till v26. Innan hon blev
gravid var hon rätt frisk hade bara haft 6-7 UVI:er. Graviditeten har varit normal men hon har
inte riktigt lyckas sluta röka. Söker nu på KK för tryck nedåt sedan någon dag. Ingen blödning
eller vattenavgång. CTG normal för tiden. BT 110/70. Temp 36,9.
a. Behöver du ta något/några mer viktiga prover? (1p)
Urinsticka inkl nitrit.
b. Vilken diagnos måste uteslutas och hur gör man det? (2p)
För tidiga värkar. Vaginalt UL av cervix bör göras.
[Förlossning] Du står med vid ett akut kejsarsnitt på en 35-årig kvinna. Operatören börjar med
skalpell att gå genom huden och sedan delvis med skalpell och delvis trubbigt går genom
fettväven.
Vilka är de 2 nästkommande lager som skall passeras?
Fascia och muskulus abdominis.
Nämn 2 komplikationer med ökad risk efter kejsarsnitt på kort sikt.
Blödning, inf, proppar/LE.
Nämn 2 helt klart ökade risker på sikt för mamman med kejsarsnitt.
Placenta previa, placentaruptur, ileus, buksmärtor, placenta accreta, vasa previa.
Nämn 2 fördelar för mamman på sikt med kejsarsnitt.
Mindre risk för op av inkontinens och framfall/prolaps.
Kan hon bestämma själv hur hon vill föda?
Nej.
Vilka gynekologiska ingrepp kan en kvinna själv bestämma om (inom vissa gränser)?
Abort och sterilisering.
[Förlossning] 6) Annika, en 32-årig 2-gravida 0-para, ringer in till förlossningsavd. Hon har
kommit till graviditetsvecka 39+6. Hon är orolig och berättar att hon har värkar var 4:e minut.
Hon tror att vattnet har gått. Annika undrar om det är dags att komma in till förlossningen.
a) Vad svarar barnmorskan? (1p)
Kom in.
b) Nämn 4 us som alltid görs när en kvinna kommer in till förlossningen med värkar. (2p)
CTG, yttre palpation, vaginal us (SPU om vattenavgång), BT, urinprov.
[Förlossning] Du träffar en 32-årig ensamstående kvinna med 6 barn i graviditetsvecka 36. Alla
6 är födda vaginalt. Hennes stora bekymmer är att det är svårt med barnpassning. Hon vill veta
hur cervixstatus är nu. Du undersöker henne. Föregående fosterdel huvud ovan spinae. Cervix
är mellanriktad, bevarad, öppen 3 cm trattande, medium konsistens.
Vilket cervixscore har hon (Bishop Score)?
5p.
[Förlossning] Du har en förstföderska i v39 på MVC som haft en normal graviditet. Hon är dock
trött och sover dåligt och undrar därför om du inte kan sätta igång henne. Huvudet är fixerat i
bäckeningången, cervix är fast, sluten bakåtriktad och 2 cm lång. Vad svarar du? Motivera!
Indikationer till igångsättning är överburenhet (>v42), preeklampsi/annan medicinsk kompl,
tillväxthämning, avgått fostervatten utan spontant startad förlossning. Vara trött och sova dåligt är inte
en indikation för igångsättning utan hon får vänta på att förlossningen startar spontant. Induktion
innebär vissa risker och bör därför ske mkt restriktivt pga psykosociala skäl. Låg Bishopscore
korrelerar starkt med misslyckad induktion såsom i detta fall.

[Förlossning] Frida väntar första barnet och kommer på besök på MVC v41+6. UL v41 har
varit normalt. Graviditeten har varit normal. Hon har ännu inte fått några värkar. Bishopscore
är 2. Vad gör du? Motivera!
Det är bäst om förlossningen får komma igång spontant, därför görs extrakontroller på överburna.
Visar sig något avvikande görs ett induktionsförsök trots låg Bishopscore.
[Förlossning] Hur tolkar du bifogat partogram? Hur handlägger du fallet?

Partogram talande för missförhållande. Sectio.
[Förlossning] Förstföderska med detta förlossningsförlopp (se nedan). BT 120/80. Urinprov ua.
CTG ua. Temp 36,7. Vattnet har ej gått. Har egna värkar.

a. Vad kallar man tillståndet och hur kan man lämpligen handlägga denna patient?
Sekundär värksvaghet. Amniotomi, oxytocinstimulering.
b. Vad kan det bero på?
Stort barn (passenger), litet bäcken (passage), dåliga värkar (power).
[Förlossning] Du tjänstgör nu som underläkare på förlossningen. En kvinna kommer in i
graviditetsvecka 37+3 med värkar. Efter 5h när du tittar på partogrammet ser du detta:

Vilken bjudning är det?

Vidöppen bjudning.
Var står föregående fosterdel?
Vid spinae.
Hur mycket är det öppet?
7 cm.
Har förloppet varit normalt?
Ja.
[Förlossning] 1. Samira 27 väntar sitt första barn och har kommit till vecka 37+0. Grav har
varit normal. Hon är orolig för förlossningen och undrar om den satt igång. Hon har haft tre
sammandragningar under fm som gjort ont. Hon inkommer till förlossningen kl 13. BT 110/70.
Urin neg för glukos och protein. Cevix är bibehållen, sakral, sluten och fast. Ingen vattenavgång.
CTG ser ut så här:

Tolka CTG.
Basal hjärtfrekvens ca 140, nedsatt variabilitet, inga accelerationer/decelerationer/kontraktioner.
Vad är den vanligaste orsaken till att CTG ser ut så här?
Att barnet sover.
Vad gör du?
Fortsätter registrera.
[Förlossning] 14. Barnmorskan ber dig bedöma CTG och undrar vad vi skall göra?

Beskriv CTG med sedvanliga 5 parametrar.
Basal hjärtfrekvens ca 145, normal variabilitet, accelerationer, variabla okomplicerade decelerationer,
normala kontraktioner 4/10 min.
Hur bedömer du detta CTG? Normalt/avvikande/patologiskt/preterminalt
Normalt.
Vilken åtgärd föreslår du?
Ingen åtgärd/fortsatt förlossning.
[Förlossning] 15. Emelie kommer i graviditetsvecka 36 med följande CTG:

a. Tolka CTG (2p)
Basal hjärtfrekvens ca 125, normal variabilitet med accelerationer och inga decelerationer, normala
kontraktioner.
b. Är detta CTG normalt / avvikande / patologiskt / preterminalt? (1p)
Normalt.
[Förlossning/PBD] Obstetriskt fall 2010-01-03 kl 13.
Kontaktorsak: En 31-årig kvinna inkommer till förlossningsavd med obehag i buken. Vid
läsning av MHV1 ser man att hon 2006 hade hon ett missfall och att hon 2007 födde sitt första
barn med kejsarsnitt pga sätesbjudning i v31. Man hittade ingen orsak till att förlossningen
satte igång för tidigt. Hon fick värkar och det gick inte att stoppa. Barnet mår idag bra. Ingen
angivelse av sjd finns förutom att hon haft upprepade UVI:er.
Aktuellt: Hon är nu gravid med BPU 2010-03-23. Grav har varit normal. För 1v sedan varit på
UL-us av cervix och det var bra. De senaste dagarna har hon haft litet obehagskänsla i buken.
Sonen har haft maginfluensa. Idag kl 10 tilltog besvären och det känns mera som ett tryck nedåt.
Ingen vattenavgång eller blödning.
Status: Temp: 37,8. BT: 110/70. VU: Inget synligt fostervatten. Ingen blödning. Cervix palperas
sluten, medium konsistens, sakral. Vaginalt UL: Visar en cervix på 18 mm.
Lab: Urinprov +/0, nitritstickan positiv.
CTG: Basalfrekvens på ca 140. Värdet varierar mellan 136 och 139. Inga accelerationer och
inga decelerationer. Inga sammandragningar ses.
31-årig, III-gravida, I-para (sectio gv31) inkommer med tilltagande bukobehag sedan några dagar.
BPU 23/3. Vag UL för 1v sedan ua. Ingen vattenavgång eller blödning, sluten cervix. Pos nitrittest.
CTG ua. Planerar ta CRP, odling, utstryck, ev tokolys, kortikosteroider, ab, cerklage. UVI? Hotande
för tidig förlossning?
[Preeklampsi] Jie kommer på efterkontroll. Hon födde barn normalt för 8v sedan i v34. Blev
igångsatt då eftersom hon hade svår havandeskapsförgiftning. Hon blödde mkt, närmare 2 liter,
under förlossningen. Symtomen på preeklampsi som hon hade under graviditeten har gått
tillbaka och barnet mår bra.
Nämn 4 möjliga orsaker till den stora blödningen.
Atoni, vaginal/perineal ruptur, placentarester, koagulationsrubbning.
Jie undrar om det finns några risker för henne i framtiden med anledning av hennes
graviditetskompl?
Större risk få preeklampsi nästa grav, större risk för hjärtkärlsjd senare i livet.
Vad kan hon göra för att förebygga dessa risker?
Komma tidigt nästa i grav för ställningstagande till hur hon ska hanteras. BT-kontroller, ej röka, hålla
normal vikt, motionera.

[Preeklampsi] En kvinna (1-P) inkommer idag till dig som underläkare på MVC i
graviditetsvecka 6+2. Föregående grav slutade med att hon fick en svår preeklampsi och
tillväxthämning och blev förlöst med kejsarsnitt i graviditetsvecka 28 på misstanke om asfyxi.
Efterförloppet var okomplicerat förutom att hon fick en mastit som ab-beh. Hon brukar ha
regelbunden menstruation med 28 dagars intervall.
a) Vid vilken dag efter befruktningen brukar det befruktade ägget inplanteras i livmodern?
Dag 5.
b) Vid vilket cellstadium brukar det befruktade ägget inplanteras i livmodern?
Blastocyst, 8-cellsstadiet.
Skall hon ha någon medicinering och isf vilken?
Ja, Trombyl.
Föreslå en graviditetsplanering för denna kvinna (förutom normala MVC-kontroller med mer
frekvent BT- och proteinurimätning).
Tillväxt-UL + flöde a uterina.
[Preeklampsi] Svea inkommer till specialistmödravården i graviditetsvecka 10. I sin förra
graviditet hade hon en tidigt debuterande preeklampsi som förlöstes med kejsarsnitt i vecka 28
pga allvarlig sjd.
a. Hur bör du planera hennes graviditet med tanke på anamnesen?
Lågdos ASA (Trombyl) 1x1 från tidig graviditet. Tillväxt-UL + ev flöde.
b. Är det någon annan medicin än BT-medicin man bör överväga att sätta in efter ett snitt pga
havandeskapsförgiftning?
Trombosprofylax (Fragmin/Innohep).
c. Är det någon undersökning som kan prediktera risken att få preeklampsi igen?
Flödes-UL-a uterina i 2:a trimestern.
[Preeklampsi] Du träffar en 32-årig ensamstående kvinna med 6 barn i graviditetsvecka 36. Alla
6 är födda vaginalt. Hennes stora bekymmer är att det är svårt med barnpassning. Hon vill veta
hur cervixstatus är nu. Du undersöker henne. Föregående fosterdel huvud ovan spinae. Cervix
är mellanriktad, bevarad, öppen 3 cm trattande, medium konsistens.
Hon har även ett BT på 155/85. Skall hon behandlas eller skall man exspektera?
Sätt in beh.
Vilken är BT-gränsen för medikamentell beh av BT?
>100 diastoliskt och >150 systoliskt.
[Preeklampsi] Du har en förstföderska på besök på MVC. Vid första besöket hade hon 110/80 i
BT och har nu kommit till v26. Hon mår bra och arbetar på restaurang. BT är nu 140/90. Ingen
proteinuri. Åtgärd?
Graviditetsinducerad hypertoni. Bör kontrolleras ofta och bedömas av specialist (KK).
[Preeklampsi] En barnmorska ringer dig om råd angående en tidigare frisk förstföderska i v34.
Hennes BT har varit normalt fram till idag då det uppmäts till 150/95. Urinstickan visar 2+ för
protein. Pat är helt asymtomatisk. Vilken information ger du till barnmorskan?
Skickas till närmaste KK för bedömning.
[Preeklampsi] En förstföderska kommer till MVC. Hon har nu kommit till graviditetsvecka 36
och allt har varit normalt fram tills nu. Hon har jobbat som vanligt. Sedan 1 vecka känner hon
sig svullen, har gått upp 2 kg. Hon känner sig tröttare. När du undersöker henne visar det sig att
hon har ett BT på 140/90 och 1+ albuminuri på u-stickan. Ingen huvudvärk eller andra symtom.
a. Vilken diagnos har hon?
Graviditetshypertoni/begynnande preeklampsi.
b. Vad gör du?
Sjukskrivning, varning för subjektiva besvär, åter några dagar, labprover.

[Preeklampsi] 9. Sophia är 33 år och väntar sitt första barn. Hon har kommit till v29. Hon har
tidigare varit frisk förutom att hon haft en ”besvärlig mage” innan hon blev gravid.
Graviditeten har varit normal och magen har faktiskt varit bättre. Men, imorse insjuknade hon
med smärtor under höger arkus som är rätt besvärliga. Mår också inte helt bra men kan inte
riktigt förklara vad som är fel. Hon söker på VC efter lunch. Barnet har sparkat normalt. Hon
har inte kräkts. Normal avföring i morse. Ingen vaginal blödning eller vattenavgång. Inga
sammandragningar.
Status: Inte svårt att röra sig. Afebril. Buk: Lätt ömmande under hö arkus och i epigastriet. Fö
mjuk och oöm över uterus. BT: 120/80. Urin: + för protein, 0 för glukos.
a. Vilken diagnos måste du utesluta? (1p)
HELLP.
b. Vad bör du göra? (1p)
Remittera till kvinnoklinik.
c. Vilka prover kan bidra till diagnosen? (1p)
Leverprover (ASAT, ALAT, haptoglobin, LD) och TPK.
d. Vad kan bli den yttersta konsekvensen att hennes symtom? (2p)
Kramper, hjärnblödning, koagulationsrubbning.
[Preeklampsi] 4) Dr House får in en kvinna på akutmottagningen med grumlat medvetande.
Hon ser ut att vara gravid. Han tar två Vicodin (analgetika).
a) Vad bör han göra sedan? (1p)
ABCDE, larma.
b) Vad är det därefter viktigt att kontrollera? (1p)
Mammans BT, att fostret lever.
c) Viktig diagnos att utesluta? (1p)
Eklampsi.
d) Behandling? (1p)
Magnesiumsulfat.
[GDM] 27) En 32-årig förstföderska med insulinbeh diabetes mellitus typ 1 sedan 6 år kommer
till din allmänläkarmottagning. Hon önskar bli gravid. Hennes fasteblodsocker ligger mellan 810 mmol/l samt postprandiellt mellan 13-20 mmol/l.
a) Vilken information ger du henne? (1 p)
Ej bra att bli gravid när blodsockerkontrollen är så här dålig. Stor risk för missbildningar.
b) Vad blir din åtgärd? (1 p)
Justera insulindosen.
[GDM] En tidigare frisk kvinna återkommer från UL-us i graviditetsvecka 32 med
polyhydramnios.
Nämn minst 2 tillstånd som går med polyhydramnios.
Diabetes, esofagusatresi, neurologiska sjd som påverkar sväljning, stort barn.
Vilken är den vanligaste orsaken till polyhydramnios?
(Graviditets)diabetes.
Nämn 1 risk vid kommande förlossning med polyhydramnios.
Navelsträngsprolaps, PROM (vattenavgång utan aktivt värkarbete), stort barn/LGA.
Är det någon lab-undersökning du vill komplettera utredningen av pat med?
Glukosbelastning (HbA1c).
[GDM] Gunilla är gravid i graviditetsvecka 30. SF-kurvan visade misstänkt stor för tiden och
ett tillväxt-UL gjordes som visade +35%.
a. Vad är SF-kurva?
Regelbunden mätning mellan symfys och fundus.
b. Vilken är den vanligaste orsaken till överdriven fetal tillväxt hos en tidigare frisk kvinna?
Graviditetsdiabetes.

[GDM] 2) Du sitter på MVC och det kommer en kvinna som flera gånger haft sockervärden på
över 7 mmol/L. Du misstänker att hon kan ha fått graviditetsdiabetes.
a) Hur kan man ställa diagnosen? (Var specifik hur det går till) 1 p [x2]
Glukosbelastning: Kvinnan dricker 75g glukos och blodsocker tas fastande innan och efter 2h.
b) Nämn 2 fetala komplikationer till graviditetsdiabetes. 2 p
Stort barn/LGA, plexusskada/skulderdystoci, missbildningar, IUFD/intrauterin fosterdöd,
hypoglykemi, andningsstörning, hyperbilirubinemi, matningssvårigheter, infektion, prematuritet.
c) Nämn 2 maternella komplikationer som är överrepresenterade vid graviditetsdiabetes. 2 p
Alla rifter/bristningar, skulderdystoci, risk för typ II-diabetes/hjärtkärlsjd/obesitas senare i livet.
[Hypotyreos] 8. Ulla är 25 år. Under graviditetsvecka 22 tar man ett TSH som är rejält förhöjt.
a. Vilket tillstånd indikerar detta prov att Ulla har? (1p)
Hypotyreos.
b. Nämn 2 symtom som Ulla kan ha som är vanliga vid detta tillstånd. (1p)
Obstipation, köldkänsla, trötthet, ödem, viktuppgång, blödningsrubbningar.
c. Vad kan drabba barnet om detta tillstånd går obehandlat? (1p)
Nedsatt kognitiv utveckling.
[Endokrin] Vilka 4 hormoner reglerar menscykeln och när i förhållande till ovulationen når
resp hormon sina toppar?
E, P, FSH, LH. E, FSH och LH för ovulation och P efter.
[Amenorré] 23) Frisk 23-årig 0-gravida, söker dig pga utebliven mens. Menarké vid 13åå.
Hennes menstruationer var oregelbundna de första 2 åren, sedan dess regelbundna fram till för
1 år sedan då de började glesa ut. Sedan 8 månader har hon inte blött alls.
a) Är det indicerat att påbörja en fullständig utredning av patienten? Motivera! (1p)
Ja, det är rimligt att utreda efter 6 månader.
b) Nämn 4 vanliga orsaker till sekundär amenorreé! (1,5p)
Uterusskada, endometrieskada (postinfektiös), POF/POI, hypofysadenom, hypotalamusadenom, CNStumör, externa faktorer (emotionell stress, ihärdigt idrottande, anorexi, övervikt, hyperprolaktinemi,
tyroideadysfunktion).
c) Vilken är den viktigaste diagnosen att utesluta vid amenorré? (0,5p)
Graviditet.
[Amenorré] Pia söker för att mensen inte har kommit på 7 månader.
a) Vilka frågor ställer du?
Viktnedgång, träning, stress, androgena symtom (hirsutism, akne), hormonellt preventivmedel, grav?
b) Vilka undersökningar och prover gör du och varför?
FSH, LH, TSH, PRL. För bedöma vilken nivå felet i HPA-axeln sitter eller om det beror på
tyroideadysfunktion.
[Amenorré] 11) Marilyn, 32 år, I-gravida, 0-para söker på kvinnoklinikens mott för utebliven
mens sedan ca ett halvår. Hon är tidigare frisk, har gjort en abort i ungdomen. Mensen har
tidigare varit rel regelbunden med 28-32d intervall. Hormonprover (FSH, LH, prolaktin, TSH)
har tagits via vårdcentralen och samtliga prover är normala.
a) Vad behöver du veta mer anamnestiskt och vilka undersökningar gör du? (3p)
Viktnedgång, träning, stress, androgena symtom (hirsutism, akne). Hormonellt preventivmedel?
Gravtest, gyn-us, vaginalt UL, längd, vikt.
b) Undersökningarna visar inget avvikande och du får inte fram några bakomliggande faktorer
i anamnesen. Vad blir din diagnos? (1p)
Sekundär amenorré/hypotalamisk amenorré.
c) På vilken nivå i HPG-axeln kan felet antas sitta? (1p)
Hypotalamusnivå.
d) Du skriver ut cykliska gestagener till Marilyn och hon undrar hur behandlingen fungerar i
relation till graviditet. Vad svarar du? (1p)

Hon kan bli gravid om hon skulle få en spontan ovulation. Beh är ej ovulationsstimulerande, ej
teratogent, fungerar ej som preventivmedel.
[Amenorré] Lotta 25 år, söker pga utebliven menstruation sedan 7 mån. Lotta är mkt orolig att
det är något allvarligt. Hon vill så gärna ha regelbundna menstruationer. Hon använder inga
preventivmedel. Gravtest är neg. Lotta är idrottare och tränar 6 ggr/v. Hon väger 53 kg och hon
är 170 cm lång.
Vilken diagnos misstänker du?
Sekundär amenorré/hypotalamisk amenorré (hypogonadotrop hypogonadism).
Hur utreder du Lotta (vilka prover tar du)?
FSH, LH, TSH, PRL.
Vilken behandling vill du föreslå?
Balanserad diet, minska träningen, ev kombinerade p-piller.
[Amenorré] 17) Carina 42 år har inte haft mens sedan hon fick en Mirenaspiral insatt för 1 år
sedan. Hon undrar om hon har kommit in i övergångsåldern.
a) Vad är en trolig orsak till hennes amenorré? (1 p)
Hormonspiralen.
b) Vilket prov skulle man kunna ta för att bekräfta eller avvisa hennes undran? (1 p)
FSH.
[Amenorré] 24) Nämn 3 negativa långtidseffekter av det polycystiska ovariesyndromet. (3 p)
Diabetes, kardiovaskulär sjd, endometriecancer.
[Amenorré] Peggy är 19 år och söker på ungdomsmott för att hon har ökad behåring i ansiktet
och på bröstet. Hon har också en oregelbunden mens och är något överviktig, BMI 28. Du
misstänker PCOS hos Peggy.
a. 2 av 3 krav ska vara uppfyllda för denna diagnos, vilka är dessa 3 krav?
Oligo/amenorré, klinisk/biokemisk hyperandrogenism, typisk UL-bild.
b. Hirsutism är en följd av hyperandrogenism, hur behandlas detta enklast och vilken är
verkningsmekanismen av behandlingen?
Kombinerade p-piller. SHBG-prod ökar och binder T. Ovariernas T-produktion hämmas.
[Amenorré] 3. Mira, född 1995, ursprungligen från Afganistan, söker dig på ungdomsmott pga
utebliven mens. Går i gymnasiet, bor hos släktingar, talar och förstår svenska. Hon är virgo
(oskuld) och hade sin första mensblödning när hon var 16 år. Hon blödde då i 10 dagar.
Därefter har hon haft ytterligare en blödning för 1 år sedan och den varade i 3 dagar. Mira vill
absolut inte bli gynundersökt och helst inte klä av sig. Hon ser allmänt frisk ut men verkar ha en
måttlig övervikt.
a) Vad behöver du fråga efter ytterligare? (2p)
Andra symtom, t.ex. svettningar, hirsutism/akne, viktförändring. Kost, motion, stress.
Du tar hormonprover (FSH, prolaktin, TSH) samt gör ett gestagentest. Åb planeras om 1 mån.
b) Vad misstänker du om gestagentestet är negativt och FSH är 77 mIU/ml? (1p)
Prematur ovariell svikt/POF/POI.
c) Om proverna du tagit är normala och gestagentestet positivt, är det några fler hormonprover
du skulle vilja ta (vilka i sådana fall)? (1p)
Testosteron och SHBG för bedöma ev PCOS.
[Menopaus] Siv är 46 år och börjar få lite oregelbunden mens. Hon frågar dig om det är dags
för klimakteriebeh och önskar få information av dig. Siv har en kopparspiral.
a. Ska spiralen tas ut nu?
Nej!
b. Hur definierar man att menopaus har inträtt?
Efter 1 år utan blödningar.
c. Vad är indikationen för systemisk hormonbehandling i klimakteriet?

Vasomotoriska symtom.
d. Siv säger att vissa väninnor bara får östrogen medan andra får östrogen plus något annat,
kan du förklara vad detta andra är och varför inte alla får det?
Gestagen ska ges till alla som har sin livmoder kvar för att förhindra slemhinneproliferation.
[Menopaus] a) Vilken ind finns för att ge hormonbeh till en kvinna som slutat menstruera?
Vasomotoriska symtom (+ sömnstörning), POF/POI, osteoporosförebyggande om <60 och andra beh
sviktat/ej tolererats.
b) Vilken typ av läkemedel ger man?
HRT (östrogen + gestagen).
c) Nämn 1 kontraindikation.
Östrogen/hormonberoende cancer, okänd genitalblödning, obeh endometriehyperplasi, tidigare
DVT/LE/angina/hjärtinfarkt/stroke, allvarlig leversjd. Lokal kontraind: Aromatashämmarbeh, genomgången bröstcancer.
[Menopaus] Vid vilket kliniskt tillstånd är de få kvarvarande äggblåsorna (folliklarna) i
ovarierna resistenta mot stimulering av FSH?
Vid menopaus.
[Antikonception] Stina, tidigare frisk, 16 år kommer till dig på VC för att få p-piller. Hennes
menarké var vid 12-åå, har f.n. regelbundna menstruationer 5/28. Hon har ej tidigare varit med
om någon gyn-us. Hon har en pojkvän sedan några månader.
Vilken uppgift bör du komplettera anamnesen med?
Hereditet för tromboemboliska sjukdomar.
Vilken undersökning skall du göra innan du skriver ut p-piller?
BT.
Vilken är den primära verkningsmekanismen hos kombinerade p-piller?
Hämma äggutv/frisättning, cervixsekretförtjockning (barriär spermier-ägg), förändra befruktat äggs
implantations/växförmåga.
[Antikonception] Hur skiljer sig verkningsmekanismen åt mellan kombinerade p-piller och en
hormonspiral?
Kombinerade p-piller: Gestagen: LH-hämning  ovulationshämning. Cervixsekretförtjockning 
Förhindrad spermiepenetration. Östrogen: Progesteronreceptorkoncentrationsökning  Bättre
blödningskontroll. FSH-hämning  Hämmad dominant follikelutveckling.
Hormonspiral: Lokal levonorgestrelutsöndring i endometriet som blir tunt. Hårt, ogenomträngligt
cervixsekret, hämmad spermiemotilitet, minskad blödning. I regel ej ovulationshämmande.
[Antikonception] 12) Du har preventivmedelsmottagning och väntrummet är fullt. Under
förutsättning att det inte finns kontraindikationer, vilken antikonception (2 alt för varje)
rekommenderar du till:
a) En 18-årig, frisk flicka med regelbunden mens och uttalad dysmenorré. (1p)
Kombinerade p-piller (med gestagen profil), hormonspiral, p-stav, (+ kondom som tillägg).
b) En 35-årig, frisk kvinna med menorragier. (1p)
Kombinerade p-piller (med gestagen profil), hormonspiral, p-spruta.
c) En 25-årig kvinna med PCOS (oligomenorré och hirsutism). (1p)
Kombinerade p-piller med östrogen profil, kopparspiral, mellandoserat gestagen/p-stav.
d) En 20-årig kvinna med fokal migrän. (1p)
Mellandoserat gestagen/implantat, hormonspiral, (+ kondom som tillägg).
[Antikonception] 4. Anna 39-årig IV-para, söker för sterilisering. Vill absolut inte ha fler barn.
Hon är 161 cm lång och väger 92 kg, har en måttlig astma för vilken hon medicineras med
Pulmicort. Yngsta barnet är 6 år. Anna har gjort 3 aborter de senaste 3 åren. Använder kondom
som preventivmedel sedan hon tog ut spiralen pga riklig mens.
a) Vad säger lagen angående sterilisering av svenska medborgare? (1p)
Sterilisering tillåten för kvinnor och män som fyllt 25 år.

b) Hur handlägger du Annas fall och vilka steriliseringsmetoder kan du föreslå henne? (3p)
Rådgivande kuratorssamtal. Laparo/hysteroskopiskt. Föreslå hysteroskopisk sterilisering pga ökad
narkosrisk i samband med laparoskopi.
[Abort] 26-årig kvinna 3-grav, 2-para, söker akut pga buksmärtor och tilltagande vaginala
blödningar dagen efter en kirurgisk/medicinsk abort i 1:a trimestern. Ingen feber eller frossa.
Normalt BT. Vid palp är buken mjuk, men ömmar i nedre delen ovan symfysen, normala
tarmljud, inget peritonitstatus. Vid vaginal us är cervix öppen 1 cm och det kommer koagler och
vävnadsbitar ur cervix. Livmodern motsvarar graviditetsvecka 12, mjuk och något ömmande.
Det finns inga förändringar på vid adnexa. Vilken är den mest troliga diagnosen? [x2]
 1. Missed abortion
 2. Perforation av uterus
 3. Ofullständig/inkomplett abort
 4. Appendicit
3. Ofullständig/inkomplett abort.
[Abort] a) Vad innebär begreppet habituell abort eller habituellt missfall?
3 eller fler spontana (<v20 eller fostervikt <500g) missfall i rad.
b) Vilken utredning bör man göra för habituell abort? Nämn minst 4 prover/åtgärder.
Anamnes (immunsjd/trombos/hereditet), gynstatus, SIS, hysteroskopi, kromosomanalys, immunprover,
trombofiliprover.
[Abort] En frisk 26-årig 5-gravida 0-para söker pga upprepade missfall. Hon har gjort 2 legala
aborter vid 17 resp 20 åå. Hon har därefter haft spontana aborter i v7, v9 och i v12.
Vad kallas tillståndet?
Habituell abort.
Nämn minst 2 orsaker till detta tillstånd.
Intrakavitärt myom, uterusmissbildning, tyroideasjd, kromosomrubbning, auto-Ak mot kardiolipin.
[Abort] Eva, 16 år, söker på abortmottagningen tillsammans med pojkvännen Adam. Hon hade
senaste mens för 6v sedan. På ungdomsmott har man tagit gravtest och klamydiatest, båda var
pos. Eva och Adam, som just fyllt 18 år, har praktiserat avbrutet samlag de senaste månaderna.
I början använde de kondom. Eva önskar nu genomgå abort.
Vilka ytterligare uppgifter måste du ha?
Kroniska sjd? Lm? Allergi? Tid grav? Tid gyn-sjd?
Vilka prover/us ordinerar du?
Gyn-us inkl UL: Inf? Gravlängd? Normal grav?
Gör du något mera innan du kan sätta upp henne för en abort?
Beh klamydiainf. Diskutera preventivmedel.
Vilka metoder för abort finns att välja på i tidig graviditet (dvs före 13v)?
Medicinsk och kirurgisk (vacuumexceres/skrapning).
Eva vill inte att föräldrarna ska informeras. Kan hon ändå få göra abort utan deras vetskap? Är
du skyldig att informera dem eller någon annan (vad säger lagstiftningen)?
Enl abortlagen har Eva rätt till abort. Eva har dock inte nått en sådan ålder och mognad att hon har
integritetsskydd gentemot vårdnadshavaren vilket innebär att vårdpersonal bör överväga om det är
lämpligt att meddela föräldrarna. Det kan dock finnas en skyldighet att hemlighålla uppgifter om
henne enl 14 kap 4§ sekretesslagen, om det kan antas att hon lider betydande men om uppgifterna
delges vårdnadshavaren. Anmälan till socialnämnden ska också övervägas.
[Abort] Under nästa grav upptäcker man vid UL-us i v19 ett foster med misstänkt spina bifida.
Kvinnan och hennes make känner sig säkra på att de vill göra ett avbrytande av graviditeten.
Beskriv kortfattat hur detta går till.
2-stegsförfarande: Förbeh Mifegyne, upprepad Cytotecbeh tills fostret stötts ut. Avsluta med exceres.
Vilken/a legala aspekter måste man ta hänsyn till?
V19 kräver tillstånd från Socialstyrelsen.

[Abort] 5. Emilie 17 år, inkommer till akutmottagningen 1,5 dygn efter en kirurgisk abort i v12.
Hon har buksmärtor, och måttlig vaginal blödning. Temp 38. Vid gyn-us palperas uterus drygt
normalstor och ömmande.
a) Vilka diagnoser överväger du i 1:ahand? Nämn minst 2. (2 p)
Endometrit, uterusperforation, abortrester.
b) Hur handlägger du patienten? (2p)
Inläggning, UL, CRP, LPK, Hb, ev ab eller re-exceres, eller Cytotec (om rester finns), ev laparoskopi.
[Endometrios] 1. Sanna, 24 år, söker på kvinnoklinikens mottagning pga smärtor i underlivet
sedan drygt ett halvår. Hon har en relation med en några år äldre man sedan 3 månader och är
nu förtvivlad för att hon inte kan ha samlag. Hon läser på universitetet, är I-gravida/0-para,
gjorde en medicinsk abort för 2 år sedan, använder kombinerade p-piller. Haft några
svampinfektioner men i övrigt varit gynekologiskt frisk. Inga flytningar nu, ingen klåda.
a) Vad behöver du veta mer om smärtorna? (2p)
Smärta endast vid samlag? Dysmenorré? Djupt/ytligt? Smärtkaraktär? Brännande/molande? Smärtan
värst vid penetration? Kan hon använda tampong?
b) Vad bör ingå allmänt i en sexologisk anamnes? (2p)
Lust? Sexuella fantasier? Fungerar det fysiskt? Orgasmförmåga? Dyspareuni? Lubrikation? Fungerar
relationen? Hur har det fungerat tidigare?
c) Vilka 2 tillstånd är viktigast att tänka på vid dyspareuni och hur ställs dessa diagnoser? (2p)
 Endometrios: Anamnes på dysmenorré, djup dyspareuni. Palpömhet över sakrouterinligament,
uterus baksida, adnex. Diagnos vid laparoskopi.
 Vestibulit: Minst 6 mån anamnes på ytlig, brännande smärta endast vid beröring/försök till
penetration. Rodnad och palpömhet i bakre vestibulum.
[Endometrios] Linda 35 år har behandlats för endometrios som har orsakat svår sekundär
dysmenorré. Hon är bättre nu och har dessutom blivit gravid.
Kan du förklara vad endometrios är för sjukdom?
Migration av endometrieslemhinnan och implantation i närliggande organ.
Ge en kortfattad förklaring till vad som händer med endometrios under grav och hur symtomen
vanligtvis påverkas?
Deciduaomvandling och atrofi av ektopiskt endometrium (pga stark gestagenpåverkan), vanligen
symtomlindring.
[Endometrios] 19) Charlotte 31 år, 0-gravida söker tsm med sin sambo pga barnlöshet. Hon
slutade med p-piller för 2 år sedan för att bli gravid. Hon har sedan dess fått mer utdragna
blödningar med småblödningar både före och efter den ”riktiga mensen”. Vid samlag har hon
under den senaste tiden haft djup dyspareuni. Vid us känner du att uterus är normalstor,
sidorna fria. På baksidan av uterus, i istmushöjd, på platsen för sakrouterinaligamenten,
palperar du ett ärtstor ömmande resistens.
d) Vilken diagnos misstänker du på basen av anamnes och fynd? (1 p)
Endometrios.
e) Hur går du tillväga för att få en diagnos? (1 p)
Laparoskopi.
f) Nämn 2 farmakologiska behandlingsalternativ. (1 p)
GnRH-analoger, kombinerade p-piller, gestagener.
[Endometrios] Mari, 19 år har alltid haft smärtsam mens. Nu har det blivit värre och hon
använder Ipren. Det gör ändå så pass ont att hon måste vara hemma från skolan. Hon har en
pojkvän men de har svårt att ha sex för det gör så ont vid samlag. Kondom används som
preventivmedel. Vid us ser allt fint ut vid inspektion, ingen ömhet i vulva eller vagina, däremot
ömmar det kraftigt vid bimanuell palpation ffa på uterus baksida.
a) Vilken diagnos misstänker du?
Endometrios.

b) Behandlingsförslag?
GnRH-analoger, kombinerade p-piller, gestagener, kir.
[Endometrios] En 32-årig kvinna remitteras till infertilitetskliniken från en privat gynekolog.
Hon kommer tillsammans med sin man. Från remissen framgår att kvinnan är 0-G, lider av
kronisk smärta i nedre delen av buken och dysmenorré. Den sista gyn-us inkl UL-us var normal.
Det framgår också från remissen att S-progesteron togs cykeldag 21 och visade normala nivåer.
Tyroideaprover var normala. Infektionsproverna ua. Papsmear var benignt. Hennes man har
nyligen lämnat spermaprov som var helt normalt.
Vad misstänker du för bakomliggande orsaken till hennes infertilitet?
Endometrios.
Hur bekräftar du misstanken?
Diagnostisk laparoskopi.
[Akut buk] Till kvinnoklinikens akutmottagning kommer en 38-årig kvinna som dagen före
genomgått laparoskopisk sterilisering. Hon är tidigare opererad för gallsten, extrauterin
graviditet och är appendektomerad. Postop har hon inte mått särskilt bra och söker nu pga
fortsatta buksmärtor och kräkningar, dock är hon afebril. I status finner du att buken är
uppblåst och spänd, men mjuk. Det hörs sparsamt med tarmljud.
Vilka prover och undersökningar ordinerar du?
CRP, Hb, BÖS.
Vilken diagnos är viktig att utesluta?
Operationstarmskada.
[Akut buk] 21) Maria 48 år söker akut på kvinnokliniken pga smärtor i nedre delen av buken
och feber. Maria är II-gravida, I-para. Har fortfarande regelbundna men rikliga
menstruationer. Har kopparspiral sedan 5 år tillbaka. Tidigare gynekologiskt frisk. Inga
klimakteriella besvär. AT: Smärtpåverkad. Buk: Ömmar ordentligt i nedre delen av buken,
mest på vä sida. Vid gyn-us ses gulaktig fluor i vagina, uterus drygt normalstor, ömmande.
Bakom uterus palperas en mandarinstor ömmande resistens. CRP 130. Temp 38,5.
j) Vilka 2 diagnoser misstänker du? (1 p)
Tuboovarialabscess, divertikulit.
b) Vilken ytterligare us föreslår du för att fastställa ovanstående diagnoser? (1 p)
UL, (DT-buk, MR).
[Akut buk] En 45-årig kvinna remitteras från kirurgkliniken till KK för gyn-bed pga
buksmärtor. Insjuknade för 1 dygn sedan med hög feber 38,8 och ont i nedre delen av buken,
mest på vä sida, som så småningom spridit sig över hela buken. Inga blödningar. Använder Cuspiral. Vid bukpalpation finner man kraftig palpömhet över buken, men ingen tydligt
peritonitstatus. CRP 120. Gyn-us visar att spiralen är på plats. Uterus normalstor, på vä sida om
uterus palperas en ömmande kuddig resistens. Vag UL visar normalstor uterus, spiralen är i
kaviteten och ovarierna går ej att identifiera.
Nämn 2 differentialdiagnoser som du misstänker.
Tuboovarialabscess/(salpingit), divertikulit.
Lämpliga åtgärder?
Inläggning pga dåligt AT, iv ab, vaginal/cervixodl. (Ev extrahera spiral och skicka på odl).
[Akut buk] 5) En gravid kvinna inkommer i 3:e trimestern med hö-sidiga buksmärtor till KK
där du är primärjour.
a) Vad är viktigt att ta reda på anamnestiskt? (2p)
Tid sjd, appendektomi, gravlängd, feber, vaginal blödning, GI-symtom, miktionsbesvär?
b) Vilka prover tar du och vilka undersökningar gör du? (2p)
CRP, u-sticka, CTG, vaginal undersökning.
c) Nämn 4 sannolika diagnoser. (2p)
Appendicit, njursten, pyelonefrit, gallsten, ovarialcysta.

[Akut buk] Till gynakuten kommer en 17-årig flicka pga smärtor i magen. Hon är lätt
illamående, har haft lös avföring på morgonen och behövt kissa oftare. Temp 37,7. Vid bukpalp
ömmar hon diffust utan tydlig sidoskillnad. Vid försiktig gyn-us finner du svagt/måttligt
blodblandad flytning ur cervix samt diffus palpömhet över uterus och åt sidorna, kanske mest
på hö sida. Vilka fler anamnestiska uppgifter behöver du för bättre uppfattning om diagnos?
Nämn 3. [x2]
SM (sista mensen), när/om hon haft samlag, preventivmedel, symtomduration.
Vilka prov/undersökningar föreslår du i 1:ahand? Nämn 4.
Grav-test om ej virgo, UL, CRP, LPK, klamydiatest, urinodl/u-sticka.
Nämn de 3 mest tänkbara diagnoserna.
Salpingit, app, X, gastroenterit, UVI, rupturerad corpus luteumcysta.
[Akut buk] 9) Olga, 32 år, har gjort två misslyckade IVF-försök tidigare. Nu har hon gjort en
embryotransfer för 6v sedan och gravtestet för 2v sedan var pos. Olga kommer in akut med
måttliga buksmärtor. Hon är blek, takykard och buken är ordentligt öm vid palpation.
Bimanuell undersökning svår att genomföra pga utpräglad bukömhet. Du gör ett vaginalt UL
som visar att det finns en intrauterin hinnsäck motsvararande graviditetsvecka 5v + 6d.
Samtidigt ser du vätska i buken och bilat cystor på platsen för ovarierna, ca 8 cm i diameter.
a) Varför uppstår dessa cystor? (1p)
Pga långvarig hCG-stimulering (dvs överstimulering).
b) Vad kallas cystorna? (1p)
Theca luteincystor.
c) Vad är den genomsnittliga graviditetsfrekvensen per försök vid IVF i Sverige? (1p)
35% (30-40%).
[Akut buk/PBD] Gynekologiskt fall – Kvinna född 870318
Kontaktorsak: Inkommer pga buksmärtor 2011-07-07 kl 16.
Socialt: Arbetar som förskollärare. Ensamstående.
Tid sjd: Allergisk mot pollen. För övrigt väs frisk.
Ob/gyn: Menarké vid 13åå. Rgb menses. Använt p-piller en period utan problem, dock ej nu när
hon inte har en fast pojkvän. 0-grav. Laparoskopi pga buksmärtor 2009. Inget patologiskt. Fick
ingen förklaring till smärtorna.
Aktuellt: Vaknade imorse pga smärtor i nedre delen av buken, mest på höger sida. Under dagen
litet illamående, inte haft lust att äta. Inga kräkningar. Inga miktionsbesvär. SM började idag
och kom på rätt tid. Smärtorna har blivit något bättre men finns fortfarande kvar.
Status: AT: Lätt smärtpåverkad. Temp: 37,0. Buk: Mjuk, ingen defense. Ömmar både i hö och
vä fossa, mest dock hö. Gyn: Pågående måttlig mensblödning. Uterus normalstor rörlig, lätt
ömmande till hö, något mindre till vä. Vag UL: Uterus normalstor slemhinna 3 mm. Båda
ovarierna ses ua. Ökad mängd vätska i buken.
Lab: CRP 20, Hb 98, urinsticka visar blod. (5 p)
28-årig väs frisk kvinna inkommer för smärtor i bukens hö nedre del sedan imorse. Illamående,
matleda, rgb pågående menses. Laparoskopi 2009 pga buksmärta ua. Afebril, buk ömmande i hö och
vä fossa, uterus lätt ömmande bilat. Inlägges för bukobs. Planerar ta CRP, LPK, UL, wetsmear.
Salpingit? Adnextorsion? X? Appendicit? Divertikulit? Gastroenterit?
[X/Missfall] 6. Linda, en 26-årig väs frisk kvinna, söker dig pga lågt sittande buksmärta med
viss utrstrålning mot ryggen och vaginal blödning. Hon lever i ett fast förhållande sedan 2 år och
använder kondom som preventivmedel. Linda är 0-gravida. Hon säger att hon har mer ont åt vä
sida nedtill. Hb 90 g/l, puls 115, BT 100/60. Vid bukpalpation finner du en rejält öm buk mer åt
vä. Buken känns också spänd.
Gyn: Vid inspektion av vagina ses sparsam blödning ur cervix, uterus något förstorad, vä
adnexa känns också förstorat och hon ömmar över detta. Med UL ser du ingen viabel
intrauterin graviditet, men ökad mängd vätska i fossa Douglasi. S-hCG är 5600.
Du bestämmer dig att op laparoskopiskt pga en misstänkt extrauterin graviditet med blödning.

a) Vilka operativa laparoskopiska metoder finns det för att behandla en tubargraviditet? (1p)
Tubotomi, salpingektomi.
b) Vilken/vilka risker finns det med den ena metoden jämfört med den andra? (1p)
Trofoblastvävnaden finns kvar i tuban vid tubotomi.
c) Hur handläggs patienten postoperativt vid dessa olika operativa metoder? (1p)
Uppföljning med S-hCG vid tubotomi.
[X/Missfall] 7) Maria, 29 år, söker akut pga molande ont i nedre delen av buken, mest på hö-sida.
Smärtorna har hon haft i 2 dagar, men ikväll har de tilltagit. Maria sökte för en riklig vaginal
blödning och ont för 1v sedan och bedömdes då ha haft ett komplett missfall (vaginalt UL visade
inga graviditetstecken i uterus, men U-hCG var fortfarande pos). Sista normala mensen var för
7v sedan. Vid dagens us finner du att buken är öm, mest i nedre delen, i hö-fossa och ovanför
symfysen. Inga tydliga peritonittecken. Afebril. Spekulum-us: Sparsam brunaktig flytning i
vagina, men cervix är sluten. Uterus normalstor, oöm. På hö-sida palperas en degig, ömmande
resistens. U-hCG pos. CRP normalt.
a) Vilken diagnos måste uteslutas i 1:ahand? (1p)
X.
b) Nämn relevanta undersökningar som bör genomföras. (2p)
UL, S-hCG, Hb.
c) Fortsatt handläggning? (1p)
Inläggning, op, Metotrexat.
[X/Missfall] Anna 25-årig kvinna inkommer till kvinnoklinikens akutmottagningen pga
buksmärtor. Anna är väs frisk arbetar som förskollärare. Ensamstående. Ob/gyn: Menarké vid
13åå. Regelbundna mens. Använt p-piller en period utan problem, dock ej nu när hon inte har
en fast pojkvän. 0-grav. Laparoskopi pga buksmärtor 2009. Inget patologiskt. Fick ingen
förklaring till smärtorna.
Aktuellt: Vaknade imorse pga smärtor i nedre delen av buken, mest på hö sida. Under dagen
litet illamående, inte haft lust att äta. Inga kräkningar. Inga miktionsbesvär. SM började idag
och kom på rätt tid. Smärtorna har blivit något bättre men finns fortfarande kvar. Vid
undersökningen noteras att Anna har temp 37,6. Lätt smärtpåverkad.
Buk: Mjuk i buken, ingen defense. Ömmar både i hö och vä fossa, mest dock hö. Vid gyn-us ser
man en pågående måttlig mensblödning. Uterus normalstor rörlig, lätt ömmande till höger,
något mindre till vä. Vaginalt UL: Uterus normalstor slemhinna 3 mm. Båda ovarierna ses
normala. Ökad mängd vätska i buken. CRP 20, Hb 98, u-sticka visar blod.
a. Vad misstänker du? Nämn 3 differentialdiagnoser.
X, retrograd mens (endometrios), brusten ovarialcysta, salpingit, app.
b. Hur handlägger du fallet?
Gravtest, nytt Hb och CRP, inläggning för obs.
[X/Missfall] 13. Frida är 28 år och kommer in i graviditetsvecka 9 med en liten blödning samt
minskat illamående. Du gör UL och ser följande:

a. Vad kallas tillståndet (1p)
Tom hinnsäck/ofostrig graviditet/blighted ovum.

b. För att ställa diagnosen måste hinnsäcken vara större än 25 mm. Varför är det viktigt att inte
ställa diagnosen tidigare? (1p)
För att inte döma ut en viabel graviditet.
c. Vad skall man göra om hinnsäcken är mindre än 25mm? (1p)
Ta tillbaka patienten efter 1 vecka.
[X/Missfall] 3) Du sitter på MVC och det kommer en kvinna för bed. Hon är nu gravid i 11v.
Tidigare väs frisk. Hon har tidigare varit gravid 2 gånger. Båda gångerna slutade graviditeten
med missfall i gv 19 resp 21. Det står inte så mycket i tidigare anteckningar utom att hon första
graviditeten hade en liten, slemmig blödning och strax därefter gick vattnet. Hon födde barnet
efter en stund. Vid den andra graviditeten kom hon in för att det ”tryckte” nedåt, men hon hade
inga värkar, och barnet kom utan värkar efter 1h.
a) Vad kallas tillståndet? 1 p
Cervixinsufficiens.
b) Vad kan vi göra för att förhindra att det upprepas? 1 p
Cerklage.
c) Vilka fler undersökningar skulle du vilja göra? 1 p
UL-cervixlängd, bedöma om infektion (CRP, odling, utstryk).
[Blödning/Mens] Elin, 13 år, fick sin första mens för 6 mån sedan. Nu söker hon på
mottagningen tillsammans med sin mamma. Orsaken är att hon haft mer eller mindre riklig
blödning i stort sett varje dag sedan 1 månad tillbaka.
Vilken är den troligaste orsaken till blödningar i detta fall?
Anovulatorisk/funktionell blödningsrubbning, genombrottsblödning efter längre tids oavbruten
östrogenpåverkan.
Vad mer vill du veta och vilka undersökningar alternativt prover behöver göras?
Trötthet, Hb? Tidigare sjd? Gyn-us ej nödvändig.
Vilken behandling ger du?
Cykliskt gestagen i 3-6 mån.
[Blödning/Mens] Mireille är 14 år och fick sin mens för 2 år sedan. Nu har hon en långvarig och
kraftig blödning som inte slutar. Hon har inte debuterat sexuellt. Hb är 89, hon blöder rikligt
med klumpar.
Vilken är den troligaste orsaken till hennes blödning?
Anovulatorisk blödning, dvs östrogenstimulering av endometriet utan progesteron.
Hur behandlar du henne?
Cykliskt gestagen/p-piller.
[Blödning/Mens] Marianne 46 år och tidigare frisk söker på KK pga riklig blödning. Efter 3
månaders blödningsuppehåll har hon nu fått en mycket rikligt blödning med koagler. Hon har
nu i 3 dagar och nätter blött igenom både binda och tampong. Hon har inga lm, förutom
Cyklokapron som skrevs ut av hennes husläkare igår i dosen 1gx4 utan större effekt, och inget
eget preventivmedel. Vid gyn-us finner du att uterus är normalstor och att det rinner blod ur
cervix. UL visar normala förhållanden. Pats Hb är 98 g/l.
Föreslå diagnos och redogör kort för dess bakomliggande mekanism.
Anovulatorisk blödning pga progesteronbrist.
Nämn 2 1:ahandsbehandlingsalternativ.
Cykliskt gestagen, hormonspiral, fortsätta med Cyklokapron minst 1v, p-piller.
[Blödning/Mens] 18) Nämn 4 orsaker till metrorragi vid negativt graviditetstest. (2 p)
Inf, hormonrubbning, polyp/intrakavitärt myom, cervixcancer, tyroideastörning.
[Blödning/Mens] Alice 45 år, söker på mott pga rikliga vaginala blödningar. Frisk, II-para och
har nyligen genomgått cellprov utan avvikelse. Blödningarna kommer ganska regelbundet men
hon blöder igenom alla tänkbara mensskydd och börjar nu bli trött.

Beskriv den mest troliga orsaken till blödningarna.
Anemi pga perimenopausala blödningsrubbningar. Förkortad follikelfas  tätare mens.
Menometrorragier, förlängt intervall (anovulation).
Beskriv hur du kan bekräfta diagnosen.
Minskat östradiol, progesteron, Hb. Ökat FSH, LH.
Föreslå också minst 2 olika sätt att behandla.
Östradiol + gestagen, Novofem + NETA/noretistosteron, Trivina + MPA/medroxiprogesteron.
[Blödning/Grav] 16) Hedvig söker på gynakuten för småblödningar sedan 2v. Sista normala
mens var för 6v sedan. Urin-hCG är positivt.
a) Nämn 2 sannolika diagnoser (1 p)
Normal graviditet, X, missfall, (mola).
b) Om du inte får en klar diagnos idag hur vill du följa Hedvig? Nämn minst 2 prover/us. (2p)
UL, s-hCG, gyn-us.
[Blödning/Grav] 29) En II-gravida, I-para, med ett tidigare sectio har nu inducerats i v39 pga
BT 150/95 samt 3+ på albuminsticka. Labprover är normala bortsett från trombocyter i
underkant (105). Förlöst 1 dygn senare. Förlossning normal, placenta fullständig. Barnmorskan
ringer och meddelar att pat blött 1,4L, 20 min efter placentas avgång, men att uterus känns väl
sammandragen, pat är smärtfri och att hon inte noterat några bristningar.
a) Nämn 1 sannolik orsak till patientens blödningar (1 p)
Trombocytopeni.
b) Vill du ta några blodprover och isf vilka? (2 p)
Koagulationsprover.
[Blödning/Grav] En 24-årig kvinna 1-G, 0-P, söker akut pga kraftigt illamående i vecka 14. De
senaste veckorna har hon haft blodiga flytningar av och till. Du finner vid gyn-us att fundus
uteri palperas vid navelplanet och du kan inte höra några fosterljud med Doppler.
Mest sannolika diagnos?
Mola.
Hur bekräftar du misstanken?
UL.
[Blödning/Grav] 11. Ylva ringer hemifrån till VC. Hon är gravid i v39. Hon väntar sitt andra
barn. Förra förlosningen och graviditeten var utan problem. Hon har haft en liten röd blödning
efter samlag. Magen känns litet spänd.
a. Vilka råd ger du henne? (1p)
Åk direkt till KK.
b. Vilka 2 diagnoser måste absolut beaktas? (1p)
Placenta previa, placenta ablatio/abruptio.
[Blödning/Grav] Sara söker VC i Norrtälje för en liten blödning efter samlag. Den har varit
brun och mindre än en mens. Hon väntar sitt första barn och har kommit till v31. Grav har
varit normal. BT 110/70. Inga buksmärtor. Barnet sparkar bra.
Vad gör du med patienten?
Åk direkt till KK.
Vilka viktiga diagnoser måste uteslutas?
Placenta previa, placenta ablatio/abruptio.
Vilka undersökningar bör göras på kvinnor med blödning under sen graviditet?
UL + vag us.
[Blödning/Grav] 1) En kvinna söker dig på MVC i gv28 med blödning och lätta sammandragningar. När du palperar buken känns uterus mjuk men drar snabbt ihop sig och gör ont.
Detta upprepas ett par gånger. Fostret ligger vä-vänt med huvudet ruckbart i bäckeningången.
a) Vilken är den viktigaste diagnosen att utesluta? 1p

Placenta ablatio/abruptio.
b) Vad blir nästa åtgärd? 1 p
Transport till KK akut.
c) Vilka ytterligare undersökningar bör göras? 2 p
CTG, UL-placentaläge, spekulum-us, PROM-test/vattenavgångsbedömning.
[Blödning/Grav] Emma 32 år inkom för 30 min sedan till förlossningen med blödning och trolig
vattenavgång i graviditetsvecka 37. Hon har tidigare varit inlagd pga blödning i sen graviditet.
Man uppmärksammade då att moderkakan satt lågt, men inte föreliggande. Hur skall du
handlägga denna pat som underläkare på förlossningen?
Handläggning baseras på blödningsmängd (främst), gravlängd, barnets hälsa, moderkakans och
barnets position. Inläggning, undvik vaginal palp, abdominellt UL, sängläge, infarter, CTG,
blödningsparametrar, blodgrupp, BAS-test, cyklokapron, förlossning (ev vaginalt då den är lågt
sittande, akut sectio om stor blödning).
[Blödning/Grav] Ella är gravid vecka 30. Inga värkar. Barnet sparkar bra och ligger i tvärläge.
Röker. Inkommer med en liten blödning utan smärta. Du förstår att det sannolikt rör sig om en
marginell placenta previa. Nämn 2 andra graviditetskomplikationer som är vanligare vid
placenta previa, samt på vilket sätt de kan vara farliga, dvs förutom previa i sig.
 Placenta accreta: Fastsittande moderkaka, komplicerad förlossn för mor m risk för stor blödn.
 Vasa previa: Farligt för barnet med fetal anemi/blödning.
[Inf/Förlossning] 33) Maria söker gynakuten 3v efter förlossningen. Hon har feber sedan 3d och
har svårt att amma pga smärta i hö bröst. Huden över bröstet i den övre laterala kvadranten är
rodnad och du kan palpera en ömmande resistens. Du misstänker en bröstabscess.
a. Vilken bakterietyp är mest sannolik? (1 p)
S aureus.
b. Kan Maria fortsätta att amma under antibiotikakuren som du ordinerar? (1 p)
Ja.
[Inf/Förlossning] Vilka bakterier brukar oftast framkalla mastit?
S aureus.
Hur behandlar man mastit?
Ekvacillin, klindamycin po (penicillinasstabilt pc).
[Inf/Förlossning] Mimmi 29 år söker på akuten för feber och smärtor i kroppen. Hon fick sitt
första barn för 9 dagar sedan. Graviditen och förlossningen var normal.
a. Vilka ytterligare frågor bör du ställa?
Tid frisk, bukont nu, GI-besvär, avslag, hosta, miktionsbesvär, bröstvärk, om hon ammar, vadont,
ÖLI-symtom.
b. Vilka diagnoser är viktiga att beakta?
Bröstabscess/mastit, endometrit, inf/sepsis, bristningshematom, pneumoni, influensa, UVI, trombos.
[Inf/Förlossning] Katarina kommer till gynakuten 5 dagar efter en normal förlossning pga feber
38,5. Hon har inga symtom från vare sig uterus eller bröst. Du palperar uterus och bröst. Nämn
2 andra orsaker till feber efter förlossningen.
UVI/pyelonefrit, ventrombos, sårinfektion, hematom i bristning/klipp.
[Inf/Gyn] Mia 25 år har träffat en ny man och sedan 2 dagar har hon fått feber och smärta i
underlivet. Vid undersökningen ser du flera vätskefyllda blåsor runt introitus.
a. Trolig orsak?
Genital herpes (ev primärinfektion).
b. Behandling?
Antiviralbeh, smärtstillande, ev inläggning.

[Inf/Gyn] Margarita, 35 år, söker för ökade flytningar. I journalen ser du att hon är III-gravida,
I-para, med en normal, vaginal förlossning för 10 år sedan och därefter 2 missfall. Sedan
tonåren har hon typ I-diabetes och beh med insulin via pump. Besvären som hon söker för har
hon haft av och till under flera månader. Du får veta att hon är singel och haft flera kortare
relationer med olika män under de senaste åren. Hon har p-piller och regelbunden mens. Inga
tidigare gyn-problem förutom kondylom för några år sedan. Cytologprov var normalt för 1 år
sedan men Margarita är orolig för cellförändringar. Flytningen beskriver hon som ganska tunn,
gulaktig, ibland rosafärgad, luktar lite illa av och till. Klåda och irritationskänsla finns också av
och till. Hennes insulinbeh fungerar bra och blodsockret är mestadels stabilt. Du fortsätter med
gyn-us.
Vad tittar du särskilt efter i status?
Vulva/vagina: Svullet, rött, inflammerat? Hudförändr? Flytningens utseende, mängd? Portio normal?
Vilka differentialdiagnoser har du i åtanke?
Bakteriell vaginos, candida, kondylom, klamydia.
Tar du några prover – isf vilka?
Wetsmear, snifftest, pH, klamydiaprov.
Vilket är det vanligaste symtomet vid cellförändringar?
Oftast symtomlöst.
[Inf/Gyn] Till distriktsläkarmott kommer en 26-årig kvinna som söker då hon sedan ett par
dagar märkt en svullnad vid slidöppningen som gör att hon har svårt att sitta. Vid gyn-us finner
du nedtill vä om vaginalöppningen en drygt plommonstor uttalat palpöm, delvis fluktuerande
resistens.
Vad heter denna åkomma?
Bartolinit.
Hur behandlar du patienten?
Fenestrering.
[Tumör] Myom är en vanlig åkomma hos kvinnor. Det vanligaste symtomet vid myom är rikliga
mensblödningar.
Vad är myom?
Benign tumör av glatt muskel i uterus – ”muskelknutor”.
Vad beror de rikliga blödningarna på?
En mekanisk påverkan på uterus eller lokala faktorer som påverkar kärlbildning, eller koagulation.
Hur kan myom behandlas kirurgiskt?
Radikalt eller uterussparande.
[Tumör] 7. En 47-årig kvinna söker för långdragna blödningar och buksmärtor. Av
gynjournalen framgår att hon fött 4 barn. Alla förlossningar har varit normala. Dessutom hade
hon ett missfall och en legal abort. Fick spiral insatt i samband med abortingreppet och efter
detta en salpingit som ab-beh. Efter senaste partus åter kopparspiral. Pat har haft regelbundna
menstruationer fram till mitten av april 2012. Från mitten av maj till augusti haft
mellanblödningar. Sökte akut i slutet av juli pga blödningar då man avlägsnade spiralen på
misstanke om att denna orsakade blödningstrasslet. Eftersom blödningarna inte upphörde sökte
hon åter akut och blev insatt på per oral gestagenbeh under 10d. Trots detta fortsatta
blödningar. Man förordade hormonspiral som pat fick insatt i okt 2012. Vid åb juni 2013
fortsatta blödningar. Hon upplever att hon är trött på blödningarna. Smear och
endometriebiopsi ua.
AT: Gott och opåverkat. Buk: Mjuk och oöm.
Inre us: Vulva ua. I vagina blodtillblandad flytning. Uterus anteflekterad, drygt hönsäggstor,
myomatös, ej ömmande, fast, fritt rörlig. Sidofritt.
Vaginalt UL: Uterus generellt myomatös med tunn endometrieslemhinna. Spiral in situ. Ovarier
bilateralt ua. Ingen fri vätska i buken. Lab: Hb 131g/l, vita 6,7, trombocyter 302.
a) Vad är myom? (1p)
Benign tumör i uterus.

b) Vilka andra symtom än blödningar är vanliga vid myom? Nämn minst 2. (2p)
Trycksymtom t.ex. pollakisuri, smärtor, tyngdkänsla.
c) Vilka behandlingsalternativ kan du föreslå till denna patient? Nämn minst 2. (2p)
Endometrieablation, endometrieresektion, hysterektomi, Esmia.
[Tumör] Elsa, 48 år, kommer på remiss från VC till kvinnokliniken för att man känt en resistens
nedtill i buken. Hon är tidigare väs frisk, förutom en välbeh hypertoni, III-gravida, II-para, med
2 PN. Senaste gyn-us var för minst 10 år sedan men cytologproven hos barnmorskan har varit
ua. Menstruationerna har blivit lite mer oregelbundna det senaste året och intervallen varierar
mellan 3 och 6 veckor. Elsa är rädd att hon fått cancer och är ganska uppskärrad.
Vad vill du veta mer med anledning av remissfrågeställningen?
Har hon själv känt en knöl? Ökat bukomfång? Pollakisuri/täta trängningar? Problem med avföringen?
Rikligare menstruationer? Paramaligna symtom, trötthet, avmagring, mm?
Vilken är den troligaste gynekologiska orsaken till bäckenresistensen?
Uterusmyom.
Vilka undersökningsfynd/provsvar skulle ge misstanke om malignitet i detta läge?
Us: Om resistensen är adherent. Om den inte verkar utgå från uterus.
UL: Cystisk förändring med flera rum, solida partier. Ascites.
Prover: Anemi. Förhöjt Ca-125. Ev CEA och F-Hb.
[Tumör] Nämn 4 riskfaktorer som är associerade med utvecklingen av endometriecancer. [x2]
Obesitas, nulliparitet, sen menopaus, tamoxifenbeh pga bröstcancer, tid bäckenstrålning, östrogenbeh
utan gestagentillägg, hereditet, PCO.
[Tumör] 2. Karin, 58 år, söker på KK pga en vaginal blödning 3 år efter menopaus. Hon är tid
frisk, II-para, och har inte någon östrogenbeh. Hon väger 95 kg och är 160 cm lång. Vid us
noterar du en del gammalt blod i bakre fornix, uterus är normalstor, och vid UL-us ser du ett
endometrium som är förtjockat (18 mm), men väl avgränsat.
a) Vilka andra diagnoser måste uteslutas? (1p)
Endometriecancer, cervixcancer.
b) Hur utreds patienten vidare? (1p)
Endometriebiopsi, abrasio eller hysteroskopi med px.
c) Om du efter utredning kunnat utesluta diagnosen i a) vad kan den troligaste diffdiagnosen
och dessa bakomliggande orsak vara i detta fall? (2p)
Endometriehyperplasi pga förhöjda östrogennivåer (obesitas).
[Tumör] 20) Pga vaginala blödningar genomgick en 70-årig pat en fraktionerad abrasio där
PAD visade proliferationsslemhinna.
g) Vad var din huvudmisstanke beträffande diagnos inför abrasio? (1 p)
Endometriecancer.
h) Ange minst 2 tänkbara orsaker till PAD-svaret! (1 p)
Östrogenbeh, östrogenprod tumör, annan medicin (Lanacrist) som påverkar lever och därmed
östrogenmetabolism.
[Tumör] Ulla 59 år kommer på remiss från sin distriktsläkare där hon varit för 2v sedan pga
BT-kontroll. Det framkom att hon vid några tillfällen haft ökade flytningar som av och till varit
blodtillblandade. Ulla remitterades därför till KK. Det framkommer att Ulla är 0-gravida, hon
slutade menstruera vid 50åå och har aldrig använt HRT. Hon har hypertoni, normal längd och
väger 88 kg. I gynstatus noteras lätt atrofiska vaginalslh. Lite gammalt blod ses i vagina. Portio
inspekteras ua. Litet mörkt blod torkas ur YMM. Uterus liten, anteflekterad, jämn, fast, rörlig,
oöm. Fritt över adnexa. Med vaginalt UL ses en något ojämn endometriekontur mätande 12 mm
maximalt. Ovarierna kan ej visualiseras, men inget patologiskt ses på platsen för dessa.
a) Hur vill du utreda patienten, vilka prover tar du (nämn 2)?
Papsmear, cellprov, endometriebiopsi, HPV-test.
b) Nämn 2 möjliga diagnoser.

Endometriecancer, cervixcancer.
[Tumör] En 55-årig 0-gravida söker dig pga vaginal blödning. Hon har tidigare i livet varit frisk
frånsett övervikt (mellan 85 och 90 kg, hon är 165 cm lång). Pats föräldrar är döda: pappa i
hjärtinfarkt, mamma i bröstcancer. Pat berättar för dig att när hon var tonåring hade hon
också oregelbundna blödningar. Dessa normaliserades dock under de 8 år som hon tog
kombinerade p-piller. Hon slutade med dessa då hon var 27 år då hon önskade bli gravid. När
detta inte lyckades sökte hon läkare, men utredningen fullföljdes aldrig pga skilsmässa. Det
visade sig dock att maken hade ett normalt spermiogram. Efter att hon slutade med p-piller var
blödningarna alltid oregelbundna, kom sällan och var ganska små. Vid 45åå fick hon dock en 3v
lång blödning och behövde skrapas pga detta. I journalen ser du att PAD på skrapningen visar
en enkelt hyperplasi (metropathia haemorrhagica cystica, MHC). Mha vaginalt UL
konstaterades då också ett myom i fundus. Menopausen inträffade vid 50åå och pat har inte
blött förrän nu. Du ordnar med en ny skrapning på denna pat och diagnosen blir högt
differentierat endometriecarcinom.
Utifrån denna fallbeskrivning kan du se att pat har några disponerande faktorer för att utveckla
endometriecancer, nämn 3 av dessa faktorer och diskutera mekanismerna över vilka de verkar.
0-gravida, (ev infertilitet), obesitas/BMI 33, hereditet, PCOS, östrogen som mediator?
Hur ska du behandla patienten i nuläget?
Op med hysterektomi, SOE (salpingooforektomi) bilat.
[Tumör] Anna 40-år, 2-gravida, 2-para med normala förlossningar, senaste partus för 2 år
sedan, söker akut på kirurgakuten pga tilltalande smärtor i nedre delen av buken. Smärtorna är
mer lokaliserade till hö sida, även en tryckande smärta i ryggen på samma sida (över hö
njurloge). Det senaste året har Anna haft metrorragier. Anna skickas av kirurgjouren för en
akut DT-buk som visar en hö-sidig hydronefros. Vilken gynekologisk diagnos bör man utesluta?
Cervixcancer.
[Tumör] Du är skolhälsovårdsläkare i ett svenska sjukvårdsdistrikt. Socialstyrelsen erbjuder
HPV-vaccination till alla 11-åriga flickor. En upprörd pappa söker upp dig och anklagar
myndigheterna för att uppmuntra till föräktenskapligt sex. Du gör ditt bästa för att informera
om vaccinets fördelar och dess möjligheter att förebygga cellförändringar och den förmodade
effekten att förebygga utveckling av cervixcancer.
a. Mot vilka högrisk-HPV riktar sig det vaccin som används i Sverige idag?
HPV-16, -18.
b. Ungefär hur stor andel av de allvarliga dysplasier och cervixcancrarna orsakas av de HPVtyper som ingår i vaccinet?
70% (60-80%).
c. Vilka ytterligare HPV-typer ingår i vaccinet och vilken klinisk betydelse har det?
Typ 6 och 11, vilka framkallar kondylom.
[Tumör] 26) En 23-årig kvinna har lämnat sitt första cytologprov inom skreeningsprogrammet
för cervixcancer vilket visade uttalade cellförändringar med högrisk-HPV. Vad blir nästa steg?
 a) Kolposkopi endast
 b) Kolposkopi och riktade biopsier
 c) HPV-test
 d) Konisering
 e) Hysterektomi
b) Kolposkopi och riktade biopsier.
[Tumör] Josefin 31-årig 0-gravida, kommer till KK från hälsokontrollen för vidare utredning. I
svaret från den cytologiska undersökningen står det att hon har höggradiga cellförändringar.
a) Vilka prover tar du för att fastställa diagnosen?
Biopsi + skrapning, ev konisering.

b) Pat är väldigt orolig, har inte sovit på flera nätter och undrar om det är cancer som hon har
blivit drabbad av? Vad säger du till pat och hur resonerar du? Vilken beh är aktuell om PAD
visar cancer in situ?
Cancer in situ (stadium 0) är som ett vilande förstadium till cancer med 32% sannolikhet för
regression. Konisering med diatermi/laser, färdigbeh om radikalt borttagen förändring. Om ickeradikalt + <50åå: Kontroll med kolposkopi, cellprov, HPV-test efter 6 mån.
[Tumör] 22) Vilka olika sjd lider resp pat av om du på KK:s op-program finner följande:
k) Wertheims op
Cervixcancer.
l) Cerklage
Cervixinsuff.
m) Konisering
Cervixdysplasi.
[Tumör] Beata remitteras till dig för utredning av en hö-sidig ovarialcysta. Vilka faktorer har
betydelse för dig när du bedömer tänkbara diagnoser? Ange minst 3.
Smygande/akut smärtdebut, blödning, avvikande flytning, ålder.
[Tumör] 8) Margit, 56 år, är remitterad till dig för en gynkonsultation från sin husläkare pga
andfåddhet och en obehaglig känsla i buken. Dessa problem har hon haft i ca 3 mån. Margit har
alltid varit frisk, inte op tidigare. Menopaus vid 52åå, III-para (3 PN). Lungrtg nyligen visade
pleuravätska bilat. Hb 130g/l, mammografi ua. Vid us palperar du en spänd buk med en
resistens i hö fossa iliaca. Du känner fluktuationer i buken.
Gyn-us: Svår att genomföra pga en väldigt spänd buk.
Vaginalt UL är också svårbed men du kan se en liten uterus och en resistens som utgår från det
hö ovariet och är ca 10x10cm stor, misstänkt ascites i buken.
a) Vilken/vilka diagnoser misstänker du? (2p)
Ovarialcancer, benign ovarialcysta.
b) Behövs det några kompletterande prover/undersökningar? Om ja – vilka/vilken? (1p)
Ja, CA-125. Kvalificerat UL inkl flöde.
c) Vilken behandling föreslår du i 1:ahand? (1p)
Explorativ laparotomi, pleuradränage.
[Tumör] En 68-årig kvinna med hypertoni och hypotyreos i anamnesen söker pga att hon
känner sig trött och orkeslös. Trots att hon har nedsatt aptit så har bukomfånget blivit större.
Känner sig dessutom ofta kissnödig. Hon har varit gravid i sin ungdom men gjort abort. Senaste
gyn-us var för ca 8 år sedan. Du gör en gyn-us och finner en resistens i lilla bäckenet ca 6x7 cm.
Gyn-UL visar följande bild:

Beskriv UL-bilden.
Resistens med exkrescenser, flerrummig, tjocka septa.
Vilken diagnos misstänker du?
Ovarialcancer.
Vilken markör använder man i 1:ahand för fortsatt utredning?
CA-125.

[Tumör] Nämn 3 riskfaktorer för ovarialcancer. [x2]
Hereditet, BRCA1/2-mutation, 0-paritet, infertilitet, tidig menarké, sen menopaus, ålder, joniserande
strålning, industricarcinogener, dietfaktorer, tid bröst/endometrie/koloncancer, boende i Skandinavien.
[Tumör] Vilka/vilken av följande UL-fynd ger misstanke om malignitet hos en postmenopausal
kvinna?
 1. Exkrescenser, septa
 2. Vätska i buken, orörliga förhållanden
 3. Solida partier
 4. Ekofri cysta 8 cm
Samtliga alternativ utom 4.
[Tumör] 10) En 70-årig kvinna med menopaus vid 50åå har senaste året haft klåda i underlivet.
Stansbiopsi visar VIN II-förändringar.
a) Vad står VIN II för? (1p)
Vulvar Intraepitelial Neoplasia, måttlig grad.
b) Föreslå behandling. (1p)
Kirurgisk (laserablation).
[Urologi] Gunilla, en 49-årig operasångerska har svårt att hålla urinen, hon har hört att hon
troligen har ansträngningsinkontinens eller kanske trängningsinkontinens. Förklara för henne
hur man skiljer de båda tillstånden åt.
 Ansträngningsinkontinens: När det läcker vid hosta, nysning, fysisk aktivitet.
 Trängningsinkontinens: Besvär med ofrivilligt urinläckage tsm med/omedelbart föregånget av
trängningar.
Hon tackar för förklaringen och är nu säker på att hon har ansträngningsinkontinens. Vilka är
riskfaktorerna för detta? Ange minst 4.
Vaginal förlossning, graviditet, ökad ålder, övervikt, diabetes, hereditet, genomgången hysterektomi.
[Urologi] 25) En 45-årig III-para, icke-rökare med normalt BMI, söker dig på VC för
urinläckage sedan 2 år tillbaka. Urinläckaget sker ffa vid hosta, skratt.
a) Vilken diagnos sätter du utifrån anamnesen? (1p)
Ansträngningsinkontinens.
b) Vilket råd kan du direkt ge henne? (1p)
Knipövningar (bäckenbottenträning).
c) Vad heter den kurativa behandling som kan erbjudas? (1 p)
TVT.
[Urologi] 13) Greta, 55 år, II-gravida, II-para, menopaus för 5 år sedan, kommer pga
underlivsbesvär till din mottagning. Det känns torrt och skaver och helt plötsligt för 1 mån
sedan kändes det som någonting kom ut ur underlivet. Hon har också börjat få besvär med täta
urinträngningar och sveda vid vattenkastning. Gyn-us: I vagina ett mandarinstort cystocele som
buktar ned till introitus samt ett mindre rektocele. Slh är atrofiska. Uterus liten, sidor fria.
a) Hur handlägger du fallet idag? (1,5p)
Sätter in prolapsring. Lokal östrogenbehandling mot slemhinneatrofi, urinodling, (urinsticka).
b) Vilka indikationer finns för en kirurgisk behandling? (1,5p)
Prolapsringproblem, symtomgivande prolaps (blåstömningssvårigheter), pat är ung och i övrigt frisk.
[Urologi] På din mott som distriktsläkare kommer Anna som är 65 år gammal. Hon söker pga
underlivsbesvär som hon beskriver på följande sätt: Det trycker och tynger och någonting som
putar ut. Besvären började för 2 år sedan, men har tilltagit under de senaste månaderna då
Anna arbetade väldigt intensivt i sin trädgård. Anna är II-gravida, I-para. Menopaus vid 52åå.
Sista året har hon känt sig väldigt torr i underlivet och haft svårt att ha samliv. Det har även
varit besvärligt att cykla.

Allmänt: Kostbeh diabetes, välreglerad. Lätt förhöjt BT, går på kontroller men inga lm.
Status: Buk mjuk och oöm, inga resistenser, ingen fluktuation.
Gynus: Atrofiska slemhinnor. Ett minimalt cystocele noteras, vid krystning kommer cervix ca 1
cm utanför introitus och ett litet mindre rektocele. Uterus liten atrofisk. Helt fritt över adnexa
inga patologiska resistenser palpabla.
a) Vilken diagnos misstänker du?
Prolaps/framfall.
b) Vilken behandling ger du i 1:ahand?
Prolapsring.
c) Vad blir din långsiktiga planering?
Op med syntetiskt nät om väldigt symtomgivande.
[Urologi] 22) Vid vilken sjukdom utförs Manchesterplastik?
Prolaps/framfall.

|||||||||||||||||||||||||||-UTVECKLING-||||||||||||||||||||||||
------------------------------------------PEDIATRIK------------------------------------------------------------------------------------------1. Målbeskrivning----------------------------------------------Allergiska sjd/lungsjd: Akut anafylaktisk chock. Astma och obstruktiv bronkit (akut/långsiktigt).
Rinokonjunktivit, atopisk dermatit, födoämnesallergi och urtikaria. Pricktest, Immunocap, födoämnesprovokation. Cystisk fibros. Getingstick.
Barnmisshandel: Lagstiftning, handlägg, läks skyldigheter vid barnmisshandel och sexuella övergrepp,
omhändertagande av barn samt socialtjänstens och polisens uppdrag
Endokrinologi + kromosomavvikelser: Diffar vid avvikande längd/viktökning (tillväxtkurvornas utseende).
Normal och avvikande pubertetsutv. Diabetes typ I, insjuknande med/utan ketoacidos + fortsatt
omhändertagande. Obesitas. Tillväxtens hormonreglering. Mb Down och Turners syndrom. Hypotyreos och
adrenogenitalt syndrom (CAH).
Gastroenterologi: Diarré och obstipation (orsaker, beh). Celiaki och komjölksproteinintolerans. 3-månkolik.
Invagination och ileus, pylorusstenos. Recidiverande och kroniska buksmärtor. Leversjd (hepatit, kolestassjd).
IBD. Blod i avföringen hos barn.
Hematologi/onkologi: Idiopatisk trombocytopeni (ITP). Järnbristanemi. Presentationssymtom vid misstanke om
barncancer. Leukemier, neuroblastom, Wilms tumör, lymfom, tumor cerebri och skelettumörer hos barn.
Hemolys (sfärocytos, G6PD-brist). Hemoglobinopatier (talassemi, sicklecellanemi).
Inf: Traditionella exantemsjd: vattkoppor, mässling, röda hund, scharlakansfeber, 3-dagarsfeber – klinik såsom
inkubationstid, smittväg, förlopp, kompl, diagnostik, beh, åldersvariation etiologi. Meningit, sepsis och andra
snabbt förlöpande livshotande inf. Vanliga akuta inf barn, såsom sjd i övre och nedre luftvägar, gastroenterit,
hud- och skelettinf. Vanliga ÖNH-sjd såsom otit, etmoidit, lymfadenit, tonsillit. Vaccinationsprogrammet i Sve.
Den ökade inf-mottagligheten hos barn samt varningssignaler för immunbrist. Tuberkulos, malaria och
fästingburna sjd hos barn. Ab-anv hos barn, antibakteriellt spektrum för de vanligast förekommande ab-sorterna.
Intox: Klinik och omhändertagande av intox med tex järnmedicin, acetylsalicylsyra, paracetamol, psykofarmaka,
alkohol, petroleumprod. Principen för handläggning av intoxer. Huggormsbett.
Kardiologi: Skillnaden mellan fysiologiskt och organiskt blåsljud. Hur EKG på barn skiljer sig från vuxna.
Principiella skillnader mellan shuntvitier, duktusberoende vitier och cyanotiska vitier. Cyanos och hjärtsvikt,
skillnader barn-vuxna. De vanligaste medfödda hjärtmissbildningarna såsom VSD, ASD, PDA, aorta- och
pulmonalisstenos, koarktatio aortae, transposition av de stora kärlen (TGA), Fallots tetrad, atrio-ventrikulär
septumdefekt, hypoplastiskt vä-kammarsyndrom. Supraventrikulär takykardi, myokardit och perikardit.
Metabola sjd: Det svenska neonatala skreeningprogrammet och de bakomliggande kraven för att ingå däri.
Nefrologi/urologi: UVI, dess bakomliggande avvikelser och kompl. Enures, dag o natt. Glomerulonefriter
såsom poststreptokockglomerulonefrit och IgA-nefrit. Nefrotiskt syndrom. Hematuri/proteinuri. Hemolytiskt
uremiskt syndrom (HUS).
Neonatologi: Den fysiologiska omställningen från foster till nyfödd, ssk respiration och cirkulation. Ikterus;
tidig, sen och prolongerad, orsaker + beh. Andnings- och cirkulationsstörningar såsom pulmonell
adaptationsstörning (PAS), neonatal andningsstörning (NAS), respiratory distress syndrome (RDS),
mekoniumaspiration (MAS), bronkopulmonell dysplasi (BPD). Inf som drabbar fostret och det nyfödda barnet.
Hur begreppen lätt resp tung för tiden, för tidigt född (prematur) och överburen definieras. Vanliga problem,
som prematura resp överburna barn kan drabbas av och långtidsprognosen för för tidigt födda barn. Orsaker
till intrauterin tillväxthämning och åtföljande medicinska problem. Amningens betydelse. Erythema toxicum,
blöjdermatit och candidadermatit. Vanliga förlossningstrauma, fostersvulst, kefalhematom, subgalealt hematom.
klavikelfx, plexusskador.
Neurologi och habilitering: Feberkramper, affektanfall och vanliga ep-former hos barn. EEG:s roll i diagnostik.
Neurologiskt betingade funktionshinder som CP och mental retardation med definition, förekomst och vanliga
orsaker. Krabbes sjd som modell för degenerativa CNS-sjd med tillbakagång i utv. Barnhabiliteringens
organisation. Stödåtgärder för handikappade barn. Utv-försening.
Nutrition: Det friska barnets normala uppfödning, energibehov och matordning (hur mkt, hur ofta). Introduktion
av olika födoämnen hos barnet. Likheter och skillnader i sammansättning mellan bröstmjölk och bröstmjölksersättning. Behovet av vitaminer och järn samt vanliga symtom vid brist. Födoämnen som barn bör undvika.
Reumatiska sjd: Juvenil idiopatisk artrit (JIA). Vaskulitsjd såsom Henoch-Schönleins purpura, Kawasakis sjd.
SIDS, plötslig, oväntad spädbarnsdöd: Epidemiologi, orsaker, diagnos och prevention.
Utv/fysiologiska normalvärden: Barnets normala utv och tillväxt. Ungefärliga normalvärden avseende barnets
fysiologi i olika åldrar såsom AF, BT, puls och basala hematologiska värden.
Vätskebalans: Det friska barnets vätskebehov/omsättning. Olika typer av dehydrering såsom ffa isoton och
hyperton dehydrering. Chockbeh, rehydrering och underhåll, definitioner samt utförande i praktiken.

Neonatalkir: Pylorusstenos – symtomatologi, kliniska fynd, beh. Spädbarnsbråck – symtomatologi och
handlägg. Orsaker till neonatal ileus: volvulus, nekrotiserande enterokolit, mekoniumplugg, Mb Hirschsprung,
tarmatresier, inklämt bråck samt invagination. Orsaker till en fuktande navel: navelgranulom, rester av duktus
urakus eller persisterande duktus omphaloenterikus. Höftledslux – beh. Osteomyelit – symtomatologi, kliniska
fynd och beh. De vanligaste missbildningarna i mag-tarmkanalen som: esofagusatresi, tunntarmsatresier,
analatresi. Olika typer av bukväggsdefekter: navelbråck, gastroschis och omfalocele. Kir orsaker till
andningsproblem neonatalt eller under spädbarnsåret: diafragmabråck, cystisk adenomatoid missbildning,
bronkanomali och främmande kropp.
Akut buk hos barn i olika åldrar: Invagination – etiologi, symtomatologi, beh. Appendicit – symtomatologi,
kliniska fynd och beh hos barn i olika åldersgrupper. Rubbad vätskebalans – behprinciper. Olika manifestationer
av en Meckels divertikel. Orsaker till blödning PR samt lämplig utredning. Förstoppningsproblematik –
utredning och beh. Gynorsaker till buksymtom. Resistens i buken – diffar, utredning. Stas i gallvägar – orsaker.
Barnurologi: Beh av preputiala sjdtillstånd – fimos, balanit och parafimos. Barnbråck – etiologi, kliniska fynd
och beh. Akut skrotum – diffdiagnoser och beh (testistorsion, torkverad Morgagnis hydatid, epididymit, orkit,
hydrocele/bråck, skrotalt ödem, testistumör). Retentio testis – diagnostik och behprinciper. Hydronefros –
symtomatologi, kliniska fynd och handlägg. Vaginala flytningar – diffdiagnoser och utredning. Avvikande yttre
genitalia: hypospadi, epispadi, adrenogenitalt syndrom, hymen imperforatus och labiala synekier. De viktigaste
urologiska missbildningarna – uretravalvel, ektopisk uretär samt vesikoureteral reflux.
Barntrauma/ortopedi: Orsaker till hälta och höftledsbesvär – coxitis simplex, Perthes sjd, höftledsfysiolys,
septisk artrit, osteomyelit, reumatoid artrit, fraktur, tumör, leukemi. Handläggning av olika typer av skalltrauma.
Traumatisk buk – klinik, utredning och beh. Beh av de vanligaste frakturerna – tibiafx, femurfx, radiusfx,
suprakondylär humerusfx, collum chirurgicumfx, clavikelfx. Fingerskador – fraktur, nagelskada,
amputationsskada. Beh av enkla sårskador. Brännskador – behprinciper.
Vanliga symtom och sjdtecken hos barn: Redogöra för relevanta diffdiagnoser och utredningar vid:

Andningssvårigheter

Akut skrotum

Avvikande längd- eller viktutv

Buksmärtor

Diarré

Enures

Feber

Fetma

Försenad psykomotorisk utv

Förstoppning

Halsont

Hosta

Huvudvärk

Hälta

Ikterus

Koncentrationssvårigheter

Kramper

Kräkningar

Ledsmärta/svullnad

Medvetslöshet

Stort huvud

Sen/tidig pubertet

--------------------------------------------1. Barnets normala utveckling----------------------------------------Vad påverkar barnets tillväxt? Grav, arv, psykosocial miljö, nutrition, hälsa.
Hur mäter man barn? Sträck barnets båda ben. Fixera barnets huvud mot huvudplattan. Mät barnets
maximala skallomfång.
 Mäta stående: Rätt position för huvudet. Fatta under skallen och sträck barnet.
Tillväxtkurvor: Mätning av huvudomfång, längd, vikt, BMI. Kurva med normal variation i
standarddeviationer (SD). För åldrarna 0-24 mån (pretermt barn har egen kurva till vänster) och 2-7 år.
Då vikten ökar snabbt, ökar även längden. Amningspuckel ger ingen ökad risk för adipositas.
Viktökning i 2-7åå ger ofta kvarstående fetma.
 Är barnets storlek normal?
 Växer barnet med normal hastighet?
 Är förhållandet mellan längd och vikt normalt?
 Växer barnet enligt ärftlighet?

Barns sätt att signalera ohälsa: Kan som små ej uttrycka sig med språket. Kroppsliga signaler,
psykiatriska signaler, psykologiska/pedagogiska signaler, beteendesignaler.
Hormonell reglering av tillväxt:
 Spädbarnsfas: IGF-1, tyroideahormon, insulin, kortison.
 Barndomsfas: Tillväxthormon (from 1,5åå), senare androgener (from 7åå).
 Pubertetsfas: Könshormoner (from 12åå).
Pubertetsutvecklingen:

Könsskillnader i längd: Födseln (2cm) + mognadsår (6cm) + pubertet (5cm) = 13 cm.
Störd pubertetsutv: Genetiska syndrom (Turner, Klinefelter), ätstörningar, överträning,
glutenenteropati, hypotyreos, svår kronisk sjd (njursjd, IBD).
Tillväxtproblematik – Basutredning: Noggrann anamnes!
 Familj: Föräldralängd, syskons tillväxt, psykosociala faktorer.
 Hälsa: Andra sjd.
 Tillväxtdiagram: Rätt avskrivet? Hastighet, proportioner.
 Status: Syndromutseende? Pubertetstecken. Normala proportioner?
 Rtg: Skelettålder.
 Lab: Blodstatus, SR, elstatus (+ Ca), njurfunktion, tyroidea, gliadin-Ak, kromosombestämning.
o Senare: IGF-1, tillväxthormonanalys (ev dygnsmätning).
Psykomotorisk utv: Tonus och motorik. Reflexstyrt, massrörelser. Viljestyrt, isolerade rörelser.
Utveckling i cefalokaudal riktning, proximalt-distalt.
Nyföddhetsreflexer – symmetriska och ”lagom”
Reflexer
v28
v34
v38
Ofullständig
+
+
Moro
Svag
+
+
Sug
+
+
Sök
Svag
+
Handgrip
Svag
+
Tågrip
Tydligast 2-3 mån
+
ATNR (nacke/fäktarställning)
Födseln
Gång

Borta
4-5 mån
4-6 mån
4-6 mån
4-5 mån
9-15 mån
6 mån
2 mån

Varför försvinner reflexerna? Kortikal inhibition. Reflexer utlöses från hjärnstammen. Mognaden
innebär en inhibition (hämning) från hjärnbarken.
Andra reflexer kommer – Skyddsreflexerna:
 Armskyddsreflex: Uppträder: 6-7 mån. Finns: 10-12 mån. Automatisk fallskyddande
stödrörelse med arm och hand.
 Fallskyddsreflex: Uppträder: 8-9 mån. Finns: 10-12 mån. Sträcker fram armar och händer
framför huvudet vid fall eller när barnet fälls framåt.
Handens finmotorik:
 4-5 mån: Grabbgrepp.
 5-6 mån: Flyttar från hand till hand.
 7-8 mån: Oppositionsgrepp.
 8-9 mån: Radialhandsgrepp.
 9-10 mån: Pincettgrepp.
Språkutveckling:




1 år: 1 ord: ”Mamma”, ”lampa”.
2 år: 2-ordsmeningar. Ordförråd: 200-2000 ord (stor variation). ”Nej”, ”inte” är vanliga ord,
ofta felplacerade!
 3 år: 3-(4)-ordsmeningar. Talar ej rent. Stor-liten.
 4 år: Flerordsmeningar, hela meningar. Väs rätt uttal. Resonerar och frågar.
Sen språkutv:
 Hörsel: Otiter? Boel/hörseltest BB? ÖNH-status. Lekaudiometri.
 Socialt samspel: Autismmisstanke?
 Språkförståelse: Om god – tålamod.
 Flerspråklighet
2 månader:
 Grovmotorik: Påbörjad huvudbalanskontroll, blickfölj, minskat böjmönster, mororeflex avtar,
tydlig nackreflex.
 Finmotorik: Inga medvetna handrörelser.
 Språk och samspel: Svarsleende, svarsljud.
o 2-3 mån: Joller (samordning andning-stämband).
6 månader:
 Grovmotorik: Vänder runt, haskryper, skyddsreflexutv, nyföddhetsreflex borta.
 Finmotorik: Flyttar föremål mellan händerna.
 Språk och samspel: Tittar efter tappad leksak, enstavigt joller (”dadada, bababa”).
10-12 månader:
 Grovmotorik: Reser sig, går utmed vägg/med stöd, välutv skyddsreflexer.
 Finmotorik: Pincettgrepp (plockar småsmulor), staplar burkar.
 Språk: Ljudimitation (grundläggande för språkutv), identifiera, minnas, förstår och säger
enkla ord (”mamma, titta där”), ibland tyst period från joller till fler ord (ordsamlarstadiet).
o 8-10 mån: Symbol med betydelse. Titta-peka-benämna-lekar.
 Samspel: Leker, vinkar adjö, klappar händer.
18 månader:
 Grovmotorik: Går säkert utan stöd. Tar sig upp/nedför trappa (kryp/stöd). Huksitter, reser sig.
Klättrar.
 Finmotorik: Klotterritar (tvärhandsgrepp), tornbygge med 2-3 klossar, välutv pincettgrepp.
 Språk och samspel: Hämta dina stövlar! Ta bollen. Talar minst 8-10 ord, förstår mkt mer.
Pekbok. Explosiv ökning av ordförråd. Substantiv + adverb = ”där”. Gömma-lek.
Differentierar fler än familj
 ADL: Tar av sig mössa/strumpa. Vill äta själv. Dricker ur mugg.
5-6-åringen:
 Grovmotorik: Står på ett ben 10-20 sek. Hoppar på ett ben.
 Finmotorik: Klipper cirkel. Kopierar geometriska figurer. Ritar människa med 5 detaljer.
 Språk: Lyssnar och förstår berättelse utan bild. Sätter ord på tankar och funderingar. Långa
meningar, korrekt byggnad. Färdigutv uttal, läspning vanligt. Ibland svårt med konsonanter.
Räknar 10 fingrar.
 Samspel: Leker med jämnåriga. Turtagning!
Varningssignaler utveckling:
 Förlust av tidigare färdigheter.
 10v: Inget leende, bristande ögonkontakt.
 6 mån: Strabism (skelning), kvarstående primitiva reflexer, handpreferens, ointresse, inget
joller.





10-12 mån: Sitter inte, inget pincettgrepp, kan ej peka eller följa pekning, ej tvåstavigt joller.
18 mån: Ej gå utan stöd, färre än 6 ord, dreglar.
2,5 år: Kan ej prata 2- eller 3-ordsmeningar.

Skolmognad: Förmågan att motsvara/klara de krav som undervisningen och skolmiljön ställer på
barnet vid skolgångens början.
Psykosocial utv: Många olika teorier, alla ofullständiga – könsskillnader ingår vanligen ej.
Mognad: Den kroppsliga och mentala mognad behöver inte ”gå hand i hand”. Barnläk måste lära sig
att tänka i funktions/mognadsålder och hur denna skiljer sig i relation till den kronologiska åldern.
Mognad: Kroppslig utv och mognad. Hjärnans utv och mognad. Kognitiv utv och mognad. Beteendet.
En praktisk utvecklingsstege användbar i kliniska sammanhang:
 0-1,5 år: Tilltro, trygghet, anknytning, samspel.
 1,5-3 år: Självständighet.
 3-5 år: Initiativförmåga med jagcentrering.
 6-12 år: Företagsamhet och social interaktion.
 13-18 år: Identitet och självbild.
Pojkar och flickor väljer olika leksaker redan från 12 mån. Könsidentiteten anses vara klar vid 2-4 åå.
Skolålder/latensfas: Från skolstart till pubertet. Relativt lugn period i barnets utv. Social interaktion.
 Tidig adolescens: 10(11)-13(14) år. Pubertetsutv, abstrakt tänkande, ökat kroppsmedvetande,
osårbarhetsmyten, frigörelse, sexualitet – egna kroppen.
 Mellanadolescens: 13(14)-17(18) år. Kognitiv utv, identitetsutv, kamratkrets (vikarierande
familj), sexualitet – experimenterande.
 Sen adolescens: Abstrakt tänkande på vuxennivå, osårbarhetsmyten urholkad, identitet
(fastare form – kan ta emot råd utan känsloutbrott), kamratkontakten minskar, nära relation till
personer utanför familjen, realistisk yrkesplanering.
Hjärnans utveckling och mognad: Frontallobernas slutmognad sker hos vissa först i 25åå.
Barnets utveckling på webben: hedengrenmedia.com/kitest; Anv: lars. Lösenord: lars.
Ålder
AF
Puls
SystBT
30-60
100-160
65-95
0-1 mån
25-50
90-150
80-105
1-12 mån
25-45
85-140
85-105
1-2 år
20-40
80-130
90-110
2-5 år
16-30
70-120
95-120
5-12 år
14-20
60-100
95-130
>12 år
Median-systoliskt BT = 90 + (2 x ålder (år))

DiaBT
<65
<60-65
<60
<65-72
<72-80
<80-85

Viktskattning:
 7-14-regeln: Nyfött barn väger 3500g. 7-åring väger 7x (= 25kg). 14-åring väger 14x (= 50kg).
 1-3-6-regeln: 1-åring väger 10kg, 3-åring väger 15 kg, 6-åring väger 20 kg.
 Normalstort barn >2år kan uppskattas enligt: 2 x ålder (år) + 8 = vikt (kg).
Normal viktökning första året: 2x födelsevikt vid 5 mån ålder och 3x vid 12 mån ålder.
Normal viktökning per vecka
1-2 mån
175 g/vecka
2-4 mån
150 g/vecka
4-6 mån
125 g/vecka
6-8 mån
100 g/vecka
8-10 mån
75 g/vecka
10-12 mån
50 g/vecka
Längd
60
70
80
90
100
110
120

Vikt (kg)
5,5
8,5
11
13
16
19
23

130
140
150
160
170

27
32
39
48
56

Ålder

Grovmotorik

0-1 mån

Kontrollerar ej huvudbalans.
Armar/ben lätt böjställda.

1-2 mån

Börjar kontrollera
huvudbalans och samordnar
huvudrörelser allt mer med
ögonrörelser.
God huvudbalans i upprätt
ställning, böjmönstret borta i
liggande.

2-3 mån

3-4 mån

Stöder på armarna när det
ligger på mage, vänder
huvudet efter ljud.

4-5 mån

Börjar samordna arm-,
ögon- och huvudrörelser.
Vänder runt, haskryper,
hjälper till att dra sig upp
mot sittande ställning.
Ställer sig knäfyrfota,
crawlkryper, klarar växelvis
benföring.

5-6 mån

6-7 mån

7-8 mån

Kryper på knän och händer,
sitter utan stöd.

8-9 mån

Sätter sig själv upp.

Utvecklingsmönster
Finmotorik adaptiv
Kontakt, lek, språk
funktion
Börjar fästa blicken.
Medvetna
Första ansats till leende
hand/fingerrörelser
hos en del.
saknas.

Reflexmönster
Nyföddhetsreflexer ska finnas. Moro
(omklamring), griper automatiskt om ett
finger, sugrörelser när man killar
läpparna, kryp/gångliknande rörelser om
man trycker mot fotundersidan.
Asymmetriskt toniskt nackreflexmönster
vanligt, dvs barnet böjer ena sidans arm
och sträcker den andra vid huvudvridning.

Medvetna
hand/fingerrörelser
saknas.

Leende utv successivt.

Medvetna
hand/fingerrörelser
saknas eller finns blott
antydda.
Börjar så smått gripa och
släppa onyanserat, delvis
medvetet.

Ögon- och skrattkontakt
med vårdaren.

Nyföddhetsreflexerna avtar.

Börjar jollra, tittar på
händerna och så
småningom även
fötterna.
Vänder huvudet efter
ljud, vill ha sällskap.
Känner igen vårdaren,
reagerar på ljud.

Nyföddhetsreflexerna försvinner.

Enstavigt nyanserat
joller, da, ba, ka.

Börjar utv skyddsreflexer: arm- och
fallskyddsreflexer.

Rädd för främmande
ansikten, reagerar
kraftigt på ljud.
Säger baba, dada. Kan
läras klappa händer.

Armskyddsreflexerna utv allt mer
(automatisk fallskyddande stödrörelse
med arm och hand åt sidan).
Fallskyddsreflexerna kommer efter hand,
dvs barnet sträcker fram armar och händer
framför huvud när det ramlar/fälls
framstupa.

Griper medvetet men
onyanserat efter saker.
Flyttar föremål från ena
handen till den andra.
God handprecision men
ofullkomlig samordning
av fingrarnas finare
rörelser.
Griper med tummen mot
hela handens fingrar
(oppositionsgrepp).
Griper små föremål med
tummen mot pek- och
långfingrar.

Nyföddhetsreflexerna bör vara borta.
Toniska nackreflexmönstret försvinner.

-----------------------------------------------------------2. BVC------------------------------------------------------Salutogenes betyder hälsans ursprung/uppkomst.
Salutogena faktorer: Leva i ett begripligt sammanhang. KASAM (känsla av sammanhang). Lagom
anpassade krav. Möjlighet att påverka sin situation.
Barnhälsovårdens (BHV) mål: Främja barns hälsa och utv. Förebygga ohälsa hos barn. Tidigt
identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, utv och uppväxtmiljö.
Nationellt program från SoS: Bidra till utv av likvärdig barnhälsovård. Ge kunskap och
handledningsstöd för professionella och beslutsfattare. Bidra till att stärka evidensbaserad praktik.
Universella och riktade insatser: Möte med SSK, etablera relation, vägning, längdmätning, observera
symmetriska rörelser, blick, kontakt även utanför mottagningsrummet, syntest med HVOT-metod.
Erbjuder föräldragrupper med 5 träffar under första året.
BVC-organisation: Del av PV. SSK-baserat program. Gratis. Barn-SSK/distrikts-SSK har 450-500
barn 0-5 år inskrivna. Distrikts-SSK oftast färre barn. Övrig personal: Allmän/barnläk 3-4h/v,
barnpsykolog, tandläk/tandhygienist, ortoptist, audiolog.
BHV-programmet: 14-20 besök under 1:a året. Läkarbed minst 4 tillfällen. Barn/familjesituation,
tillväxt, hälsosamtal, åtgärd.
 0-10d: SSK: Hembesök.
 2-8v: SSK: Mottbesök 1g/v-1g/2v. EPDS.
 4v: LÄK: Status, utvbed, tillväxt. Tillväxt, skallform, hud (ikterus), tonus/reflexmönster, hjärta,
femoralispuls, buk, genitalia, ögon (kongenitala katarakter, måste upptäckas <2 mån annars
blindhet), höfter.
o AT: Slöhet, ikterus.
o Spontanmotorik: Asymmetrisk motorik.














o Ögon: Röd reflex.
o Hjärta.
o Höfter.
3m: SSK: Vacc I DTP-polio-hib, Pnk (HBV)
3-5m: SSK: Tillväxt, hälsoövervak.
5m: SSK: Vacc II DTP-polio-hib, Pnk (HBV)
6m: LÄK: Status, utvbed, tillväxt.
8m: SSK: Hembesök, skadeprevention, mat, söm.
10m: SSK: Utvbed, hälsoövervak.
12m: LÄK: Vacc III, status, tillväxt.
18m: SSK: Vacc I MPR, status, tillväxt, utvbed.
2½år: SSK: Språk, utv, skadeprev.
3år: SSK/LÄK: Psykosoc, livsvillkor, kost, fys aktiv, utv, status, BMI.
4år: SSK: Syn, hörsel, språk, utvbed, BMI.
5år: SSK: Vacc IV DTP-polio, utvbed, skolförberedande us, syn (i SLL). BMI, epikris.

Nya BHV-programmet förtydligar olika insatser: Via universell del (I) av det tredelade
programmet får BHV kunskap om barnet och dess livsvillkor.
Kunskapen kan leda till riktade insatser (II och III) utifrån:
 Vetskap i förväg (SGA, prematuritet, barn i familjehem)
 Vetskap som framkommer under besöket (psykosocial oro, psykisk sjd hos förälder, missbruk)
Riktade insatser på BVC: Tätare uppföljning av barnets hälsa, utv och livsvillkor, utökat
föräldrastöd, inkl hembesök, stödsamtal, EPDS-samtal (skreeningformulär för depression, 13% av
kvinnorna nedstämda postnatalt), extra läk-us. Upprepade hembesök, kontakt och samverkan med
andra utanför barnhälsovården, remiss till annan vårdgivare.
Föräldrar är experter på sina barn. Personal ska stimulera föräldrar att hitta egna lösningar. ”Händerna
på ryggen”. Detta kräver: God pediatrisk kunskap. Förståelse av föräldraskapets villkor psykologiskt
och socialt. Förståelse av egna attityder och normer.
Perspektiv: Utifrån barnets familj, barnkonventionen, etiskt, jämlikhet och genus. Främja, förebygga,
empowerment, partnerskap och delaktighet, teamarbete, samverkan, evidensbaserad praktik.
BHV-journalen (>50% datoriserad): Gemensam för hela landet och för alla yrkesgrupper som
träffar barnet på BVC. Följer barnet när det flyttar inom landet. Stöd för de som ansvarar för pats vård.
Tillväxtkurva: Huvudomfång, längd, vikt, BMI. 45% av tillväxtavvikelser beror på hemförhållanden.
Anknytning: Ett barn behöver knyta an till åtm en primär vårdare för att utv normalt. Utan
anknytning – inget liv!
Läks BVC-uppgifter: Bed vikt/längdutv, färdigheter, utvtakt och -mönster, barnets välbefinnande.
Gör kroppsus och bedöm status från ”huvud till fot”: Allmänt intryck, hud, skalle (form, storlek,
fontaneller), munhåla/tänder, ögon (genomfallande ljus m oftalmoskop senast vid 2 mån), öron, hjärta
+ femoralispulsar, lungor, motorik (spontan, fin/grov, tonus, reflexer), buk, genitalia (alla åldrar),
höfter, rygg, extremiteter.
-------------------------------------------------------------------Barnets färdighetsutveckling------------------------------------------------------------------

1 mån: Rel ryckiga rörelser. Tummy time: Låt barnet ligga på magen när vaken. Titta barnet i ögonen
och gå upp i tonhöjd för att får barnet att le.
 Utv: Fixerar, följer boll med blicken, rör armar och ben liksidigt.
 Språk: Joller – vad förvänta sig?
Genom tidig upptäckt ges möjlighet till tidig intervention. ”Alla barn får möjlighet att nå den optimala
nivån för sin utvpotential”.
Utvkontroller BVC:
2 mån (LÄK): Håller upp huvudet i bukläge. Öppnar händerna. Svarsleende. Svarsljud.
 Övrigt: God huvudbalans i upprätt ställning. Böjmönstret borta i liggande. Ger god kontakt.



Åtgärd om avvikelse? Uteslut störning i sinnesorganen, samspel, mammadepression, allvarlig
neurologisk sjd. Konsultera/remittera: Barnläk, barnpsyk, spädbarnsverksamhet.
6 mån (LÄK): Vänder runt från mage till rygg eller tvärtom. Drar sig upp mot sittande. Flyttar
föremål mellan händerna. Tittar efter tappad leksak. Nyanserat joller.
 Övrigt: Griper med grabbgrepp. Nyföddhetsreflexer (moro, sug, griphand) borta.
10 mån (LÄK): Reser sig, går utmed (möbler). Pincettgrepp. Leker tittut. Förstår enstaka ord. Slår två
klossar mot varandra.
18 mån (SSK): Går säkert utan stöd. Bygger torn av 2-3 klossar. Klotterritar. Talar 8-10 ord. Förstår
mer än 8-10 ord. Gömmalek. Pekar ut kroppsdelar. Hämtar föremål på uppmaning. Delad
uppmärksamhet.
2,5-3 år (SSK): Hoppar på hela fotsulan. Sparkar boll. Cirkelklottrar. Talar 2-3-ordssatser. Lyssnar
gärna på sagor. Enkla rollekar. Benämner och använder föremål.
4 år (SSK): Går balansgång. Ritar huvudfoting. Trär pärlor på tråd. Imiterar kors. Förstår flerledade
instruktioner. Samleker. Kan färger. Räknar 3 föremål.
Underkända kontroller:
10 mån: Ej godkända (%): Reser sig, går utmed (5,8), pincettgrepp (2,1), förstår enstaka ord (1,9), slår
två klossor (6,6), fallskyddsrefl (2,1).
18 mån: Ej godkända (%): Går utan stöd (0,5), bygger torn (2,1), klotter ritar (2,3), talar 8-10 ord,
förstår mer (4,8), pekar ut kroppsdelar (6,2), tar av mössa och strumpor (1,4).
Utvbed vid 6, 10, 18 mån. Avvikelse i %
1 färdighet
2 färdigheter
>=3 färdigheter
7,0
1,5
0,9
6 mån
16,0
4,9
1,4
10 mån
9,5
2,6
0,6
18 mån
Barn som saknar 3 färdigheter har alltid betydelse.
------------------------------------------------------------------------------Statusfynd------------------------------------------------------------------------------

Us görs alltid med barnet helt avklätt. Symmetriska rörelser? Tonus, reflexer?
Ögon: Inspektera röd reflex med oftalmoskop.
 Kongenital katarakt: Linsgrumling. Röd reflex saknas. Sällsynt. Prev: 35/100.000 födda.
Bör op tidigt, 1-2 levnadsveckan men absolut före 2-3 mån för undvika blindhet.
 Retinoblastom: 1/15.000 levande födda barn. Efter malignt melanom vanligaste maligna
ögontumören. 60% upptäcks <6 mån av tumörerna i det första ögat. <12 mån ålder har 90%
upptäckts.
Huvud: Inspektera huvudets position och form (bäst uppifrån). Palpera fontaneller, suturer,
nackmuskulatur. Bedöm storlek och tillväxt. Om påtaglig asymmetri låt van barnläk bed. Titta på
huvudet framifrån, uppifrån, öronens läge.
 Hydrocefalus: Solnedgångsblick.
 Sutura sagittalissynostos: ”Båtskalle”, huvudet har växt frontoposteriort.
 Koronarsynostos: Påverkar ansiktet, uppifrån ser man att ögonposition är påverkad.
 Metopika sutursynostos: Pannan sticker ut som en spets.
 Fontanell: Stora fontanellen ska slutas vid 18 mån-2 års ålder.
o Orsaker till stor/sen slutning: Akondroplasi (kortvuxenhet, stort huvud), hypotyreos,
Downs (ofta en fontanell mellan främre och bakre), ökat ICP, normalvariation,
familjär makrocefali, D-vitbrist.
o Orsaker till liten/tidig slutning: Kraniosynostos. Slutning 3 mån kan vara normalt –
bevaka skalltillväxten noga.
Bukstatus: Vid varje besök.
 Navelgranulom: Använd lätt NaCl-tvätt, lapis används ej längre.
 Omfalit: Kan vara livshotande hos nyfödd ( sepsis).
 Ljumskbråck: Remiss, info om inklämning.

Genitalia:
 Retentio testis: 3% av nyfödda, 1% 1-åringar. Hos 1% åker en eller båda upp igen <1åå.
Remittera före 1åå. Fanns testiklarna vid 1:a us på BB? Op förordas numera, ej hormonbeh.
 Retraktil testikel: Åker lätt upp, ska kunna stanna kvar då kremasterreflexen tröttats ut.
 Hypospadi: Remiss vid födseln, kan ha trång meatus.
Höftledsinstabilitet: 5/1000 födda har instabilitet/lux. 4-5x vanligare hos flickor. 1-2/1000 föds med
ena/båda höftlederna ur led. 2-3/1000 födda har så ostadig led att den lätt kan komma ur sitt normala
läge. 90% av luxarna upptäcks på BB, 10% på BVC. Vid 1 mån ålder stabiliseras ledkapselvävnaden,
svårare påvisa instabilitet. På nyfödd kan man känna ledkulan glida in i ledhålan över en ås. Ledkulan
hålls ej riktigt på plats, är ”instabil” och kan med provokation luxeras ur.
Risk: Hereditet, sätesläge, flicka.
Kardinalsymtom: Abduktionsinskränkning, benlängdsskillnad, asymmetriska veck.
Sena tecken på höftledslux: Olika benlängd. Minskad rörlighet i höftleden. Abduktionsinskränkning,
dvs minskad förmåga vika benet utåt (<60). Föräldrar ”sett ngt konstigt”. Ev asymmetriska hudveck.
Beh: Oftast med en von Rosenskena i 10-12v. God prognos.
--------------------------------------------------------------------Vaccinationsprogrammet---------------------------------------------------------------------

Vaccinationer: Innebär att vi ger kontrollerade mängder av ett smittämne vid en bestämd tidpunkt till
en frisk person, som bygger upp skydd mot sjd. En ”vild” sjd innebär att personen får smittämnet i
okontrollerad mängd vid en okontrollerad tidpunkt.
Vad vaccineras barn mot idag? 10 sjd:
 Avdödade smittämnen: Difteri, stelkramp, kikhosta (=DTP), polio (IPV), HiB (haemofilus
influenzae typ B), invasiv pneumokocksjd (PCV), HPV (flickor), (hepatit B).
o Biv vanligen omedelbart (<48h). Lokala reaktioner dominerar. Begränsad duration
immunitet (kräver boosterdos). Infanrix-Polio+Hib, Pentavac, Infanrix Hexa, Tetravac,
Act-Hib, Imovax.
 Levande vaccin: Mässling, påssjuka, röda hund (=MPR, Priorix), (tuberkulos (BCG)),
(rotavirusinf).
o Biv efter inkubationstid = sjdsymtom. Odling, försvagning/attenuering, frystorkning.
Effekt långvarig.
 Även oralt polio (OPV) till skillnad från IPV tillhör levande vaccin.
Varför rek vaccination mot just dessa 10 sjd? Sjd är svåra, livshotande, kan ge bestående men, beh
saknas eller är dålig. Vaccination kan förhindra dessa sjd.
Vaccinationsschema för barn i Sve enl SOSFS
Ålder
DTP
Polio
HIB
PCV (pneumok)
MPR
HPV
Var
I
I
I
I
BVC
3 mån
II
II
II
II
BVC
5 mån
III
III
III
III
BVC
12 mån
I
BVC
18 mån
IV
IV
BVC
5-6 år
II
SHV
6-8 år
(I + II + III)
SHV
10-12 år
V
SHV
14-15 år
BCG ges till barn med ökad risk för tuberkulossmitta from 6 mån ålder. HepB-vaccin ges till barn med ökad risk för hepB.

Vaccinationsschema erbjuds alla i Sve:
 DTP-polio-Hib-PNK: 3, 5, 12 mån.
 DTP-polio: 5 år (inför skolstart).
 dTp: 14-15 år (skolslut).
 MPR: 18 mån, 6-8 år.
(D = difteri, d = difteri i liten dos, T = tetanus, P = pertussis, p = pertussis i liten dos, Hib = haemofilus influenzae typ B, PNK =
pneumokocker, MPR = mässling, påssjuka, röda hund).

Vad vaccineras barn mot imorgon?
 HepB: Alla barn m ökad risk för hepB erbjuds vaccination. Vissa landsting erbjuder alla barn
vaccination. SoS vill att alla barn ska får hepB-vaccination. Beslut från regeringen, ev 2015.
 Influensa




Vattkoppor
Rotavirusutlöst maginf: Redan i vissa landsting.

Två nationella vaccinationsprogram:
 Allmänt program (10 st): DTP (40-talet), polio (1957), Hib (1992), pneumokocker (2009),
MPR (1982), HPV (2010-2012).
 Särskilt program:
o Tuberkulos: För barn vars föräldrar kommer från länder där tuberkulos är vanligt.
Ges vid 6 mån, ev tidigare om mkt ökad smittrisk. Betänk att barnet kan vara
immunsupprimerat och därmed blir smittat av levande vaccin.
o Hepatit B: 0-1-3-5-12 mån till barn vars mor är kronisk bärare av hepB. 3-5-12 mån
till barn med föräldrar, eller nära anhöriga som bor med familjen, som kommer från
land med ökad förekomst av hepB.
o Influensa: Till barn med kronisk hjärt- eller lungsjd, instabil diabetes eller gravt
nedsatt immunförsvar.
o

(Pneumokocker: Ännu ej vaccinerade barn som riskerar att bli svårt sjuka).

Riskländer avseende tuberkulos och hepB: Riskbed av europeiska länder pågår kontinuerligt på
ECDC. ”Riskland” anses vara land med hög tuberkulosförekomst och/eller där allmän BCGvaccination rek. HepB-förekomst >=2%.
SOSFS 2006:22: Barn upp till 18 åå ska erbjudas kompletterande vaccination. Avsteg från
programmet görs genom läkarordination.
 4§: Utgångspunkten för beräkningen av tidpunkten för vaccination ska vara ett barns
kronologiska ålder, även om barnet är för tidigt fött. Således vaccineras prematura barn vid
kronologisk ålder.
 5§: Inom ramen för ovanstående program får tidpunkten för vaccination förskjutas enl
följande: Vaccination mot DTP: Dos I kan tidigast ges vid 2½ mån ålder. II kan ges tidigast 6v
efter I och senast 6 mån efter. III kan ges tidigast 6 mån efter II (booster). Dos I för
vaccination mot MPR får ges från 12 mån ålder.
Avdödade vaccin för toxinsjd: Tetanus, difteri, pertussis.
1. Tetanus/stelkramp: Toxinutlöst sjd. 0-3 fall/år i Sve. Äldre kvinnor kan ha otillräckligt skydd mot
stelkramp. Antingen är de helt ovaccinerade eller också har de inte fått någon påfyllnadsdos eller
grundvaccination i barndomen.
2. Difteri/strypsjuka: Toxinutlöst sjd. Stora epidemier i Sve på 40-talet. Dödlighet 10%. 4 fall senaste
10 åren. Skyddet avtar. Påfyllnadsspruta (boosterdos) kan behöva ges om lång tid (>20-30 år) förflutit
sedan senaste inj. Detta gäller ssk vid påtaglig smittrisksituation. Trippelvaccination infördes 19531955, varför många svenska födda dessförinnan har ett bristfälligt vaccinationsskydd.
3. Pertussis/kikhosta: Toxinutlöst sjd. Svår ffa hos spädbarn (hjärnretning, allvarlig andningspåv).
Tidig beh (innan typiska symtom) kan hindra att sjd bryter ut. Immunitet ej livslång; sjd (15 år),
vaccination (5-10 år). Kikningarna är toxinmedierade. >700 fall 2014. Nya vacciner på gång – bla ett
nasalt. 12 döda 1997-2014. Vuxna sprider smittan omedvetna om att de har kikhosta.
Symtom: Attackvis hosta (jmf RS med mer kontinuerlig hosta), hosta med kräkningar. Långdragen
hosta (14d) och hosta med attacker – misstänk kikhosta.
Ta prov om spädbarn i familjen! OBS! Mor/farföräldrar. Skydd ej livslångt; vaccination (5 år),
genomgången inf (15 år). Subklinisk eller svårdiagnostiserad kikhosta hos äldre är vanligaste
smittkällan för späda ovaccinerade barn.
SoS råd från 1982 gäller: Beh med erytromycin 40-50 mg/kg/d delat på 3 doser i 7-10d.
 Alla spädbarn <6 mån som man MISSTÄNKER har utsatts för smitta.
 Alla spädbarn >6 mån som är misstänkt exponerade för kikhosta och har begynnande symtom.
 Barn >1 år om medicinsk risk hos barnet eller i barnets omgivning (smittreducerande beh).
Avdödade vaccin:
4. Hib: Periorbital cellulit med purulent exsudat. Bakterie, ger invasiv sjd, meningit, sepsis, epiglottit,
led- och mjukdelsinf. Drabbar främst <4 år (vanligast 10 mån). 400-600 fall/år <1992 i Sve. 100
bestående men/år. 4-8 barn dog/år.

5. Polio/barnförlamning: Orsakas av 3 virustyper. Feber, HV, illamående, kräkningar. Beh saknas.
Förlamningar kan försvinna delvis eller helt. Risk för men större om äldre. 1/100-1/1000 får
förlamningar. 2 typer av effektiva vacciner med närmare 100%-ig skyddseffekt. I Sve, EU och USA
avdödat vaccin (IPV = inaktiverat poliovaccin). Levande, försvagat vaccin ges som droppar i munnen
(OPV = oralt poliovaccin) eller Sabine Drops används i stora delar av världen.
6. Pneumokocksjd: 90 olika typer av pneumokocker. 10 vanliga hos små barn. Vanligaste orsaken till
öroninfl och bihåleinfl. Även meningit, sepsis, pneumoni. Bärare utan symtom vanligt. Barn <2 år har
ökad risk. 2006, invasiv sjd hos 98 barn <5 år, 4 barn dog alla <2 år. Uppföljning pågår av effekten av
vaccination som började 2009. När ges pneumokockvaccin (Prevenar13 eller Synflorix)? 3, 5 och 12
mån. Prematura barn vaccineras vid ovanstående åldrar utan korrigering. Vaccinationen 12-23 mån
ålder bara 2 doser med 2 mån mellanrum. Vaccination 2-5 åå 1 dos. Skyddet varierar, 70-90%.
Levande vaccin:
7. Mässling: Mkt smittsam virussjd. Feber, utslag, allmänpåverkan. Beh saknas. 60-70-tal i Sve
insjuknade 90.000 barn/år varav 900 sjukhusvårdades. Kan leda till encefalit, otit, pneumoni,
hjärnskrumpning, död. Utbrott i EU och USA.
8. Påssjuka: 44 fall i Sve 2013, varav 50% 20-29 år. Drabbar spottkörtlarna, inre organ, CNS. 20%
subklinisk inf. Beh saknas. Kompl: Encefalit, testikelinfl, sterilitet (sällsynt), hörselnedsättning/dövhet
ssk hos tonåringar/unga vuxna.
9. Rubella/röda hund: Akut virusinf med utslag. Oftast lindrig sjd. Kan ge ledinflammat. Beh saknas.
Sjd hos gravid kvinna kan ge svåra fosterskador. Risk för skada på fostret 90% 1:a trimestern. Vanliga
fosterskador: Dövhet, blindhet, för liten hjärna med svårt förståndshandikapp. Utbrott i Järna 2012
med 49 fall. Obs! Rubellavaccination saknas i många länder.
Levande vaccin i allmänna vaccinationsprogrammet:
10. Tuberkulos/TBC: Vaccination infördes under 1940-talet i Sve. Erbjuds enbart barn med ökad risk
för smitta sedan 1976. Vaccinet skyddar mot allvarlig inf såsom miliar-TBC (utsådd i hela kroppen)
och meningit. Vaccinet skyddar dåligt mot lung-TBC. Det finns lm mot TBC om resistenta stammar
uppträder ssk utomlands. 2003-2005 ökade antalet nya TBC-fall från 410 till 575. Ökningen är
tydligast bland förskolebarn och i åldergrupperna 25-44 år. När vaccineras mot TBC? Nyfödd – BCGvaccin erbjuds barn med mkt stor risk att smittas. From 6 mån – Till barn med ökad risk att smittas.
Allmänna kontraind:
 Akut inf-sjd och kroniska sjd i aktivt skede.
 Dåligt AT och allvarlig undernäring.
 Ökad risk för allvarlig överkänslighetsreaktion (anafylaxi).
 Kroniska sjd med nedsatt immunförsvar (leukemi, maligna tumörer, hypogammaglobulinemi).
 Beh med kortikosteroider (po eller parenteralt).
 Strålning och immunsuppressiva lm.
Vanlig ÖLI utan feber och allmänpåverkan eller pågående/nyligen genomgången abkur utgör ej hinder.
Barn med krampsjd, utvförsening och långvariga sjd:
 Välinställd krampsjd eller benägenhet för feberkramp utgör inget hinder.
 Progressiv neurologisk sjd – tillfråga patansvarig läk.
 Långvariga sjd – tillfråga patansvarig läk.
 Prematura barn kan vaccineras i vanlig tid (ej korrigerad ålder) om de är friska.
Allvarlig biv – Anmäl (Lm-verket): Biv som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör
sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till bestående eller allvarlig aktivitetsbegränsning eller
funktionsnedsättning, eller utgörs av en medfödd anomali eller defekt.
Sjd eller vaccination? Vilka är kompl hos 1 miljon barn? Hjärninfl, hörselnedsättning, feberkramper,
hjärnhinneinfl, trombocytopeni, testikelinfl, död. I princip obefintliga.
 Anafylaxi: Lägg barnet ned – höj fotändan. Ge adrenalin (AnapenJr). Kontrollera andning och
cirkulation. Ge ev syrgas. Vid andnings- och cirkulationsstillestånd återuppliva. Larma.

MPR-vaccination och äggallergi. Anafylaxi i anamnesen hos barn. Vaccinering ska ges på
klinik som kan beh anafylaxi.
 Hypotonisk hyporesponsiv episod (HHE): Plötsligt insättande slapphet och bristande
kontakt och blekhet/cyanos. ”Som en trasdocka”. Okänd orsak, reversibelt.
Mer kunskap: folkhalsomyndigheten.se, rikshandboken-bhv.se, infpreg.se, SoS, WHO,
Läkemedelsboken.
---------------------------------------------3. Uppfödning av friskt barn-----------------------------------------Amning: ”Det bästa för barnet”. Optimal sammansättning. Minskar inf-risken. Ej förstoppande.
Hygienisk. Ekonomisk. Tillgänglig. Anknytning.
 Exklusiv amning rek upp till 6 mån ålder (WHO).
 Delvis amning rek från 6 mån upp till 1-2åå.
Bröstmjölk (BM):
 Kolostrum: 1-4d. Immunglobuliner.
 Mogen bröstmjölk: 2v ålder. Mer energi, mindre protein. Fri amning (ofta var 3-4:e h).
Tillväxtkurva.
Modersmjölksersättning (ME):
 Vanligen komjölksbaserad: Reducerat saltinnehåll, reducerat proteininnehåll, ökat
järninnehåll jämfört med komjölk. Efterliknar bröstmjölk.
 Noggrann tillredning: Dosering, hygien.
 Fri matning: Tillväxtkurva.
Flaskmatning: Efterlikna amningssituationen. Anknytning.
Energi och näringsinnehåll/100ml BM, Ersättning och komjölk
Kolostrum
Mogen BM
Ersättning
Komjölk 3%
235
290
285
250
Energi, kJ
56
70
68
60
Energi, kcal
2,6
5,5
3,5
3
Fett, g
2
0,9
1,2
3,4
Protein, g
0,05
1,3
0
D-vit, μg
47
20
15
37
Natrium, mg
0,07
0,03
0,4
0
Järn, mg

Att beräkna: Flicka 1 månad. Kroppsvikt 5 kg. Energibehov 93-114 kcal/kg/dag. Vätskebehov 150
ml/kg/dag. 150 (vätskebehov) x 5 (kroppsvikt) = 750 ml.
 BM: 0,7kcal x 750ml = 525 kcal  105 kcal/kg/dag
o ~70kcal/100ml = 0,7kcal/ml
 ME: 0,68kcal x 750ml = 510kcal  102 kcal/kg/dag
o 68kcal/100ml = 0,68kcal/mL
Normal uppfödning: D-droppar 5 drp/dag = 10μg. 1 mån-2(-5)åå.
Introduktion av smakportioner: Vid (4-)6 mån ålder. I: Rotfrukter, grönsaker. II: Frukt. III: Kött,
fisk, ägg + Gluten.
Protein:
 Mogen bröstmjölk/modersmjölksersättning: 40% kasein, 60% vassleprotein.
 Komjölk: 80% kasein, 20% vassleprotein. β-laktoglobulin + laktalbumin.
Gluten: Vete, korn och råg. Gröt, pasta, bröd.
Gröt och välling:
 Gröt: Från 5 mån. Innehåller gluten. Industritillverkad berikad med järn och vitaminer.
 Välling: Från 6 mån. ME med mjöl (havre, vete). Innehåller gluten. Berikad med järn och
vitaminer. Fullkornsvälling 8-12 mån. Max 2-3x/d. Mjölkintroduktion vid 10-12 mån.
o Specialvälling:
 Majsvälling: Innehåller komjölksprotein, låglaktos, glutenfri.
 Risvälling: Innehåller komjölksprotein, låglaktos, glutenfri.
Undvik:








Nitrat (spenat, mangold, rödbeta): Risk för methemoglobinemi.
Honung: Risk för botulinism.
Okokta bönor: Risk för lektinförgiftning.
Nötter och jordnötter: Risk att sätta i halsen.
Salt mat
Läsk och godis…

Måltidsförslag:
 Vid (6-)8 mån: BM/ME – efter barnets egen rytm. 1 huvudmål: Kött/fisk, potatis, grönsak +
fruktpuré (finfördelat). Kvällsgröt med fruktpuré alt välling.
 Vid 10 mån: Frukost: BM alt välling/gröt med fruktmos. 2 huvudmål: Grovmosat/finhackat.
1-2 mellanmål med frukt-bärmos, smörgås alt fil/yoghurt. Kvällsgröt med fruktpuré och/eller
BM alt välling.
 Från 1 år: Kost alltmer lik vuxnas dock: Mellis x2 mellan 1-2åå. Därefter mellis x1.
Tallriksmodell. För mycket fibrer och för lite fett kan dock ge ospecifik diarré.
Fysisk aktivitet: ”Minimum av fysisk aktivitet som tillägg till normalt inaktivt leverne”. Minst 60 min
per dag av måttlig-kraftig intensitet.
Litteraturtips: Livsmedelsverket (slv.se), Barnmedicin (T. Lindberg, H. Lagercrantz),
growingpeople.se, Matlust (M. Coull, S. Ask).
Vätskebalansformeln:
 <=6 kg: 150/ml/kg/dygn
 7-20 kg: +50ml/kg
 >20 kg: +20ml/kg
Exempel: Flicka 4 månader 7,5kg (150x6)+(50x1,5) = 975ml
Alternativ vätskebalansformel:
 0-6 mån: 150 ml/kg/dygn
 6-12 mån: 125 ml/kg/dygn
 >12 mån: 100 ml/kg/dygn
Referensvärden – Energibehov/kg enl NNR 2004-1996:
 1 mån: 93-114 kcal/kg
 3 mån: 87-100 kcal/kg
 6 mån-12 mån: 85-95 kcal/kg
 3 år 79(F)/85(P): 95 kcal/kg
 6 år 76(F)/78(P): 80 kcal/kg
Energivärde för födans beståndsdelar:
 1g fett = 38 kJ (9,2 kcal)
 1g protein 17 kJ (4,1 kcal)
 1g kolhydrat 17 kJ (4,1 kcal)
 1kcal = 4,184 kJ
 1kJ = 0,240 kcal
 1MJ = 240 kcal
 1000kcal = 4,2 kJ
-----------------------------------------------------4. Vätskebalans-------------------------------------------------Kroppsvätskor 75% av total kroppsvikt vid födseln. 60% från 1 år till puberteten. ECV > ICV vid
födsel fram till 6 mån. From 1 år föreligger vuxenkvot mellan ECV och ICV. Barn har högre
procentuell andel kroppsvätska än vuxna samt svårare att behålla vätska (högre AF, större förluster vid
feber)  Högre risk för dehydrering.

Vätskebeh: 3 frågor behöver besvaras:
 Vilken typ av vätska bör ges?
 Hur mycket vätska bör ges?
 Hur länge?
Uppskattning av vätskebalans: Cirkulation: Medvetande/alert? Färg? Kapillär återfyllnad (tryck 5
sek mot sternum, >3 sek tecken på dehydrering)? Puls? Takykardi? BT sjunker väldigt sent och är ett
tecken på prechock (beh omgående)!
Dehydreringsgrad: Kliniska tecken på dehydrering som indikerar en förlust på minst 5% av
kroppsvikten. Gnällig, irritabel, minskad hudturgor, torr blöja. Nedsjunken fontanell, få/inga tårar, torr
mun/tunga, insjunkna ögon och kinder.
 Måttligt dehydrerad: Förlust på 5-10% av kroppsvikten. Gnällig, irritabel.
 Svårt dehydrerad: Förlust på >10% av kroppsvikten. Irritabel, slö. Barn <1 år har ökad risk.
Dehydreringstyp: Klinisk sammanfattning. Kapillär blodgas:
 pH: Kompenserad eller ej?
 BE: Metabol komponent.
 pCO 2 : Respiratorisk komponent.
 Anjongap: Ansamling av anjoner ökar (ref: 8-16).
 Na: Dehydreringstyp – Isoton/hyperton?
 K: Njurfunktion? Binjureinsuff? Stora kräkningar?
 Glukos: Hyper/hypoglykemi.
Prechock/chock: Isoton vätska, lågt K (eftersom pat ej kissar), glukosfritt (glukos ger hyperglykemi
på direkten). NaCl (bättre) eller Ringer-Acetat (eg för lågt Na). 20 ml/kg, 15-20 min, använd en nål
eller ge för hand. Upprepa om det behövs!
Isoton dehydrering: Vanligen gastroenterit med kräkningar. Viktnedgång med 5-10% av
kroppsvikten. S-Na normalt (135-145 mmol/l).
Beh:
 Enteral rehydrering: Oral rehydreringslösning (ORS) med glukos och Na 60 mmol/l. 5% av
kroppsvikten i 4h. Utvärdera, fortsätt om ej rehydrerad.
 Iv rehydrering: Isoton vätska, lågt K, glukosfritt. Ringer-Acetat (Na 130 mmol/l) eller NaCl
(0,9%, Na 154 mmol/l). 5% av kroppsvikten i 4h. Utvärdera, fortsätt om ej rehydrerad.
Hyperton dehydrering: Längre anamnes. Tar tid att utv. Yngre barn, <1,5 år, viktnedgång >10%, SNa >150 mmol/l (Cl >115 mmol/l).
Beh:
 Initial snabb rehydrering: Isoton, lågt K, glukosfritt. Ringer-Acetat (Na 130 mmol/l) eller
NaCl 0,9% (Na 154 mmol/l). 5% av kroppsvikten i 2-4h. Förskriv 5% av kroppsvikt på 4h,
stanna upp och fortsätt med långsam rehydrering efter 2-4h.
 Långsam rehydrering och underhåll: Glukos 5% med 80 mmol/l Na och 20-40 mmol/l K
per 1000 ml. 10% av kroppsvikt + underhållsvätska i 36h + pågående förlust. Rehydrering bör
vara klar <36h. Na bör ej sjunka snabbare än 0,5 mmol/l/h (10-15 mmol/l/d). Risk för
hjärnödem! Långsam rehydrering ges alltså parallellt med underhållsvätskan i 36h därefter ges
enbart underhållsvätska.
Vikt (kg)
3
4
5
6
7
8

Underhåll (ml/dygn)
Lågdos
Medeldos
Högdos
195
245
290
260
325
390
325
405
485
390
485
580
455
570
680
510
640
770

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
45
50
55
60
65
70
75
80

570
620
670
710
750
790
830
860
890
920
950
980
1040
1090
1140
1190
1240
1290
1340
1380
1430
1470
1580
1680
1770
1850
1930
2000
2070
2150

710
780
840
890
940
990
1030
1070
1120
1150
1190
1230
1300
1360
1430
1490
1560
1620
1680
1730
1790
1850
1980
2100
2210
2320
2410
2500
2590
2690

860
930
1000
1070
1130
1190
1240
1290
1340
1390
1430
1470
1560
1640
1720
1790
1870
1940
2010
2080
2150
2220
2370
2520
2660
2780
2900
3000
3110
3230

----------------------------------------------------------5. Feber------------------------------------------------------De flesta feberepisoder hos barn orsakas av banala virusinf med vanligtvis snabb, spontan feberregress.
Feber kan vara det initiala tecknet på allvarlig sjd såsom meningit, sepsis, pneumoni, pyelonefrit.
Feber är det vanligaste symtomet som för ett barn till akuten.
Kroppstemp: Rektal temp är gyllene standard. Öron-, oral eller axillär temp mindre pålitligt. Om det
finns tvekan om feberns betydelse/äkthet ska den kontrolleras av sjukvårdspersonal med egen
termometer för utesluta Münchausen eller Münchausen by proxy.
Hur definieras feber? Ingen universell definition. Vanligtvis: Kroppstemp >38C rektalt.
1 grads variation i kroppstemp under 24h. Individuell variation 35,5-38. Metabol aktivitet?
Feber: ”Kontrollerad” omställning av den hypotalamiska termostaten.
 In vitro: Feber hämmar tillväxt av bakterier/virus. Stimulerar neutrofilprod. Stimulerar Tcellsproliferation. Bidrar till akutfasreaktionen.
 In vivo: Begränsade/inga data som stödjer att feber reducerar durationen av virussjd.
Endogena pyrogener: IL-1, IL-6, TNF-alfa, IFN-beta, IFN-gamma. Frisätts av makrofager,
lymfocyter och endotelceller.
Hypertermi: Hypertermi är inte feber. Ex: Värmeslag, intox, rektreationsdroger. Mkt farligare när
termostaten inte är omställd, ex värmeslag.
Antipyretika: Paracetamol, aspirin, ibuprofen inhibiberar hypotalamiskt cyklooxygenas (COX),
vilket hämmar syntesen av PGE 2 . Antipyretisk effekt förmodligen oberoende av smärtstillande effekt.
Febernedssättande ska bara användas för att förbättra barnets AT – normal temp ej målsättningen.
Ingen tydlig skillnad i reduktion av feber mellan paracetamol och ibuprofen. Alternerande paracetamol
och ibuprofen sänker sannolikt tempen bättre, men ökar risken för toxicitet pga överdosering.
 Paracetamol: 4-6h dur. Leverskador (akut/kronisk). Association paracetamol-astma
kontroversiell.
 Ibuprofen: 6-8h dur. Njurskada hos dehydrerade barn. GI-skada bara kronisk användning.
 Aspirin: Ska undvikas för risken av Reyes syndrom; speciellt vid varicella och influensa.
 Pos: Lindring av obehag och sjdkänsla (ffa HV, myalgi). Mindre dehydreringsrisk.
 Neg: Förebygger ej feberkramper. Toxicitet. Ingen reduktion av duration vid febersjd hos barn.
Försenad identifiering av bakomliggande sjd och därmed försenad adekvat beh.

Ska feber beh med antipyretika?
 <39C: Vanligtvis inte hos i övrigt friska barn.
 >39C: För symtomatisk lättnad. Dock klena data som stödjer den hypotesen – smärtlindring.
 >41C (hyperpyrexi): Bör behandlas. Förändrar inte förloppet för vanliga inf-sjd.
Oförklarad feber/Fever of unknown origin (FUO): Feber utan fokala symtom, därför ofta
svårdiagnostiserad.
Orsaker hos barn:
 Malignitet: Leukemi, lymfom, neuroblastom.
 Neutropeni: Kongenital, cyklisk neutropeni.
 Infl sjd utan inf: Systemisk JIA, Crohns, Kawasakis.
 Autoimmun sjd: Fynd av auto-Ak (SLE).
Svårdiagnostiserad FUO:
 Autoinfl sjd: Familjär medelhavsfeber.
 Importerade ”tropiska” sjd: Malaria, leischmaniasis, tyfoid, denguefeber, tuberkulos,
brucellos, leptospiros.
 Inhemska ”ovanliga” inf: Tularemi, tuberkulos, Borrelia, (EB-virus hos prepubertala barn
vanligtvis asymtomatiska).
 TBE: Ibland tvåfasinsjuknande.
 Blodsjd: Sicklecellanemi.
 ”Factitious fever”: Självinducerad eller via ombud Münchausen by proxy.
Basallab: Komplett blodstatus med B-celler (diff), CRP, SR, S-elfores. LD (ganska bra lymfomprov),
ALAT, ASAT, ANA, lungrtg, PPD, kreatinin, F-kalprotektin.
Feberkramp: 0,5-4 år. Vid feber. Symmetrisk, generell kramp. <10 min. Snabbt pigga efter kramp.
3-dagarsfeber: Vanligt. HHV-6/-7. Drabbar små barn 7-13 mån. Feber (39-40) i 3d. Inga associerade
symtom, rel gott AT. CRP <1, urin ua. Kan utv makulärt bålutslag (exantema subitum). 100% sero-pos
i vuxenpopulation. Huvudsakligen sporadiska fall – maternell transmission? Livslång virusutsöndring
från spottkörtlar.
Kawasakis sjd: Feber >38,5 >5d + minst 4 av 5:
 1. Bilat konjunktivit
 2. Förändringar på läppar/munhåla
 3. Förändringar på extremiteter
 4. Polymorft utslag
 5. Halsadeniter (ofta ensidig)
Ovanligt! Progressiv irritabilitet är typiskt, men inget kriterium. Inget specifikt säkerställande prov.
Vaskulitsjd som ofta skadar kranskärlen. Dålig/utebliven effekt av antipyretika.
Beh: Iv immunglobulin före d10 av febern.
Atypisk Kawasaki: Drabbar ofta små barn vilka har <4 kriterier.
Pyelonefrit: Feber utan fokala fynd eller respiratoriska symtom. Grinig, gnällig. Ev kräkning. Utslag
på urinsticka. Blåspunktion med odl för säkerställa inf. Ab. Radiologisk uppföljning för utesluta reflux.
Meningit/sepsis:
Symtomatologi:
 Feber hos spädbarn (<6mån): Ofta diskreta symtom på svår sjd. Noggrann anamnes + status.
Ofta virus – maternell viral inf? 10% av spädbarn <3mån med >38C har allvarlig bakteriell inf.
Blir ofta föremål för obs på avd. Ofta iv ab.
 Sepsis hos ”nyfött” barn: Ibland diskreta symtom. Temp (normal/hypotemp). Takypné,
andningsstörning. Slöhet. Irritabilitet. Matningssvårigheter. Kräkning. Uppdriven buk. Apnéer.
Nedsatt perifer cirkulation. Cyanos, kramper.



Sepsis hos ”äldre” barn: Hög feber. Svår allmänpåverkan med cirkulatorisk påverkan.
Nedsatt medvetandegrad. Nackstyvhet, meningism. Irritabilitet. Generella smärtor, uppdriven
buk. Takykardi, ev takypné. Petekier och andra hudsymtom. Kramper.

Diff:
 Viros: Speciellt späda barn.
 Reumatologisk vaskulitsjd: Systemisk JIA, Kawasakis sjd, Henoch-Schönleins purpura, SLE.
 Malign sjd
Skyddande vacciner: Act-HiB. Prevenar 13. Menveo (nytt 4-valent konjugerat meningokockvaccin).
Agens i nyföddhetsperioden:
 Mkt tidiga inf – Mors genitalflora: GBS, tarmbakterier (E coli, Klebsiella), Listeria.
 Senare inf – Ofta nosokomiala: S aureus och epidermidis.
Etiologi efter nyföddhetsperioden: Pneumokocker (luftvägsinf, splenektomi), meningokocker, H
influenzae (numera ovanligt), S aureus (hud/rännskador), streptokocker, tarmbakterier (urosepsis).
Akutrummet: Om chock med tecken på nedsatt kapillär återfyllnad, blekgrå hudfärg, perifer kyla,
snabb ytlig puls eller lågt BT ska chockbeh föregå andra beh. Infart. Tillkalla narkosläkare. O 2 satövervak. Blododl. Blodstatus, CRP, el, syra-bas, koagulation, LP (opalescent/lätt grumlig).
Chockbeh: 1 ml/kg/min under 20-30 min Ringer-Acetat. Motsv 20-30 ml/kg, dvs 2-3% av
kroppsvikten. Kan behöva höjas till sammanlagt 4%! Ev föregås av albumininfusion. Om misstanke
DIC eller koagulationspåverkan ges färskfrusen plasma 10 ml/kg.
IVA: Stablisering av andning. Ev hjärtaktiva medel. DIC.
Sepsis-ab: Cefotaxim (Claforan) ibland monoterapi (fungerar även på pneumokocker med nedsatt
känslighet). Ampicillin (Doktacillin) ibland i komb. Ibland aminoglykosid. Även steroider.
Specifikt för purulent meningit:
 LP-fynd: Högt antal poly (>1000). Högt laktat (>3,5; ofta 10). Högt protein/albumin
(>250mg/l). Lågt spinalglukos, låg kvot glukos-spinal/plasma (<0,4). Gramfärgning.
(Stickblödning medför 1vit/1000röda).
 Agens efter nyföddhetsperioden – luftvägsbakterier: Pneumokocker, meningokocker, H
influenzae (tidigare vanligast), tarmbakterier (kan ses vid immundefekt, shunt,
myelomeningocele).
 Beh: Ab <30min efter diagnos. Odl påverkas ej om ab givits <2-3h före LP. Cefotaxim (+
Ampicillin) 200mg/kg/d. Ev steroider före ab. Ab-dur 7-21d beroende på agens.
Underhållsvätska enl lågdosalt.
 Kompl: Hjärnödem, inklämning, DIC, cirkulationskollaps, hörselskador.
--------------------------------------------------6. Luftvägsinfektioner--------------------------------------------Små barn reagerar med rejäl andningspåverkan vid respiratoriska inf-sjd. Små barn har mindre
marginaler varför de snabbt kan bli dåliga vid respiratoriska inf-sjd. Lungrtg kan vara till hjälp ibland.
Lungfysiologi hos det lilla barnet:
 Smala luftvägar: Jmf med vuxen. Svullen luftväg  hög ökning i luftvägsresistens.
 Mjuk thorax: Luftvägar + lungor ”kollapsar” när barnet andas ut – för upprätthålla fri luftväg
har larynxmuskler + accessoriska muskler en viktig roll att hålla ändexpiratoriska trycket.
 Mindre muskelmassa/hypotoni: Jmf med äldre barn och vuxna.
 Gasutbytet är mindre utv pga färre alveoler, 1 milj hos nyfödd och 300 milj hos vuxen.
 Det kapillära nätverket som omringar alveolerna är mindre utv.
 Kemoreceptorer i larynx/farynx svarar annorlunda på främmande kropp som tex slempropp.
En vuxen hostar, ett spädbarn får apné.
 Hypoxi inducerar apné hos spädbarn.
Luftvägar hos det lilla barnet: Ökad resistens pga att ödem ökar väggtjockleken med 1 mm.
 Spädbarn: 4 mm luftväg vars lumendiameter reduceras med 50% till 2 mm. Ett spädbarn har
dessutom ytterligare resistens pga fysiologiskt trångt lumen.



Vuxna: 8 mm luftväg vars lumendiameter reduceras med 25% till 6 mm.

Luftvägsinf-symtom: Ofta ospecifika symtom! Trött/slö, matningssvårigheter, takypné/bradypné,
takykardi/bradykardi, saturation, gruntning, hosta, bukandning, indragningar (subkostala, interkostala,
suprakostala, jugulära), näsvingespel, auxillär andning, blek/cyanos, feber, viktnedgång.
Andningspåverkat barn = dehydrerat barn:
 Andningspåverkan  matningssvårigheter  dehydrering + energiförlust
 Ökad AF  dehydrering.
 Feber  dehydrering.
Rehydrering och energi är bland det viktigaste hos ett barn med andningspåverkan.
Pneumoni:
 1 mån-5 år: Virus vanligast, S pneumoniae, H influenzae.
 >5 år: M pneumoniae, Clamydia pneumoniae.
Symtom: Feber, hosta, trött, ingen aptit, takypné, förhöjd AF, blek.
Utred: Förhöjt CRP, förhöjt LPK. NPH-odl, blododl, lungrtg.
Beh: Syrgas (om sat <92%). Rehydrering. Inhalation av B-agonister (Adrenalin, Ventoline).
Ab:
 Iv: Cefotaxim/BensylPc.
 Po: Amoxicillin (förskolebarn), PcV (skolbarn), erytromycin (äldre barn m lång sjdanamnes).
RSV-bronkiolit: Inkub 3d. Lungrtg visar ofta hyperinflation och atelektas. Symtompeak dag 5.
Hypoxi och andningssvikt  apné. Dagisepidemiologi.
Symtom: Nästäppa, hosta, aptitlös, kräk, trött, blek, takypné, indragning, näsvingespel, slembiljud.
Beh: Rehydrering. Nästäppa (skölj med NaCl). Inhalation (adrenalin, NaCl). Syrgas vb (sat <92%).
Optiflow vb. CPAP vb. Förebyggande med Synagis, monoklonal ab för RSV till riskgrupper under
högsäsong.
Risk: Prematura, hjärt-lungsjd, neuromuskulär sjd, immunosupprimerade.
Diff: Pneumoni, hjärtsjd.
Bronkit: Barn upp till 5 år. Andningspåverkan i samband med förkylning.
Astma: Infl astmatiska luftvägar sväller pga ödem, mukusbildning, muskellagerkontraktion,
alveolerna fylls med instängd luft.
Symtom: Afebril, svårt andas, kräks, aptitlös, blek, stillsam, takypné, bukandning, näsvingespel,
indragningar, diskreta andningsljud, förlängt exspirium, ronki.
Diagnos:
 Efter 3 obstruktiva episoder <2åå
 1:a obstruktiva episoden <2 åå + andra allergitecken (eksem/födoämnesallergi)
 1:a obstruktiva episoden >2åå.
Ev inhalation av B-agonister och steroider under inf-perioder. Remittera till BUMM för uppföljning,
inhalation OptiChamber.
Beh: Inhalationsterapi (Adrenalin/Ventolin). Betapred po. Rehydrering. Syrgas om sat <92%.
Falskkrupp/Laryngit: Svullnad och rodnad nedanför stämbanden och ev sekret som smalnar av
luftvägen. Parainfluensa och influensa A är vanligaste agens. 3 mån-3 år. P:F 1,5:1. Sen höst/tidig
vinter. Plötsligt nattuppvaknande.
Symtom: Andningspåverkan. Verkar ej få tillräckligt med luft  panik! Blek, inspiratoriska stridor,
heshet, skällande hosta. Diskret rodnad i svalg.
Beh:
 Milda-måttliga fall: Ta upp barnet i upprätt position. Lugna barnet. Sval luft.
 Måttliga-svåra fall: Syrgas om sat <92%. Adrenalininh. Po steroider.
-----------------------------------------------------------7. BUP------------------------------------------------------Barns sätt att signalera ohälsa: Kan som små ej uttrycka sig med språket.






Kroppsliga/somatiska signaler: Failure to thrive. Avvikande längd- och viktkurva.
Huvudvärk. Buksmärtor. Ont i bröstet/hjärtat. Trötthet. Kräkning. Skador av olika slag.
Psykiatriska signaler: Ångest (ångesten ökar naturligt i vissa åldrar 3 år, 11 år). Nedstämdhet.
Sömnsvårigheter. Matproblem.
Psykologiska/pedagogiska signaler: ”Kan ej fungera i grupp”. Skolsvårigheter trots
normalbegåvning.
Beteendesignaler: Impulsivitet. Rastlöshet. Aggressivitet. Brottsligt beteende.
Alkohol/lösningsmedel/narkotikamissbruk.

Faktorer hos barnet: Kön, konstitution, utv (kronologisk ålder kontra utv-faser kontra mognadsålder),
kognitiv funktion, handikapp och sjd.
Faktorer i miljön:
 Hemmet: Föräldrarnas psykosociala hälsa och omvårdnadsförmåga, kulturella faktorer,
känslomässig förankring.
 Skolan: Inlärningssituation, kamrater.
 Allmänt: Kravsituation, ångestskapande.
Vad skiljer barnpsykiatri från vuxenpsykiatri? Utv och mognad! Man förändras från det man föds
tills man är vuxen, mognaden fortsätter ända upp till 20åå. Konstitution och miljö samvarierar.
Betydelsen av att mognaden varierar kan sammanfattas i ett enda ord: Individualisera!
Mätbara effekter av att vi mognar och förändras under uppväxten: Kroppen, hjärnan, beteendet,
kognitionen, den sociala kompetensen förändras. Stora könsskillnader. Stor individuell variation.
Hjärnans utv och mognad: Frontallobernas slutmognad sker hos vissa först i 25åå.
Primära svårigheter hos barn med långsam inlärningsförmåga:
 Perceptionsstörningar: Svårt uppfatta info, svårt se väsentligheter, svårt förstå helheten.
 Brister i kortminnesfunktionen.
 Svårigheter i tänkandet: Svårt organisera tänkandet, tänka abstrakt och bilda begrepp.
Sekundära svårigheter hos barn med långsam inlärningsförmåga:
 Inlärningssvårigheter: Inlärningen kräver längre tid, riskerar uppleva flera misslyckanden.
 Dåligt självförtroende: Försiktig, passiv och återhållsam i kontakten med andra.
 Svårigheter uttrycka egna behov/känslor: Kan bli impulsiv och distanslös i kontakt med andra.
 Ökad risk att utv psykiska störningar: Svårigheter i att bearbeta sinnesintryck, faktiska
händelser och känslor.
Skolan som riskmiljö: Om krav>förmåga eller förmåga>krav, ssk risk för den enskilde att social
gemenskap och kunskapsgemenskap uteblir och att gruppkänsla förhindras.
De 9 stegen i en barnpsykiatrisk utredning:
 1. Noggrann anamnes.
 2. Validering av anamnesen med objektiv inf.
 3. Somatisk us inkl neurostatus, rtg, lab, provtagning, bed av arbterapeut och sjukgymnast, etc.
 4. Psykologutredning: Begåvning, perception, personlighet, familj, etc.
 5. Pedagogisk bedömning: Faktisk kompetens, specifika inlärningssvårigheter, etc.
 6. Social utredning: Familj, ekonomi, föräldrafunktion, etc.
 7. Observation i olika miljöer.
 8. Psykiatrisk bedömning av både barnet och föräldrarna.
 9. Barnpsykiatrisk diagnos.
Beh: Tänk multifaktoriellt!
 Medicinska behmetoder: Allmänna metoder (tyroidealm vid hypotyroidism), psykofarmaka,
speciella psykiatriska metoder (ECT).
 Psykoterapi av barnet
 Pedagogisk beh




Föräldrabeh
Miljöbyte: Beh-hem, fosterhem för temporär vård, adoptivhem för varaktig vård.

---------------------------------------------------------8. Obesitas---------------------------------------------------BMI = Vikt(kg)/(längd i meter)2. Normalvikt: 18-25. Övervikt: 25-30. Fetma: >30. Gäller ej barn!
Barnfetmaprevalens: Ökat 1950-2005, därefter avplaning. Fetma och övervikt bland 4-åringar skiljer
sig åt inom samma region. Barnfetma är kopplat till lägre socioekonomisk status.
Ökningen har avklingat, men:
 Socioekonomiska skillnaderna ökar.
 Vi har aldrig haft så många barn i Sverige med fetma som idag.
 Orsaken till att ökningen avstannat är oklar: Inga myndighetsbeslut. Inga nya regelverk kring
kost i skola och dagis.
...och fetma ökar igen bland vuxna!
Barnfetma: En folksjd som kommer leda till sänkt medellivslängd, men den enda kroniska barnsjd
som inte rutinmässigt beh inom sjukvården! Kortare liv: Svår fetma i 20åå ger 13 år förkortad
livslängd = 22% av beräknad kvarvarande levnadstid. BMI 22-25 vid 18åå är associerat till ökad
mortalitet – Endast delvis beroende på högre BMI senare i livet, oberoende av rökning, alkohol, fysisk
aktivitet. Akantosis nigrikans vid fetma är ett tecken på insulinokänslighet.
 Pojkfetma: Förstorade bröst pga obalans mellan östrogen och testosteron.
 Flickfetma: Utebliven mens, högt testosteron.
Typ 2-diabetes: Insulinresistens + sänkt insulinfrisättning. Ovanligt hos svenska obesa barn.
Prediabetes: Förhöjt fasteblodsocker, IFG. Blodsocker över normalt men under gränsen för diabetes
(5,6). Kopplat till ökad risk för insjuknande i diabetes, ökad risk för hjärtkärlsjd. 80-90% av dem som
får diagnosen dör i relaterade sjd. Jämfört med typ 1 har typ 2 högre mortalitet, tidigare
diabetesnefropati, hjärtkärlkompl, neurologiska kompl.
Kvalitetsregistret för barnfetma (BORIS): 17% av alla barn med fetma i Sverige har IFG. I Tyskland
har 5,5% av alla barn med fetma IFG. Ingen känd förklaring finns till skillnaden!
När kontrollera blodsocker? Alla vid första besök. BMI>30 + akantosis nigrikans + DM II-hereditet
årligen. Kontrollera blodsocker årligen om >5,0mmol/l. Po glukosbelastning om >5,5mmol/l.
Metabolt syndrom: Insulinresistens, intima mediaförtjockning, förhöjt BT, hyperlipidemi, fettlever.
Varför utv fetma? Genetik, epigenetik, virus(?), tarmbakterier, stress/sömnstörningar(?),
socioekonomi. Vi äter för mkt och rör oss för lite. Livet orättvist! Samma slöa liv. Samma dåliga
matvanor. Men olika genetiska förutsättningar. FTO-snp kopplad till fetma (medför 2-3kg ökning i
medelvikt), MEN skillnaden försvinner om man bara jmf individer med hög fys aktivitet, skillnaden är
större bland individer som äter fet mat.
Fetmabeh: Ingen effekt av beteendeinriktad beh av tonåringar med extrem fetma.
Lm: Xenical. På gång: Liraglutid (GLP-1-analog). Metformin vid metabolt syndrom. ACE-hämmare.
Statiner.
Op-metoder:
 Gastric bypass: Restriktiva mekanismer, neurohumorala mättnadssignaler, malabsorbtion?
 Gastroplastiker: Restriktiva mekanismer, liten ficka, trångt utflöde.
Förbättrad livskvalitet. Sjdmarkörer försvinner. Ej bra för alla. Många går upp i vikt igen andra året
efter kir. Viktuppgång är associerad med reducerad insulinkänslighet.
Biv: Snabb viknedgång kan minska längdtillväxten. Misslyckad beh kan sänka självkänslan –
långsiktighet nödvändig. Plastikkir ofta nödvändig för rimlig livskvalitet för 16-åring som op med
gastric bypass.
------------------------------------------------------9. Kardiologi----------------------------------------------------

Vad är barnkardiologi? Medfödda hjärtfel. Arytmier. Myokardit/perikardit. Kardiomyopatier.
Förvärvade hjärtsjd.
Hur upptäcka hjärtfel?
Symtom: Matningssvårigheter. Andningsbesvär, takypné. Cyanos. Hjärtklappning, takykardi. Yrsel,
synkopé, plötslig död. Bröstsmärta.
Hereditetsskreening: Vissa arytmier, kardiomyopatier.
Status: Dålig tillväxt. Andningspåverkan. Cyanos/desaturation. Blåsljud. Avsaknad av
femoralpulsar. ”Ökad prekordial aktivitet.” Leverförstoring, ödem. Avvikande hjärtrytm.
Hjärtsvikt: Oförmåga hos hjärtat att upprätthålla cirkulationen hos kroppens organ utan att potentiellt
farliga kompensationsmekanismer används.
Genes:
 Volymsbelastning: Shuntvitier som VSD, PDA, AVSD. Symtom utv gradvis i proportion till
shuntens storlek/grad av ökat lungblodflöde.
 Tryckbelastning: Aortastenos, koarktation. Symtom inte absolut relaterade stenosgrad.
Debutsymtom kan vara allvarliga.
 Myokarddysfunktion: Kardiomyopati, myokardit. Rel ovanligt hos barn.
Oberoende av genes: Takykardi, takypné (kan förväxlas med astma; OBS: kärlring ger inspiratorisk
stridor), dålig viktuppgång, vätskeretention, svettning, nedsatt ork.
Spädbarn:
 Tidiga svåra symtom: Chock, grav cyanos: Duktusberoende system eller lungcirkulation?
 Matningsproblem: Lång tidsåtgång per måltid.
 Blekhet, ökad svettning: Katekolaminpådrag!
 Subkostala indragningar: ”Andas konstigt.”
 DÅLIG TILLVÄXT!
Större barn: Takypné, dålig ork/uthållighet jfr med jämnåriga. Anpassad livsföring; ”målvakt”.
Bröstsmärtor av tryckande karaktär vid ansträngning. Buksmärtor (leverstas). Hjärtklappning,
oregelbunden hjärtrytm. Yrsel, synkopé. Central cyanos. Dålig tillväxt.
1. Vikt- och längdkurva!
2. Status: Samarbete!
2a. Inspektion: AT! Välnärd? Dysmorfa drag (syndrom)? Färg (blek, central cyanos).
Andningspåverkan (takypné, indragningar). Voussure = bröstkorgsassymmetri pga hjärtförstoring.
Digital clubbing vid långvarig cyanos.
 Central cyanos: Centrala slh. Cyanos (synlig blå färg) synlig vid sat <85%. Desat <95% hos
nyfödd. Desaturation vid hjärtfel orsakas av en hö-väshunt, dvs att icke-syresatt blod går ut i
aorta. POX-skreening – fånga duktusberoende hjärtfel. Hyperoxitest (lungor eller hjärta?)!
 Benign cyanos: Perifer cyanos (perioral, akrocyanos). Högt EVF >65%. Kyla. Normalt hos
nyfödd!
2b. Palpation: Ökad prekordial aktivitet. Fremissement = palpabelt blåsljud. Femoralispulsar.
Leverstorlek. Kapillär återfyllnad.
2c. Auskultation: Rytm och frekvens. Toner. Blåsljud – lyssna över hela thorax och på ryggen!
Ålder (år)
Nyfödd
3-12 mån
1-2 år
2-5 år
5-12 år
>12 år

Hjärtfrekv (slag/min)
90-150
80-160
100-150
95-140
80-120
60-100

Hjärttoner: ”Lub-Dub”.
 S1: AV-klaffarnas stängning = början av systole.



S2: Semilunar (pulmonalis- och aorta-)klaffarnas stängning = slutet av systole = början av
diastole. Andningsvariabel splittring av S2 är normalt pga ökad hö-kammarfyllnad i
inspiriet ”suger in mer blod”. Konstant splittrad andraton, S2 = ASD?

Blåsljud: Alla blåsljud är inte hjärtfel. Alla hjärtfel har inte blåsljud. Fysiologiska blåsljud 25-50%.
Barn: Tunn bröstkorgsvägg, hög hjärtfrekvens, oroliga.
 Systoliska: Ejektionsblåsljud, holosystoliska, mellan ”Lub” och ”Dub”.
 Diastoliska: Tidig-, mitt- och sendiastoliska.
 Kontinuerliga.
RADIERAR I FLÖDETS RIKTNING.
Blåsljud
Grad 1
Grad 2
Grad 3
Grad 4
Grad 5
Grad 6

Intensitet
Knappt hörbart
Tydligt hörbart
Måttligt stark, utan fremissement
Starkt blåsljud, med fremissement
Starkt! Hörs även om stetoskopet knappt nuddar bröstkorgen
Starkt!! Hörs utan stetoskopet

Systoliska blåsljud: Ejektionsblåsljud börjar en kort stund efter S1, ofta crescendo-decrescendo.
Orsak: Flöde genom stenotisk semilunarklaff (AS; PS) alt ökat flöde genom normal semilunarklaff.
Radierar i flödets rikning. AV-klaffinsuff, VSD.
VSD: Blåsljudets intensitet beroende på defektens storlek och flödet/tryckskillnaden mellan kamrarna.
Diastoliska blåsljud: Alltid patologiska. AV-klaffstenoser (mitralis/trikuspidalis).
Semilunarklaffinsuff (aorta/pulmonalis).
Kontinuerliga blåsljud: Nästan alltid onormala kärlförbindelser.
PDA: Oftast kontinuerligt pga konstant tryckgradient mellan aorta och pulmonalis.
PM I2sin, ”machinery murmur”, starkare i systole än i diastole.

Fysiologiska blåsljud: Benigna blåsljud. ”Sus i rören.” Hörs hos upp till 80% av alla barn vid någon
tidpunkt. Hörs mer vid hög CO, tex när barnet är upprört, har feber, anemi.
Utredning vid misstänkt hjärtsjd ”varsomhelst”:
 EKG: Åldersrelaterat! Neonatal hö-kammardominans.
 Hjärt-lungrtg
 Saturation: Pre- och postduktalt (= i hö hand och i en (vä) fot).
 BT: Rätt manchett: Kuffens blåsa 80% av extremitetens diameter, kuffens bredd minst 2/3 av
extremitetens längd.
Vidare utredning vid misstänkt hjärtsjd på barnhjärtmottagning:
 UL: Utmärkta akustiska fönster hos tysta(!) barn. Anatomisk och funktionell diagnos.
Dopplerteknik ger uppskattning av flöden och tryck.








MR: Ingen strålning. Ligga stilla! Anatomi (3D) och funktionell analys.
Hjärtkateterisering: Tryck, flöden, resistans, angiografisk anatomi, interventioner.
Arbetsprov: Från 6-7 år (L=123cm). Prestationsförmåga W 170 2-3 w/kg, belastning, arytmi,
QTc, symtom.
Holter = långtidsekg (24-48 tim)
Eventrecorder = tum-ekg
Inplanterbar looprecorder

Nyfödda på BB: Barnläk-us före hemgång – viktigt för fånga hjärtfel!
 POX-skreening: SO 2 <95% eller >3% hö hand-fotdifferens – utred pulmonell + kardiell genes
(hyperoxitest).
 Systoliskt blåsljud grad 1-2/6 utan annan patologi, men kvarstår efter 3-5d: EKO polikliniskt.
 Systoliskt blåsljud grad 3-6/6 utan annan patologi: EKO före hemgång.
 Systoliskt blåsljud med annan patologi: Till neo, akut EKO.
 Takypné utan pulmonell/inf/metabol genes: EKO.
 Avsaknad av femoralispulsar: EKO före hemgång.
 Arytmi: EKG, kontakt med barnkardiolog vid patologi.
 Hereditet för CMP, LQTS: EKG, kontakt m barnkardiolog för ställningstagande vidare utred.
Vilka barn skall utredas?
 Akutremiss till barnkardiolog: Blåsljud och symtom på hjärtsjd.
 Remiss till barnkardiolog:
o Barn <6 mån med blåsljud utan annan patologi.
o Alla med hereditet för hypertrof kardiomyopati, familjär dilaterad kardiomyopati hos
förstagradssläkting.
 Remiss till barnläk i öppenvård: Barn >6 mån med blåsljud utan pågående inf och utan
tecken på hjärtsjd.
 Remiss allmänläkare: Barn >6 mån med blåsljud men utan tecken på hjärtsjd i samband med
pågående inf kan följas upp med ny auskultation i infektionsfritt intervall.
Remissinnehåll – ”minimikrav”:
 Anamnes: Symtom? Tillväxt?
 Hereditet: Hjärtkärlsjd med debut >50 åå saknar relevans för barn och ungdom.
 AT: Cyanos – Saturation? Takypné?
 Hjärtauskultation: Toner? Blåsljudets karaktär (systoliskt? kontinuerligt?), intensitet?
lokalisation?
 Buk: Leverförstoring?
 Femoralispulsar: Palpabla eller ej?
 Tillväxtkurva

Fetal cirkulation: Fetalt Hb. Högt Hb. Högre cirkulation. Fosteranpassning till lägre syrgasspänning.
Födseln: Cirkulationsomställning! Första andetaget! Minskad lungkärlsresistens. Ökad
systemresistens ökar. Sat 60%95%. Fetala förbindelser kan slutas.

Vitium organikum cordis (VOC): Vanligaste organmissbildningen. 0,8% incidens (varav ¼ har fler
organmissbildningar i urinvägar, magtarm, CNS). Återupprepningsrisk 2-8%. Etiologi okänd i 90%.
Shuntvitier, stenosvitier, cyanotiska vitier, komplexa vitier. VSD (ventrikelseptumdefekt, 25%), PDA
(11%), ASD (atrioseptal defekt, 10%), Fallots anomali (10%), pulmonalisklaffstenos (8%), koarktatio
aortae (6%), aortaklaffstenos (5%), transposition av stora kärlen (5%), övriga komplexa hjärtfel (20%).

VSD

PDA

ASD

Ventrikelseptumdefekt (VSD): 5-50/1000 nyfödda. Syst blåsljud PM I3 sin. Hjärtsvikt >1 mån ålder,
ökat lungblodflöde. Kir slutning med GoreTex-patch.
Persisterande duktus arteriosus (PDA): Systo-diastoliskt blåsljud. ”Machinery murmur”, PM I2 sin.
Ökat lungblodflöde. Beh: Prematurer: Ibuprofen, kir. Större barn: Coil, plugg eller kir.
Förmaksseptumdefekt (ASD): Vä-höflöde med låg tryckskillnad  långsam volymsbelastning av hö
sida  ökat flöde över pulmonalisklaffen. Systoliskt ejektionsblåsljud PM I2 sin uppstår med tiden.
Konstant kluven S2 pga konstant ökad HK-fyllnad. Kan minska eller slutas spontant. Sällan klinisk
svikt hos barn. Beh: Kir eller deviceslutning.
Katerburen slutning: Skida läggs från v femoralis till vä förmak, storlek mäts med ballong och TEE, devicen förs in hopfälld och fastsatt på
wire, devicens första del förs ut ur skidan och börjar anta sin form, devicens första del utfälld, skidan backas så att devicen börjar fjädra i
ASD:n, devicens andra del fälls ut på hö-sidan av ASD:n, devicen ruckas och man känner efter att den sitter fast, läge och läckage
kontrolleras med TEE, devicen skruvas loss och är nu fri, skidan backas ut ur hjärtat, devicen kontrolleras med EKO dagen efter.

Fallots tetrad/anomali: Vanligaste cyanotiska vitiet.
 1. Pulmonalisstenos: Graden av PS avgör cyanosgraden.
 2. (Sekundär högerkammarhypertrofi)
 3. VSD
 4. Överridande aorta
Pulmonalisklaffstenos: Kritisk pulmonalisstenos neonatalt – duktusberoende lungcirkulation. Stenos
under, i eller ovanför klaffplanet. Stenosgraden kan förändras över tid. Beh: Ballongdilatation, kir.
Koarktatio aortae:
 Neonatalt: Duktusberoende systemcirkulation. Svaga femoralispulsar när duktus sluts.
Blåsljud kan saknas!
 Äldre: Systoliskt blåsljud PM I2 sin + på ryggen. Svaga femoralispulsar. Hypertoni.
Beh: Kir eller ballongdilatation/stent.
Aortastenos: Kritisk aortastenos neonatalt – duktusberoende systemcirkulation. Förändr över tid. Kir.
Transposition av de stora kärlen: Parallellkopplade system. Öppna fosterförbindelser  blodet kan
blandas. POX: Desaturation, MEN högre syresättning i foten än i hö arm. Beh: Kir (arteriell switch).
Atrioventrikulär septumdefekt (AVSD): ASD primum. Gemensam AV-klaff. ”Inflödes”-VSD. Väställd elaxel, Mb Down, ökat lungblodflöde. Beh: Kir.
Enkammarhjärta: Cirkulation beroende av öppna fetala shuntar. Upprepad kir för palliation. Prenatal
diagnos allt vanligare.
Duktusberoende cirkulation:
 Lungcirkulation: Kritisk PS.
 Systemcirkulation: Koarktatio, kritisk AS, transposition, enkammarhjärta.
PROSTIVAS: Alprostadil, PGE1. Glatt muskeldilatation  duktus hålls öppen.
Rashkinds ballongatrioseptostomi: Bättre blandning av blodet på förmaksnivå i väntan på kir.
Transposition, enkammarhjärta.
Arytmi
 Spädbarn: Hjärtsviktsymtom efter långvarig takyarytmi, dvs takypné, matningssvårigheter,
slöhet. Synkopé/kramp/SIDS.
 Stora barn: Hjärtklappning med abrupt start + slut. Synkopé, drunkningstillbud, plötslig död.

Supraventrikulär takykardi: Reentry-takykardi. ”Extra ledningsbana.”
 Antegrad överledning, deltavåg = WPW-syndrom
 Retrograd överledning = ”dolt WPW-syndrom”
Akutbeh: Isblåsa, vagal manöver, adenosin.
Ventrikeltakykardi:
 Katekolaminerg polymorf ventrikeltakykardi (CPVT)
 Arytmogen hö-kammarkardiomyopati (ARVC)
 Långt QT-syndrom (LQTS): ”Ärftlig svimning”. Medfödda jonkanalsjd. Störd
repolarisation. Risk för VT/VF. 14 kända genmutationer (80-90% LQTS-1, -2, -3, 70%
familjehistoria, 1/3000, olika fenotyper). Svimning vid ansträngning, psykisk stress, ”nära
drunkning”, SIDS. Första symtom kan vara sista. EKG (räkna ut QTc) på alla med
förstagångskramp och atypisk svimning!
o QTc >460 ms: Patologiskt.
o QTc <440 ms: Normalt.
o QTc 440–460 ms: Gränsvärdesområde.
 Betablockad – god arytmiprofylax!
Svimning: Vanligt och oftast ofarligt symtom. Hur skilja ut ”allvarlig svimning” och pot livsfarlig
sjd? ANAMNES! Svimning under fys ansträngning, psykiskt stress, brutal svimning, ”näradrunkning”, familjeanamnes.
------------------------------------------------------10. Onkologi----------------------------------------------------Barnonkologi: 300 barn/år i Sve. 1% av onkologin. Andra sjd än vuxenonkologin. >75% botas.
Viktigaste orsaken till dödsfall hos barn 1-15 år.
Diagnosfördelning: Leukemier (30%), hjärntumörer (28%), lymfom (11%), neuroblastom (6%),
mjukdelssarkom (6%), Wilms tumör (6%), retinoblastom (3%), bentumörer (3%), germinalcellstumör
(3%), carcinom (2%), levertumör (1%), övriga (1%). Åldersberoende!
Varför kan barncancer botas? Andra sjd än vuxencancer. Annan känslighet hos barnet (”tål mer”).
Annan känslighet hos cancern (”tål mindre”). Tex p53 och apoptos. Samarbete (nationellt och
internationellt)! Riskbaserad beh. Långtidsuppföljning.
Supportive care: Ab, tillväxtfaktorer, antiemetika, nutrition, smärtlindring, iv-access, familjestöd,
palliativ vård.
Beh:





Cytostatika: Kombinationer, ökande doser och intensitet, stamcellsstöd. Nya preparat?
Kir: Allt mindre stympande, miniinvasiv, subspecialister.
Strålning: Total minskning, fraktionering, dosplanering, målstyrning, protonstrålning.
Målstyrd, biologisk beh

Varför får barn cancer?
 Cancer är en genetisk sjd, men sällan ärftlig.
 Barncancer är en biologisk olyckshändelse.
 Barncancer drabbar celler i utv och tillväxt.
 Barncancer är en biologisk utvstörning.
Gener, syndrom, inf (epidemiologiskt stöd), genetisk sjd men ej ärftlig, onk- och tumörsuppressorgener, ärftliga tillstånd kan öka risken, Rb (retinoblastom), ALK (neuroblastom), Down (leukemi),
NF1 (optikusgliom), inte miljö eller livsstil, strålning, magnetfält, bekämpningsmedel, dioxiner,
födelsevikt, cellantal/tillväxtfaktorer/diet?
Barncanceröverlevare: 1/550 (75% av 1/400). ”Tre stycken på en stor gymnasieskola eller för en
husläkare”. Sekvele: Inf/endokrinologi/neurologi, psykosociala faktorer, fertilitet/genetik. Utan
överlevnad, inga sena sekvele. Uppföljning! Mest hotande är återfall/en andra cancer.

När misstänka cancer hos barn?
 Sjukt barn – trötthet, feber, anorexi, viktnedgång.
 Anemi, trombopeni, inf.
 HV, illamående, kräkningar.
 Personlighetspåverkan, irritabilitet, skelning.
 Fokal neurologi: Horner, spinala symtom.
 Lever/mjältförstoring.
 Lymfkörtelsvullnad lokalt/generellt.
 Lokal svullnad: Tumör.
 Ben- och ledsmärtor.
 För tidig pubertet.
 Hemihypertrofi.
Vad gör man när man misstänker cancer hos barn? Uteslut annan orsak (inf, trauma), basalutred,
blodstatus inkl diff, konsultation, åb, remiss, finnålspunktion av tumör. Info! Säg ej för mkt, men ej
heller för lite. Lögner/halvsanningar straffar sig alltid. Åldersanpassad info. Föräldramedverkan.
Kollegial uppbackning. Konkret handlingsplan.
Att lyssna är: Inte bara att höra på, att höra det som inte sägs, inte alltid att svara, inte bara att vara
där utan vara närvarande, inte att finna en lösning.
Sekundär/andra cancer hos canceröverlevare: Kraftigt ökad rel risk. Liten ökning av absolut antal.
Barnleukemi: Pre-B-cells-ALL (73%), AML (12%), T-cells-ALL (9%), CML/JMML/MDS (5%), Bcells-ALL (1%).
Symtom/fynd: Sjukt barn: Trötthet, feber, värk, svullnader. Anemi, trombopeni, LPK höga/låga
(dysfungerande), lgll-svullnad, hepatosplenomegali, skelettsmärta, mediastinal tumör, CNS och testis.
Utred: Anamnes och status (lgll, mjälte, lever). Hb, LPK med diff, TPK. Benmärgs-us – krista.
Lungrtg, LP.
 ALL-beh: Indktion  konsolidering  reinduktion  underhåll.
 AML-beh: Induktion  konsolidering  benmärgstx? Kräver alltid mkt intensiv beh med
högt risktagande. Blockbeh. Bed av BM innan nästa block. Vanligt med inf-kompl! Ändå
endast 50-55% långtidsöverlevnad.
 Benmärgstx: Allogen – autolog – stamceller. 10% av botade leukemibarn benmärgstx. GvH,
också GvL! ”Mini-tx”. Stamcellsrescue efter högdosbeh. Biv och långtidsuppföljning!
Lymfom: Hodgkin- (HD) och non-Hodgkinlymfom (NHL). Symtomen lägesberoende, knöl! NHL
diffust växande, högmaligna, snabbt växande, extranodal växt.
Hjärntumörer: Majoritet i bakre skallgropen. Kir + strålning + cytostatika. Lokalisering, gradering.
Symtom: HV, illamående, morgonkräkningar, personlighetsförändring, irritabilitet, trötthet, skelning,
tortikollis, solnedgångsfenomen, avvikande ep, kranialnervspåverkan, ataxi, vinglighet.
 Supratentoriella tumörer: Cerebrala astrocytom (höggradiga (10%), låggradiga (20%)),
cerebrala ependymom, optikusgliom (5%), kraniofaryngeom (5-10%).
 Intratentoriella tumörer: Ependymom (5-10%), cerebellära astrocytom (10-20%),
medulloblastom/PNET (15-20%), hjärnstamsgliom (10-20%), ryggmärgstumörer (5%).
Symtompresentation:

Supratentoriella tumörer: Ospecificerade symtom pga ökat ICP, kramper, papillödem, fokalneurologi, HV, hemplegi,
illamående/kräkning, makrocefali.

Tumörer i bakre fossan: Illamående/kräkning, HV, abnormal gång och koordinationssvårigheter, papillödem, abnormala
ögonrörelser, letargi, illamående utan kräkning, ospecificerade symtom pga ökat ICP, viktnedgång, fokalmotorisk svaghet,
makrocefali, nedsatt medvetande, vertigo eller hörselsymtom, skelning, nackstelhet, huvudlutning, oavsiktlig huvudskada.

Ryggmärgstumörer: Ryggsmärta, abnormal gång och koordinationssvårigheter, spinaldeformitet, fokalmotorisk svaghet,
sfinkterstörning, minskat rörelseomfång i övre extremiteter, utvecklingsförsening, huvudlutning, HV.

Hjärnstamstumörer: Abnormal gång och koordinationssvårigheter, kranialnervspareser, pyramidala tecken, HV, skelning,
fokalmotorisk svaghet, ansiktspares, papillödem, ospecificerade symtom pga ökat ICP, abnormala ögonrörelser,
personlighetsförändring eller skolsvårigheter.



Centrala tumörer: HV, abnormala ögonrörelser och skelning, illamående/kräkning, papillödem, minskad synskärpa,
ospecificerade symtom pga ökat ICP, diabetes insipidus, abnormal gång och koordinationssvårigheter, optisk atrofi,
personlighetsförändring eller skolsvårigheter, förändrad medvetandenivå, minskat synfält, kramper, hemiplegi, fokalmotorisk
brist, utvecklingsförsening.

Beh: Kir + strålning + cytostatika. Lokalisering, gradering I-IV, met? Ålder – sekvele!
PNET/medulloblastom. Låggradiga astro. <3 år.
Neuroblastom: Sympatiska nervsystemet. 15-20/år. Främst hos små barn, ½ <2åå. Hög andel
försvinner av sig själv! Svårbotad tumör om metastaser, ssk för äldre barn. Biologi och genetik avgör
hur det går (MYCN, 1p, ploidi, trkA, differentiering, angiogenes). Prenatal upptäckt. Ofta inga
symtom alls, palpabel buktumör/rtg-påvisad thorakal tumör. Horners syndrom, opsoklonus. Spinala
symtom. Skelettsmärtor, anemi, viktnedgång. Brillenhematom, orbital tumör. Hypertoni.
Wilms tumör: = Neuroblastom! Oftast inga symtom. Palpabel buktumör. Hematuri.
Associerade syndrom: Aniridi, uro, hemihypertrofi.
Beh: Kir före/efter cytostatika?! Stadium avgör prognos och terapi. Vinkristin + Aktinomycin D före.
Obs: VOD! Stadium och histologi avgör postop beh.
Bentumörer:
Osteosarkom (OS): Bentillväxt, smärta, funktionsinskränkning, tumör (hereditet?). Adolescens,
extremiteter, värk, ömhet, svullnad. Intensiv preop cytostatika. MTX, cisplatin, doxo. Undvik
amputering. Tumörsvaret vid op avgör fortsatt beh.
Ewingsarkom + besläktade tumörer (EFT): Smärta, tumör, lägesberoende (Askin, PNET),
metastaser. Skolåldern och adolescens. Mjukdelar/ben. Ewingfamilj av tumörer. Preop cytostatika.
VCR, ifosfamid, VP-16, cyklofosfamid. Op +/– strålning. Postop cytostatika.
Mjukdelssarkom:
Rabdomyosarkom: Embryonala och alveolära.
Odifferentierade sarkom:
 Orbitala: Exoftalmus, tumör, ögonmotorik.
 Bäckenet: Vaginal blödning, hematuri, urinretention.
 Muskulaturen: Oöm palpabel knöl.
Levertumörer: Hepatoblastom, embryonal tumör hos spädbarn/småbarn. Hepatocellulär cancer,
skolbarnstumör. Palpabel tumör. AFT tumörmarkör. Cytostatika + op.
Retinoblastom: Hereditär och spontan form. Modell för tumörsuppressorgener och hereditär cancer,
Rb på 13q14. Vit pupillreflex, strabism. Stålning, kir, ev cytostatika. Vanligaste intraokulära tumören
hos barn. Incidens: 1/20.000 födda. 90% <3åå. P=F. Vä = Hö öga. 60% unilat (24 mån ålder), 40%
bilat (14 mån ålder). 30-40% hereditära. Endast 5-8% har familjeanamnes. Alla bilat fall har sannolikt
en konstitutionell mutation. 20% av unilat fall har konstitutionell mutation. Knudsens ”2slagshypotes”. RB1-genen på kromosom 13q14, cellcykelreglering.
Övriga sjd: Germinalcellstumörer, teratom, carcinoider, histiocytoser, hemangiom.
Statistik 2011
Antal diagnostiserade fall
Andel av alla cancerfall
Insjuknande per 100.000
Prevalens – 5 år
Prevalens – Total
Relativ 5-årsöverlevnad %
Relativ 10-årsöverlevnad %
Antal dödsfall

Pojkar
144
0,5
17,8
598
4.055
84,3
82,4
13

Flickor
119
0,4
15,5
483
3.596
81,2
78,8
23

------------------------------------------------------------------------Barncancerartikeln-------------------------------------------------------------------------

I Sve upptäcks varje år 250 fall av cancer bland barn och ungdomar <15 år. 40% av fallen utgörs av
leukemier och lymfom, 30% av hjärntumörer och 30% av andra cancerformer. De olika sjd är olika
vanliga i olika åldersgrupper. Leukemier är vanligare i småbarnsåldern, medan hjärntumörer

förekommer ungefär lika ofta bland de yngsta och äldsta barnen. Cancersjd hos barn skiljer sig från
cancer hos vuxna. Barnens tumörer är ofta mer aggressiva och snabbväxande. Av alla de barn som får
en cancerdiagnos botas >75%. Trots det är cancer den vanligaste orsaken till död hos barn upp till 15
år. Beh av olika tumörer baseras på kir, cytostatika och strålbeh. Beh varierar och anpassas efter resp
sjd och pat. Ssk hänsyn tas till att barns kroppar/organ växer och utv och lättare kan ta skada av tuff
och krävande beh än organ hos vuxna. Vård och beh av barn med cancer är centraliserad till sex
barnonkologiska centrum i Sve. Vid beh är det viktigt att inte enbart se till botandet av cancersjd utan
även beakta långsiktiga biv. Noga individualiserad beh minskar risken för både psykologiska och
kroppsliga biv i samband med beh. Även risken för långsiktigt kvarstående och sent uppkomna biv
minskar.
Hjärntumörer: Nästan vart 3:e cancerfall hos barn utgörs av tumörer i hjärnan eller övriga CNS. De
flesta hjärntumörer hos barn utv i den bakre delen av huvudet, i området runt lillhjärnan. Vanliga
symtom är HV av och till, illamående, kräkningar, försämrad balans och motorik, kramper och
personlighetsförändring. Beh är ofta komb av op, strålbeh och cytostatika. De allra flesta barn blir
botade, men många har kvarstående besvär som tex nedsatt muskelkraft och talstörningar.
Lymfom: Drygt vart 10:e cancerfall bland barn. ½ utgörs av non-Hodgkinlymfom och ½ av
Hodgkinlymfom. Symtomen vid lymfom beror till viss del på var lymfomet utv. Mer allmänna
symtom som trötthet, avmagring, feber och nattliga svettningar är vanliga. Non-Hodgkinlymfom
förekommer något oftare hos pojkar än flickor och förekomsten ökar med stigande ålder. NonHodgkinlymfom delas grovt in i T-cellslymfom, B-cellslymfom och storcelligt anaplastiskt lymfom.
Non-Hodgkinlymfom hos barn är i regel mkt aggressiva och finns vid diagnos ofta i flera organ där
lymfatisk vävnad finns. Beh vid non-Hodgkinlymfom är i huvudsak cytostatika i olika komb.
Cytostatikabeh kan pågå under flera år och ibland blir även stamcellstx aktuell. >85% av barn med
non-Hodgkinlymfom kan numera botas.
Hodgkinslymfom yttrar sig ofta i form av stora, fasta och oömma körtlar på halsen. Barn med
Hodgkinslymfom beh med cytostatika under lång tid, i genomsnitt 5 mån. I vissa fall komb cytostatika
med strålbeh. Hodgkinslymfom hos barn har en mkt god prognos, >90% blir friska.
Leukemier: Vanligast förekommande cancerformen hos barn. Kännetecknas av ökad förekomst av
omogna föstadier till de vita blodkropparna i benmärgen. 85% av all leukemi hos barn är av typen akut
lymfatisk leukemi, ALL, drygt 10% akut myeloisk leukemi, AML, och 5% utgörs av kronisk myeloisk
leukemi, KML, och andra icke-akuta leukemier. Beh vid leukemi är komb av cytostatika under lång
tid, i vissa fall 2-2,5 år, vilket i många fall är fullt tillräckligt för att helt bota barnet. Ibland följs
cytostatikabeh av stamcellstx. I ett fåtal fall komb cytostatikabeh med strålbeh. Idag överlever 8 av 10
barn som drabbas av ALL. För barn med andra former av leukemier är prognosen något sämre men de
flesta barn blir friska.
Mjukdels- och skelettsarkom: Det vanligaste symtomet vid dessa cancerformer är smärta. Maligna
tumörer i skelettet kallas osteosarkom och drabbar främst tonåringar och unga vuxna, något fler pojkar
än flickor. Tumören utv vanligen nära tillväxtzonen i benen, ofta vid knäleden. Beh inleds med
intensiv cytostatikabeh för att minska tumörstorleken, därefter utförs en op, vilken ibland innebär
amputering. Ofta fortsätter sedan cytostatikabeh under ett halvår.
Flera varianter av maligna tumörer i mjukdelar, mjukdelssarkom, kan uppkomma hos barn. Vanligast
är de i skelettmuskulatur, då oftast rabdomyosarkom. Beh vid mjukdelssarkom inleds med intensiv
cytostatikabeh, oftast följt av op och därefter återigen cytostatika. I vissa fall ges även strålbeh mot
tumörområdet. Prognosen vid olika sarkom hos barn har förbättrats och idag blir de allra flesta barn
friska. Ibland dock med en kvarstående funktionsnedsättning i den kroppsdel sarkomet utv i.
Wilms tumör: En speciell form av njurcancer som nästan uteslutande uppkommer hos barn. Den
utgör 5% av all cancer hos barn. Tumören förekommer vanligtvis hos yngre barn, 1-5 år. Varje år
upptäcks 10-15 nya fall. Beh inleds oftast med cytostatikabeh för att krympa tumören, därefter följer
op då tumören och njuren tas bort. I regel ges cytostatika även efter op, under 4-12 mån. 9 av 10 barn
botas.

Retinoblastom: I ögats näthinna, är ett av få ex på ärftliga tumörer. Hos barn uppkommer den i regel
<2åå. 1/3 av barnen har tumörer på båda ögonen. Beh sker antingen genom precisionsbestrålning eller
genom att hela ögat op bort. >95% botas och de flesta har även efter beh en god syn.
Neuroblastom: Utgår från sympatiska nervsystemet. Vanligaste cancerformen hos spädbarn och kan
förekomma hos fotser. ¾ av fallen inträffar <4åå. Symtomen varierar beroende på var neuroblastomet
finns. En speciell form av neuroblastom kan försvinna av sig självt utan beh. Vid spridd sjd är beh
krävande och lång. Cytostatikabeh, op, strålbeh, stamcellstx och höga doser A-vit kombineras. Om sjd
inte är spridd botas de flesta barn med enbart op.
----------------------------------------------------11. Reumatologi-------------------------------------------------Barn med reumatism har lägre smärttröskel än friska barn! Barnreumatiker har ont, men visar det inte
alltid på samma sätt som vuxna! Sjd går ofta i skov, därför varierar också symtom + sjukdomsgrad
oavsett beh. Ofta uttalad morgonstelhet + stelhet efter stillasittande. Symtom kan variera under dagen
(vad som inte gick på fm går bra på em). Trötthet!
JIA-barnets team: Barnreumatolog, ögonläk, psykolog, onkolog, kurator, smärtenhet, sjukgymnast,
Unga Reumatiker, ortoped, ortopedtekniker, nefrolog, SSK, FoUU, vuxenreumatolog, gastro/nutrition,
anhöriga, handkirurg, arbetsterapeut, skola, tandläk, sekreterare, PV.
Beh: Bibehålla ledfunktion, förhindra störd tillväxt, minska smärta.
Sjuk led: Påverkad tillväxt, förtjockad ledkapsel, ökad ledvätska, förstörelse av ben + brosk. Minskad
funktion, smärta.
Juvenil idiopatisk artrit (JIA): Svullnad av 1 led ELLER inskränkt rörelseomfång i 1 led med
smärta/palpömhet dvs artrit. Minst 6v duration. Observerat av läk. Ej primärt orsakat av mekaniska
eller andra identifierbara orsaker.
Förekomst: Incidens 12-18/100.000. Prevalens 60-80/100.000. 4x vanligare än cystisk fibros. 10x
vanligare än ALL, hemofili, muskeldystrofi. 230-345 nya fall/år. Medprevalens 1200-1540.
Hur hittar doktorn rätt? Ärftlighet. Smärtan (Var? Hur länge? Vilken sort?). Us (artrit/artralgi,
entesopati, exantem). Provtagning (viktigt initialt för diffdiagnostik, liten hjälp senare).
Lab:
 CRP/SR: Inflammation? JIA saknar ofta CRP/SR!
 Blodstatus med diff: Inflammation? Leukemi?
 ANA: Risk för iridocyklit?
 Borreliaserologi: Antibiotika?
 Rtg-skelett: Tumör? Ortopedi? Infektion?
 Annat: RF, anti-CCP, odl/serologi, CK, ALAT, ASAT, krea, skelettskint, UL, MR med
gadoliniumkontrast.
Barn och ungdomar har ofta ont i lederna! Kan vara mkt mer än reumatisk sjd: Skada.
Idrottsträning. Överrörliga leder. Ortopediska sjd (Schlatter). Fästingbett/Borrelia. Andra inf (glöm
aldrig septisk artrit!). Leukemi/Malignitet. Ont i själen. Hypersensitivitet.
Kriterier
Tid
Form

JIA (ILAR)
6v
Systemisk (10%)
Oliko (40%) – Bestående/utvidgad
Polyartrit – RF-neg (15%)/RF-pos
Entesit (4%)
Psoriasis (3%)
Annan (20%)

JCA (EULAR)
3 mån
Systemisk (7%)
Pauci (67%)
Polyartrit (25%)
JAS (2%) (artrit m IBD)
JPA (3%)

JRA (ACR)
6v
Systemisk (7%)
Pauci (67%)
Polyartrit (25%)
Utesluten
Utesluten

Oligoartrit: Debut: Tidig barndom. Förlopp: Persisterande/utvidgad. Drabbar <5 leder, stora leder
(knä), fotled, handled, armbåge, käklek, nacke. Kompl: Kronisk uveit, lokal tillväxtstörning.
RF-neg polyartrit: Debut: Barn och ungdomar. Drabbar >4 leder, vilka som helst, ofta symmetriskt.
Sjdkänsla, trötthet, subfebril. Kompl: Generell tillväxtstörning inkl sen pubertet.
RF-pos polyartrit: Debut: Tonårsflickor. Drabbar >4 leder, vilka som helst, ofta symmetriskt och
småleder. Sjdkänsla, trötthet, subfebril. Kompl: Generell tillväxtstörning inkl sen pubertet.

Entesitrelaterad artrit/Juvenil ankyloserande spondylit: Debut: Ungdomar. Drabbar kotpelare, SIleder, bröstkorg, nedre extremiteter. IBD. Kompl: Akut smärtsam uveit, IBD.
Psoriasisartrit: Debut: Ungdomar. Drabbar kotpelaren, nedre extremiteter, DIP. Kompl: Psoriasis.
Systemisk JIA/Mb Still: Debut: Hela barndomen. Drabbar vilka leder som helst eller inga. Hög feber,
utslag, polyserosit, markant akutfassvar (s-Ferritin). Kompl: MAS (akut), generell tillväxtstörning,
sen pubertet.
Kriterier:
 Artrit.
 Feber 2v som varit karakteristisk i minst 3d.
 + 1/flera av:
o Flyktigt erytematöst (laxrosa) utslag.
o Generell lymfadenopati.
o Hepato- eller splenomegali.
o Serosit.
 Ej exklusionskriterier.
Lm-behtappa: Kortisonspruta i leden som bas. Kortisontabletter på alla steg. NSAID  Metotrexat
(Salazopurin)  Anti-TNF  Orencia (anti-TNF)  Mabtera (anti-IL-1, -6)  BMT.
Prognos: 50% i remission utan restsymtom. 30-40% lättare aktivitet/sekvele. 10-20% med betydande
problem. Mindre sekvele senare år!(?)
Juvenil SLE: Klassifikationskriterier: 4 av 11 ger 96% sensitivitet och specificitet:
Fjärilserytem. Diskoida utslag. Ljuskänslighet. Orala/nasala sår. Artrit (icke-erosiv). Nefrit.
Krampanfall/psykos. Pleurit/perikardit. Cytopeni. Pos auto-Ak (dsDNA, Sm). Pos ANA.
Beh: NSAID vid led/muskelsymtom. Hydroxyklorokin (Plaquenil) ssk sommartid! Po steroider.
Azatioprin (Imurel). Iv metylprednisolonpuls i 1-3d. Cyklofosfamid (Sendoxan) pulsbeh vid svår
nefrit eller CNS-lupus.
Juvenil dermatomyosit (juvenil DMS):
 A. Hudutslag:
o 1. Gottrons papler/tecken
o 2. Heliotropiskt utslag
 B.
o 1. Symmetrisk proximal muskelsvaghet
o 2. Muskelenzymer (CK, ASAT, LDH, aldolas)
o 3. Histopatologi: Småkärlsvaskulopati. Mikrotrombos + perifascikulär atrofi av typ Ioch II-fibrer.
o 4. EMG
Symtom vid diagnos: Svaghet (100%), utslag (100%), muskelsmärta (72%), sväljning (45%),
buksmärtor (37%), artrit (26%), kalcinos (22%).
Annan Barnreumatologi:
 Andra kollagenoser (MCTD)
 Hudreumatism (Sklerodermi)
 Autoinflammation (FMF, periodisk feber)
 Vaskuliter (Henoch-Schönleins purpura, Kawasaki, Wegener)
Kawasakis sjukdom: Diagnostiska kriterier: Feber >4d + 4 av nedastående:
 Bilat konjunktivit (ej suppurativ).
 Halslymfadenopati.
 Polymorft utslag utan vesikler/krustor.
 Enantem (slemhinneutslag) på läppar och munslemhinna.
 Palmara/plantara erytem och ödem, senare fjällning.
OBS! Risk för koronarkärlsaneurysm.
Beh: IVIG, ASA, ev steroider, ev Infliximab.

Mer info: blf.net, infomedica.se, ungareumatiker.org, reumatikerforbundet.org, pion.net
------------------------------------------------------12. Nefrologi----------------------------------------------------Njurfunktionens utv under barndomen
Ålder
GFR
Underburen
13-15
Fullgången
15-50
2 veckor
50-60
8 veckor
60-80
1 år
100-120
Vuxen
120

Njurfysiologi: Njurarna har 1 miljon nefron vardera.
 Ultrafiltration: 10-15% av blodet som passerar filtreras. Allting förutom blodkroppar samt
stora proteiner passerar.
 Njurtubuli: Finjustering, saltbalans, pH-reglering, vätskebalans.
Huvudsakliga diagnoser:
 Allmänpediatrik/barnnefrologi: UVI/pyelonefrit, glomerulonefrit, nefrotiskt syndrom,
miktionsrubbningar, HUS.
 Barnnefrologi: Tubulära sjd, cystnjursjd, urinvägsanomalier, CKD, dialys, njurtx.
Barn-UVI: Kom ihåg att ta u-sticka vid oklar feber hos litet barn (<2år). UVI tidigt i livet kan ge
kronisk njurskada!
UVI hos barn skiljer sig från UVI hos vuxna: Annan genes, annan symtomatologi, annan handläggning.
Åldersberoende genes:
 0-1 mån: Ofta hematogen spridning = urosepsis. Ofta bakomliggande urinvägsanomali. Alltid
pyelonefrit.
 1mån-2år: Ofta bakomliggande urinvägsanomali. Alltid pyelonefrit. Efter blöjåldern –
Miktionsrubbningar vanlig orsak till UVI. Cystit blir vanligare.
 Från puberteten: Genes som hos vuxna.
Symtom:
 0-1 mån: Ospecifika – irritabilitet, slöhet, failure to thrive. Går ofta ej att kliniskt skilja från
sepsis.
 1mån-4år: Feber! Ev magsmärtor, illamående. UVI hos små barn presenterar sig oftast som
oklar feber!
 Förskolebarn och uppåt: Mer likt vuxensymtomatologi. Cystiter börjar bli vanliga. Dysuri,
ökad miktionsfrekvens . Miktionsrubbningar vanligt. Gleskissning, dålig blåstömning, mm.
Provtagning: Urinprov på barnakuten.
 Barn <1 år: 1. Blåspunktion 2. Mittstråle 3. Pås/bindprov.
 Barn >1år: 1. Mittstråle 2. Pås/bindprov.
Tolkning urinsticka:
 Leukocyter: Infl i nedre urinvägarna, viktigaste UVI-indikationen.
 Erytrocyter: 2+ eller mer signifikant. UVI, njursten, nefrit.
 Nitrit: Positiv ibland vid UVI.
 Protein (albumin): Indikerar oftast proteinläckage från njuren (nefrit/nefros), ibland utsläpp
från nedre urinvägarna (UVI).
Urinsticka vid UVI: Leukocyturi 2+ eller mer. Ev hematuri, ev proteinuri, ev pos nitrit.
Provtagning: Temp + CRP.
 Pyelonefrit: Temp >38,5, CRP >20.
Handläggning UVI: Alla barn <2 år med misstänkt UVI + alla febrila UVI:er ska handläggas av
barnläk. Övriga barn handläggs av allmänläkare enl riktlinjer på viss.
UVI-beh: Oftast po ab. Spädbarn läggs in med iv ab.
Bakterierna hör vanligtvis till tarmfloran: E coli (79,4%), Klebsiella (7,4%), Proteus (2,9%),
Enterokocker (1,5%), annat (5,9%), => 2 sorter (2,9%).

Utredning av barn efter genomgången UVI: Alla barn utreds! Ju yngre barn desto högre risk för
bakomliggande urinvägsanomali samt njurskada efter UVI. Syftar till att hitta de barn som löper risk
att få recidiverande inf samt hitta de barn som fått en njurskada (pyelonefritiska ärr).
 Radiologi: UL, skintigrafi, miktionsuretrocystografi.
Fynd vid utredning av UVI: Vesikoureteral reflux (25-30%), obstruktion (10%; uretärstenos,
uretärocele, uretravalvel), ärr/parenkymreduktion (10-40%).
Vesikorureteral reflux: Ärrbildning i njure efter pyelonefrit. (DMSA-skintigrafi).
Risk för: Högt BT, graviditetskompl, nedsatt njurfunktion.
Barn som kissar på sig (dag- och nattväta): Spädbarn ca 20 miktioner/dygn. Blåsvolym ca 30 ml.
Med åldern successivt minskande miktionsfrekvens och ökande blåsvolymer. Normalt uppkommer
dagkontinens vid 4åå. Från 4åå: 3-8 miktioner/dag. Dag- och nattkontinens normalt mellan 5-7åå.
Dagväta börjar utredas och beh vid 5åå, nattväta vid 6åå.
 Dagväta: Överaktiv blåsa, gleskissning, förstoppning. Beh: Regelbundna miktioner, ev
antikolinergika.
 Nattväta: Ej psykologiska orsaker (däremot följder!). Komb av: Rel stor urinprod under
natten, djup sömn, ev överaktiv blåsa (då även dagsymtom). Beh: Minirin, enureslarm,
antikolinergika.
Rödfärgad urin som ej ger utslag på u-sticka: Orsaker: Utfällning av salter (urat) i blöjan hos små
barn, vanligt vid tex uttorkning – tegelfärgat. Intag av rödbetor, lm-biv, myoglobinuri, hemoglobinuri.
Mikroskopisk hematuri: 2+ eller mer på sticka. Ej alarmerande, men bör följas upp efter några v.
Orsaker: Feber (hematurin försvinner spontant), UVI (hematurin försvinner efter beh),
glomerulonefrit (hematurin persisterar!), njursten, hyperkalciuri. Ger oftast dysuri/smärta.
Från vilken nivå kommer blodet?
 Glomerulärt (glomerulonefrit): Brunfärgad urin (coca-cola, te). Smärtfri. Blodcylindrar i
urinsediment.
 Distalt (UVI, njursten): Rosafärgad urin, ev m koagler. Dysuri, smärta. Inga cylindrar.
UVI 50% av alla hematurier. Glomerulonefrit och njursten andra viktiga diagnoser. Tumörer ovanligt
hos barn, ger oftast symtom i form av bukresistens. Hematuri ger i princip aldrig anemi.
Basal hematuriutredning: Bukstatus, yttre genitalia. U-sticka, u-odling. BT. Blodstatus, CRP, SR, PKreatinin, P-Albumin, S-Elektrolyter. UL-njurar och -urinvägar (tumör? konkrement?).
Glomerulonefrit: Ger upphov till barriärskada i glomeruli: Minskad filtration + Läckage av
protein och röda blodkroppar = Kreatininstegring, proteinuri, hematuri.
Symtom: Hematuri (makro/mikro), mild-måttlig proteinuri, hypertoni, njurfunktionspåverkan (akut
njursvikt), oliguri.
Stort antal typer: Poststreptokockglomerulonefrit, IgA-nefrit, Henoch-Schönleinnefrit, SLE-nefrit.
Akut handläggning vid misstanke om glomerulonefrit:
 Kreatinin och Cystatin-C – Akut njursvikt?
 Kontrollera BT – Hypertoni?
 Ödem? (pga oliguri och övervätskning)
Barnklinik för inläggning (om ngt av ovanstående) eller poliklinisk uppföljning. Kontakta alltid
barnläkare vid misstanke.
Akuta kompl: Hypertensiv encefalopati. Akut njursvikt (elrubbning, övervätskning m lungödem,
hjärtsvikt).
Beh på barnklinik: Kontroll elektrolyter + vätskebalans, njurbiopsi, insättande av
kortison/immundämpande lm (efter biopsi), BT-beh (ACE-hämmare).
Undervätskning/dehydrering: Viktnedgång, törst, torra slh, halonering, minskad urinprod.
Prechock: Takykardi, perifert kall, sänkt BT.

Övervätskning: Viktuppgång, ödem, hypertoni, lungödem .Vanligt hos njursjuka pga sänkt urinprod.
Nefrotiskt syndrom: Nefros, nefrotiskt syndrom, glomerulonefrit, nefritiskt syndrom?!
 Glomerulonefrit: Infl i glomerulus basalmembran ger barriärskada. Hematuri. Mild-måttlig
proteinuri. Hypertoni och sänkt njurfunktion. Många olika former, vissa med god prognos.
 Nefros: Annan typ av barriärskada än vid glomerulonefrit – oklar patofysiologi. Endast
läckage av protein. Kraftig proteinuri. Sänkt S-albumin. Ödem. Minimal changenefros
(vanligast) har god prognos. Övriga sämre.
Hur känna igen nefrotiskt syndrom?
 Ödem: På morgonen mest i ansiktet, senare under dagen perifert i extremiteterna. Senare i
förloppet ödem i genitalia och ascites.
 Skummande urin.
 Trötthet, nedsatt aptit.
 Proteinuri (oftast 3+) på urinsticka.
Ibland i tidigt skede accidentellt upptäckt via u-sticka. Klassiskt fel är att ordinera antihistamin
(misstanke om allergisk reaktion) utan att ha kollat u-sticka.
Handlägg: Initialt behövs oftast inläggning vid insjuknandet pga risk för hypovolemi. Remiss
barnklinik. På barnklinik inleds beh med högdos kortison. Vid hypovolemi ges albumininfusioner.
Minimal change nefrotiskt syndrom (MCNS): Vanligaste orsaken till nefrotiskt syndrom hos barn
(75%). Oftast 2-5 år. Svarar bra på högdos kortison. Om ej bra kortisonsvar görs njurbiopsi – sannolikt
annan genes än MCNS.
Hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS): Vanligaste orsaken till akut njursvikt i Europa. E Coli
0157:H7. Shigatoxin. Initialt blodiga diarréer. Därefter: Minskad urinprod/stigande krea, hemolytisk
anemi, trombocytopeni. Ingen specifik terapi finns. Dialys oftast nödvändig under en tid.
----------------------------------------------------13. Dermatologi--------------------------------------------------Fall 1: 9 mån gammal gosse. Sedan 3-4v utslag kinder och på sträcksidor av armar och ben.
Sover dåligt, verkar irriterad. Får välling och även grönsakspuréer. Modern eksem som barn.

Diagnos: Atopiskt eksem.
Genetisk predisposition för utv: Allergisk astma, hösnuva, atopiskt eksem.
Epidemiologi: 20% av svenska barn har AE under uppväxt. 5% kvarstående besvär i vuxen ålder.
Etiologi: Arv/miljö, förändrad hudbarriär, klåda, psykiska faktorer, ändrad T-cellsfunktion, abnorm
benägenhet utv IgE.
Utlösande eller försämrande faktorer:
 Allergiska faktorer:
o Födoämnen (mjölk, ägg, fisk). Födoämnesallergi mest hos barn <2 år.
o Luftburna (pälsdjur, pollen, kvalster)
o Hudburna (vissa bakterier, S. aureus och jästsvampar, Malassezia furfur)
 Icke-allergiska faktorer: Kemisk, mekanisk irritation, svettning och värme, inf, stress, viss
föda (tomat, ketchup, röda frukter och bär, citrusfrukter, färgämnen).
Utred: Om eksem ej svarar på lokalbeh, vid misstänkt födoämnesutlöst snabbreaktion, vid utebliven
årstidsvariation. Anamnes, klinisk bild. Ev lab (hos vuxna) med: Pricktest/Phadiatop + totalt IgE,
RAST mot specifika allergen, epikutantest(?).
Diagnoskriterier: Kliande hudsjd + minst 3 av:
 Debut <2åå

 Anamnes på böjvecksengagemang
 Anamnes på astma/hösnuva
 Anamnes på generellt torr hud senaste året
 Synligt eksem i böjveck/ansikte
Beh: Eliminera utlösande/försämrande faktorer av icke-allergisk och allergisk natur.
Lokalt: Mjukgörande kräm, lokalsteroid (gr 1-3), kalcineurinhämmare (takrolimus, pimekrolimus),
eksemskola, ljusbeh (UVAB).
Fall 2: 4 mån gammal pojke. Sedan 3-4v ökande utslag som börjat på buken, nu spritt sig över
hela kroppen. Sover dåligt, skriker mkt. Ingen känd hudsjd i släkten men modern haft klåda
under graviditeten och är ”helt slut”.

Diagnos: Skabb.
Smittande klåda – Sarcoptes scabiei huminis. Knappt synbar, 0,4 mm. Vanligen 10-20 kvalster hos
smittad. Överlever 2d utanför människa. Lever i hud – gräver gångar i stratum corneum, lägger ägg
(kläcks efter 3-4d), 4-6v efter smitta uppstår immunologisk reaktion (IgG)  klåda, eksem! Smittar
via närkontakt och på sjukhus.
Klinik: Klåda börjar mellan fingrar, på lår, spridning till hela kroppen. Mest på natten, vaknar av
klåda! Underlivsklåda. Enda klådan som smittar. Ospec hudförändr (rivmärken, rodnade papler,
granulom runt penis). ”Gångar” ses mellan fingrar, runt handled, ljumskar, fötter, penisnoduli.
Eksematisering, ofta sekundärinf.
 Småbarn: Gångar i fotsulor, skalp, handflator. Persisterande acropustulos hos spädbarn.
 Norsk skabb (crusted scabies): Mkt smittsam, ofta immunsupprimerade. I endemiska
områden kan hyposensibilisering och utläkning ske, men även inf och död. Beh: Ivermektin
po (licens) makrocykliskt lakton.
Diagnos: Påvisa skabbdjur, skabbgångar. Svårt! Behövs mikroskåp, nål. Us ev familjemedlemmar.
Beh: Beh först efter påvisande av skabbdjur. Beh samtliga familjemedlemmar (vare sig symtom eller
ej). Tenutexliniment (disulfiram + bensylbensoat), Nix (permetrin) vid gummiallergi. Massera in (hos
spädbarn även huvud) – låt sitta 24h. Byte + tvätt av kläder, handduk, sänglinne. Upplys om
kvarstående klåda 2-3v. OBS! Allt som kliar är inte skabb. Mkt överbeh, diagnos missas ofta och kan
leda till rejäla utbrott bland tonåringar.
Fall 3: 5 mån gammal flicka. Vid födelsen en viss rodnad medialt ovanför hö öga. Vid 3v ålder
begynnande tillväxt och nu ses en 2 cm stor upphöjt blåröd förändring.

Diagnos: Infantilt hemangiom.
Vid/strax efter födseln. Endotelcellsproliferation. Tillväxtfas 6(-9) mån. Huvud-hals: Ytliga-klarröda,
djupa-blåskimrande, blandade.
Spontan regress (efter 6-18 mån): 5 år (50% borta), 7 år (70%), 9 år (90%).
Beh: Ingen åtgärd – om ej vitala funktioner hotas (högdossteroid, Propranolol).

Fall 4: 11-årig pojke, Tidigare väs frisk. Sedan 3-4d snabbt uppkomna smärtande utslag över
benen speciellt knäveck. Känner sig hängig, ej feber.

Diagnos: Bullös impetigo.
Enbart S aureus utbrett på bålen. Blåsor! Mest barn. Odl kan vara neg! Toxindriven. Serinproteas
klyver desmoglein-1 (håller ihop keratinocyter)  blåsor under corneum. Informera om smittsamhet
mellan syskon, kompisar. Byt handduk och örngott dagligen.
Diff: Herpes simplex, mykos, nummulärt eksem (ofta klåda), bullös pemfigoid. OBS: Uteslut
sekundärinf i primär hudsjd såsom skabb, löss, vattkoppor (om utbrett).
Beh: Smittsamt! Hygienråd. Noggrann rengöring, tvål/vatten x flera/dag. Peta bort krustor.
 Begränsad krustös impetigo: Enbart lokalbeh – Altargosalva (retapamulin) x2 i 5d.
 Övriga: Ab po – Flukloxacillin (vuxna Heracillin 750-1000 mg x3 i 7-10d).
Fall 5: 3-årig pojke. För 3v sedan hosta, snuva och feber. Nu sedan 1v lätt kliande utslag armar,
ben och kinder. Mår bra. Ingen feber.

Diagnos: Gianotto-Crosti (virusexantem).
Orsakas ofta av hepatit B, EBV, men även hepA, CMV, coxsackie, adenovirus, enterovius, rotavirus,
rubella, HIV, parainfluensa. Drabbar barn 1,5 mån till 12 år. Papulovesikulärt hudutslag främst i
ansiktet och de distala extremiteterna. Ev lymfadenopati och hepatomegali. Ibland förhöjda
transaminaser utan förhöjt bilirubin. Biopsi.
Beh: Ofarlig och självbegränsande sjd. Symtomatiskt mot klåda (orala antihistaminer, zinkoxidkräm).
Fall 6: 2-årig flicka. Frisk. Inga mediciner. Sedan 6 mån drygt ett utslag på ryggen. Tidigare
ibland blåsbildning, nu ibland klåda och irritation.

Diagnos: Mastocytom.
Vid födseln/första levnadsmånaderna. Brun-gul-orange-rosa makula/plack. Ofta enstaka, ibland
multipla. Friktion/rivning ger urtika (Dariers tecken), blåsbildning. Mastcellsansamling. Klåda. Allt
mindre reaktiva, regress efter flera år.
Beh: Ingen/antihistaminer. Vuxna kan utveckla systemisk mastocytos.

Fall 7: 14-årig pojke. Sedan födelsen en ”brun fläck” vä gluté som växt med honom. Söker nu
pga oro (modern har nyligen diagnostiserats med ”hudcancer”).

Diagnos: Kongenitalt melanocytärt naevus.
2% av nyfödda. Anomali: Utvandring och/eller differentiering av melanocyter. Storleksindelning: Små
(<1,5cm), medel (1,5-20), stora (>20 – bathing trunk). Kan ändra struktur, ökad malignitetsrisk.
Livstidsrisk för melanom 5% (stora). Åtgärd:
 Små/medelstora: Självkontroll, excision bara på kosmetisk indikation.
 Stora: Samarbete med plastikkirurg/dermatolog efter födseln.
Fall 8: 7-årig flicka. För 1 mån sedan halsont med feber. Pos strepA från svalg. Pc-behandlad.
Nu sedan 2v utslag som sprider sig ansikte, armar, händer. Klåda.

Diagnos: Psoriasis.
Plackpsoriasis: 80%. Skarpt avgränsad, upphöjd, rodnad hud i fläckar täckt av vita fjäll. Kan klia –
men då mindre än eksem. Ofta väldefinierade områden, kronisk sjd med fluktuerande aktivitet. Ofta
stress- eller inf-utlöst.
Epidemiologi: Miljöfaktorer: Inf (Streptokocktonsillit), lm (betablock, litium, klorokin, ACEhämmare), trauma, rökning, stress, alkohol(?). Hereditet.
Förvärrande faktorer: Stress, infektion, alkohol.
Klinik: Skarpt avgransade plack, stearinfjäll, punktblödning, utbredning, Köbnerfenomen, ledbesvär,
hereditet, onykia punktata, PASI. Ingen histologisk diagnos! Dock bra för diff – skivepitelcancer,
svampinf.
Ko-morbiditet: Crohns, UC, metabola syndromet, störd lipidmetabolism, psoriasisartrit.
Vilka delar utsatta? Armar (70%), ben (60%), bål (40%), naglar (35%), hårbotten (50%), ansikte
(15%).
 Hårbotten: Ofta angripen, kräver ssk preparat – fråga och titta! Öron – titta i och bakom.
 Köbnerfenomen: Fysiskt trauma kan leda till psoriasis i skadat område inom någon månad.
Psoriasis satter sig ofta i op-ärr! Ses där sjd är aktiv!
 Kom ihåg händer och naglar vid hudstatus! Handflator/fotsulor kan vara inflammerade och
fjällande – oftast skarp gräns till omgivande hud.
 Nageleng: Kan ofta stärka diagnos. Pitting, onykia punktata, hyperkeratos. Oljefläckar – ffa
guttat psoriasis. OBS! Glöm inte svampodl!
Diff psoriasis vulgaris: Lichen simplex kronikus, tinea, skivepitelcancer-in-situ, nummulärt eksem.
Beh-trappa (från botten till toppbotten):
 Lokalbeh (kräm/salva): VitD (Daivonex) + steroid (gr 2-3, Elocon) alt komb (Daivobet)
 Kortvågigt UVB-ljus + kräm/salva, PUVA (Björnloka (Psoralen) + UVA)
 Systembeh po: Lågdosmetotrexat (cytostatika), Neotigason (vitA)
 Biologiska lm: TNF-alfa/IL23-blockare, RePUVA/ReUVB
Monoklonala Ak/fusionsproteiner: Etanercept (Infliximab) (Alefacept), Efalizumab, Adalimumab
Lokalbeh: Avfjällande (Salicylsyra), D-vit (Kalcipotriol/Daivonex) 1x2 8v, lokalsteroid.
 Kropp: Gr3 i nedtrappning 4v

 Invers/öron/hårfäste: Gr2 i nedtrappning 3-4v
 Skalp: Liniment/lösning gr3
Fototerapi: OBS! 5-10% av pat blir sämre av solljus. Solljus, UVB komb med lokalbeh, PUVA,
Bucky.
Systembeh: Ab vid svalginf, cytostatika (Metotrexat, Ciklosporin), aromatiska retinoider
(Neotigason), biologiska (TNFa-hämmare: Remicade, Humira, Enbrel; IL-12/23-hämmare: Stelara).
Fall 9: 2-årig pojke. För 1v sedan ÖLI. Plötslig uppkomst av hudutslag för 2d sedan, rodnande
lätt upphöjda utslag över hela kroppen. Kliar. Går helt tillbaka och återkommer på andra
kroppsdelar.

Diagnos: Akut urtikaria.
Nässelutslag, nässelfeber. ”Besvär med tillfälliga, kliande utslag på huden pga allergi”. Flyktiga,
kliande, röda, värmeökade urtikor (kvaddlar), som orsakas av svullnad i läderhuden (dermis). Akut
(<6v) eller kronisk urtikaria (>6v). Naturalförlopp, de flesta bra på några dagar-veckor.
Patofysiologi: Mastcellsaktivering  Frisättning av infl mediatorer: Histamin + andra  Dermalt
ödem.
Histamineffekt: Lokal rodnad + kvaddel + axonreflexmedierad rodnad (+ klåda).
Utlösande: Inf (ffa luftväg, GI, tänder, oklart om H. pylori spelar roll), föda och födoämnestillsatser,
lm (ab, ASA, NSAID, opiater, rtgkontast), insektssting (bi, geting), parasitoser (skabb, schistosomiasis,
trypanosomiasis), kontakt (föda, djur, gräs, latexgummi), fysikaliska stimuli, emotionell stress(?).
Fysikalisk urtikaria: Dermografism (urtikaria faktitia), tryckurtikaria, köldurtikaria, kolinerg
urtikaria. Extremt sällsynta former: Vibration, sol, akvagen, dekompression.
Klinik:
 Spontan: Kvaddlar, klåda, individuell kvaddeldur <24h, läker ”utan rester”, nya utslag utv.
 Spontan akut och kronisk: Klådan dominerar. Ej rivmärken. 12% har samtidigt attacker av
slemhinnesvullnad (Quinckeödem). 40% utbredda utslag (>50% av kroppsytan samtidigt).
 Spontan kronisk: Många har samtidig fysikalisk urtikaria (tryck, köld). Livskvaliteten kan
vara starkt nedsatt, motsvarande svår hjärtsjd.
Diff: Sting, skabb, erytema multiforme, vaskulit.
Utred: Anamnes (urtikaria? utlösande?), status (uteslut skabb och dermografism).
 Akut: Ibland allergitestning med SPT, specifikt IgE (föda, lm, bi, geting, latexgummi).
 Kronisk: ”Aldrig” allergitestning. Ibland andra prover, men allt kan ifrågasättas (SR, CRP,
blodstatus med diff, urinstatus, leverprov, svalgodl, tyroideaprover).
Beh:
 Allmänpåverkad: Notera tid, sänk huvudända, IV-infart, adrenalin im, glukokortikoid iv,
antihistamin iv/subling, syrgas, följ vitalparametrar.
 Ej allmänpåverkad: Antihistamin po, i vissa fall, där prompt och snabb effekt eftersträvas,
kan adrenalin ges sc. I svåra fall/om allergen kvar i kroppen ges po-glukokortikoidschema.
Adrenalin:
 Alarmerande: IM-inj adrenalin 1 mg/ml, >50 kg 0,5 ml.
 Icke-alarmerande: Inj 0,5-0,8 mg adrenalin 1 mg/ml sc, gärna i deldoser.
 Egenbeh: Epipen/Anapen autoinj 0,15mg + 0,3mg im. Utbilda om användning. M. vastus lat.
Antihistaminer (H1-receptorantagonister):
 Sederande: Klemastin (Tavegyl), Hydroxyzin (Atarax).



Icke-sederande: Desloratadin (Aerius), Loratadin (Clarityn-S), Fexofenadin (Telfast), Ebastin
(Kestine), Cetirizin (Cetirizin, Zyrlex).
Remiss:
 (Barn)allergolog: Allergisk urtikaria (föda, lm, bi, geting).
 Dermatolog: Kronisk urtikaria, autoimmun(?), terapisvikt, besvärlig fysikalisk urtikaria,
önskemål om fototerapi (dermografism).
--------------------------------------------------14. Barnmisshandel-----------------------------------------------1979 förbjöds barnaaga enligt lag. 1990 ratifierar Sverige FN:s barnkonvention.
Anmälningskrav: SoL 14 kap 1§: Personal inom hälso- och sjukvården skyldiga att genast anmäla till
socialtjänsten om de får kännedom om ngt som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett
barns skydd.
Sexuella övergrepp: Sällan fynd om us efter 2vr. Korrekt tolkning kräver regelbundet utförande.
Genital fobi.
Neglekt/försummelse: Alla allvarliga handlingar av försummelse som, inom ramarna för kulturell
tradition, leder till misslyckande att erbjuda de omständigheter som krävs för en hälsosam fysisk och
känslomässig utveckling hos ett barn.
Den vanligaste formen av barnmisshandel: Kan vara väldigt svårt att påverka. Kan vara svårt att
känna igen. Söker kanske inte medicinsk hjälp. Ses vanligast som failure to thrive.
Failure to thrive: Svårt med gemensam defintion.
 Tillväxtretardation: Vikt och längd, många olika orsaker, vanligen pga dåligt kaloriintag/anv.
 Mest ”icke-organiskt”: Ingen underliggande ”riktigt sjd”, kan bero på ”kaloriberövande”,
reversibelt vid kaloriintag.
 Titta på vad barnet matas med: Felaktig tillagning av tex välling, felaktig mängd mat given.
 Kan vara ”oskyldigt”
Identifieras genom tillväxtkurvor. Kan beh i öppenvård. Nutritionell intervention. Kan behöva läggas
in. Måste följas väldigt tätt.
Failure to thrive som misshandel: Föräldradepression, stress, äktenskapsproblem, skilsmässa.
Föräldraanamnes på misshandel som barn. Mental retardation eller psykologiska abnormaliteter hos
föräldrarna. Unga ensamstående mammor utan socialt stöd. Våld. Alkohol/substansmissbruk. Tidigare
barnmisshandel i familjen. Social isolering/fattigdom. Föräldrar med inadekvata adaptiva och sociala
förmågor. Föräldrar som överfokuserar på karriär och/eller aktiviteter utanför hemmet. Klarar ej av att
följa medicinska regimer. Avsaknad av kunskap om normal tillväxt och utv. Spädbarn med låg
födelsevikt eller förlängd sjukhusvistelse.
Är failure to thrive:
 Försumligt? Ja, vanligen.
 Reversibelt? Ja, vanligen.
 Ett tecken för andra potentiella riskfaktorer? Ja, ja och åter ja.
Långtidseffekter: Kräver vanligen förlängd nutritionell rehab. Ju längre berövande, desto längre
rehab. Återhämtandet av milstenar kan ta mån/år. Vissa förseningar i tillväxt och utv kan vara
permanenta.
Hudfynd: Hygien (infektioner, infestationer), blåmärken, brännmärken, ärr.
Blåmärken: Kan ej med säkerhet dateras.
Datering av blåmärken
Röd
0-1 dagar
Blå/lila
1-4 dagar
Grön/gul
5-7 dagar
Gul/brun
8-10 dagar
Borta
1-3 veckor

Spädbarn åsamkar ej sig själva blåmärken. Spädbarn har inga blåmärken. Många spädbarn med brutna
ben har inga blåmärken. Vissa blåmärken har specifika mönster.

Sladdmarkeringar på skinkorna? Är vårdnadshavarnas berättelse tillförlitlig?
Hur farligt är det att ramla?

ABT/”Shaken baby syndrome”:
Mekanism: Skakning, bultande av huvudet mot hård yta, kvävning.
Symtom: Kramper (45%), sänkt medvetandegrad (43%), andingsproblem (34%), ökad irritabilitet
(25%), letargi/slöhet (23%), kräkningar (22%), apné (21%).
Sena effekter av cerebral atrofi: Förlust motorfunktion, utv-, syn-, beteendestörning, ep.
Uppföljning: Döda (19%), överlevande (81%) (friska (7%), multidisciplinär vård (85%)).
Kom ihåg: Barn skyddar sina föräldrar. Soc-anmäl. Revbensfx. Subdurala och retinala blödningar.
Noggrann us.
---------------------------------------------------15. SEM: Urologi-------------------------------------------------1. Nyfött gossebarn, där man genast efter förlossningen upptäcker en svullnad i vä skrotalhalva.
Svullnaden gör det omöjligt att identifiera vä testikel. Hö skrotalhalva ua.
Diagnos: Testistorsion hos nyfödd.
Diff: Hydrocele (mjukare än testistorsion), tumör, idiopatiskt skrotumödem, ljumskbråck (inbuktning
från ljumsken). Testistorsion förstorad hård testikel. Doppler-UL  Finns cirkulation, isf ej
testistorsion. Brukar ej op då nekrotiserad testikel i den åldern ofta försvinner av sig själv. Den andra
testikeln fixerar sig själv.
2. 2 mån gamle Axel har en svullnad i hö skrotalhalva, upptäckt av mamma i samband med
blöjbyte. Svullnaden är ganska spänd och någon testikel på den sidan går inte att känna. På vä
sida finns en normalstor testikel.
Diagnos: Hydrocele.
Diff: Testistumör (vanligare 2åå + pubertet, ganska ovanligt ev med hydrocele, tumörmarkörer,
bedöm operabilitet, ljumsksnitt, debuterar rel snabbt, sprids mkt snabbt), testistorsion (vanligast
nyfödd + pubertet), ljumskbråck (anulus ej fri, inklämt  testisischemi  illamående/kräkning, blod i
avföring; ileusrisk  nekros).
Vid hydrocele är anulus externus fri och gör ej ont. 20% vä, 20% bilat, 60% hö testis. Fingrar ovan
symfysen, gå lateralt och försök finna funikeln.
Utred: Insp och palp, genomlysning med ficklampa retroskrotalt. Akut UL-testiklar (bra sens). Vanlig
BÖS kan visa gas under symfys  inklämt bråck.
Beh: Vänta 3-4 år innan op, 90% försvinner vid 1 åå.
3. Kalle 5 år kommer m remiss från BVC då förhuden ej går att dra tillbaka. Föräldrar oroliga.
Diagnos: Fysiologisk fimos.
Börjar försvinna vid 1 åå pga smegma. Helt borta vid 8-10åå, annars op. Vid synekier bildas sår om
man drar tillbaka förhuden. ”Äkta” fimos  sår, balanit, lichen atrofikans  steroidsalva, 80% bra.
4a. Rasmus 3 år kommer till akuten för att förhuden är röd och svullen.
Diagnos: Balanit.
Med fysiologisk fimosis som försvinner helt vid 8 åå. Tryck ihop snoppen  pusdroppar kommer från
förhudssäcken. Diff: Främmande kropp? Beh: Sittbad, spolning med spruta, läker ut efter 2d.
4b. Rasmus 8 år kommer till akuten för att förhuden är röd och svullen.
Diagnos: Parafimos. Försök dra tillbaka förhuden.

5. Pontus 14 år kommer till akuten pga akut påkommande ”ont i magen”.
Diagnos: Testistorsion hos tonåring.
Diff: App – dra ned byxor och us.
Beh: Exploration och fixering. Bra resultat <6h, aldrig om >24h. 2d för helt nekrotiserad  mindre
smärta. Manuell detorsion: Öppen bok, inifrån-ut, ej rek. Hela funikeln snurrar runt + ej symmetriskt
 därför ej fixering hos nyfödda. Pubertet intravaginal. Extravaginal hos nyfödda.
6. Erik 5 år kommer till akuten pga akut påkommande ont i pungen.
Diagnos: Morgagnis hydatidtorsion.
Röd färg (torsion/infl), symmetrisk (infl), ensidig (torsion), medellinje. Symmetrisk svullnad ej torsion.
Tillståndet beh ej. Diff: (Epididymit).
7. Philip kommer m remiss från BVC vid 1 mån ålder pga hö testikel aldrig känts nere i pungen.
Diagnos: Medfödd retentio testis.
Testikeln har inte vandrat ner i pungen. Nyfödd 3%, 6 mån 1%, 10-25% bilat. Pat remitteras till
barnurologen för bed vid 6 mån ålder. Op pga risk för sterilitet (ensidig påverkar ej fertilitet),
kosmetiskt (testisprotes).
Diff: Retraktil, ektopi, anorki.
8. Remiss från barnläkare som undersökt nyfödde Fredrik på barnronden vid utskrivning från
BB då man inte kunna palpera någon testikel.
Diagnos: Bilat retentio testis.
Op alltid – närsomhelst efter 9 mån ålder. Låt testikeln få chans att vandra ned. Tillståndet är vanligare
vid prematuritet, SGA och vid födelsevikt <2,5kg.
Utred: Diagnos ställs genom anamnes och klinisk us. Inget UL.
9. 6 mån gamla Elin kommer till akuten en sen kväll med sina föräldrar pga hög feber och
allmänpåverkan. Verkar ömma i buken främst till vä.
Diagnos: Hydronefros.
Söker för pyelonefrit men har hydronefros. MAG3-skint, UL, MR-urografi. Lågt avflödeshinder,
backflöde. Intrauterint, bilat, pojke – bakre utretravalv (blir obeh tx- och dialyskrävande)  förlös v36.
Pyeloplastik (Anderson-Hynes), nefrektomi om dålig njurfunktion.
10. Nyfödd pojke där man på prenatalt UL funnit en dilatation i hö njure på 5 mm v17 samt
därefter ökning till 10 mm i v32.
Diagnos: Hydronefros.
Pelvoureteral obstruktion (PUJO) är en obstruktion som svarar för 50-65% av de antenatalt upptäckta
hydronefroserna. Andra orsaker är vesikoureteral reflux, multicystisk dysplastisk njure, vesikoureteral
obstruktion och uretravalvel. Om bilat hydronefros  uretravalvel tills motsatsen är bevisad.
Nyfödda med PUJO + hydronefros bör få ab för förebygga inf, njur-UL-kontroll var 3-6:e månad.
Risk för hydronefrosop: <12mm aldrig op, >50mm 100% op.
11. 12-årige Mats kommer till akuten pga magont och kräkningar sedan 5h.
Diagnos: Hydronefros pga aberrenta kärl.
Diff: Gastroenterit, app.
Anamnes: Någon annan sjuk? Ätit något annorlunda? Hur började det? Sämre eller bättre nu?
Huggsmärta? Molande? Intervaller? Avföring? Hur mycket kräk? Något som lindrar? Op tidigare?
Kunnat äta/dricka? Frisk för övrigt? Haft något liknande tidigare?
Status: Uppdriven buk? Tarmljud? Indirekt och direkt palpöm?
12. Sandra 5 år kommer med remiss till mottagningen pga vaginala flytningar.
Svårbeh. Skicka till BUMM. Inf? Odla! Om inget napp sök efter anatomisk orsak. Svagare mukosa 
fler inf  går ej beh. Cystoskopi, vaginoskopi. Fistel? Tumör? Ektopiskt mynnande ureter?
13. Emilia 13 år kommer till akuten pga magont sedan några månader.

Diagnos: Imperforerad vagina.
Ingen vaginalöppning. Smärtperioderna är mens. Blodet kommer ej ut eftersom vaginan är stängd. UL.
14. Per, 13 månader, kommer till akuten med sina föräldrar för att magen svullnat.
Diagnos: Wilms tumör.
Första symtom ofta förstorad mage. Ibland ser man hematuri efter lättare trauma. Malign,
snabbväxande, embryonal tumör. Ofta med utbredd lungmetastasering. Wilms tumör ger sällan
uppenbara symtom. Diagnos ställs enklast med UL-buk, ev DT. 2-4 år.
15. 2-årig flicka på remiss för avvikande underliv: Vulvasynekier.
16. Avvikande penisutseende: Hypospadi.
17. Bakre uretravalvel: Antenatal obstruktion, oligohydramnion, ascites. Neonatal palpabel tumör,
svårt kissa. UVI, njurinsuff, inkontinens. KAD, incision.
18. Vesikoureteral reflux: Backflöde av urin från blåsa till njure. 1-2% högre incidens om UVI. DT +
MUC. 20-30% läker spontant vartannat år. Ab-profylax, op, defluxinjektion.
--------------------------------------------------16. SEM: Ortopedi------------------------------------------------Fx: Barn = individ med öppna tillväxtzoner. Svag punkt i rörelseapparaten är inte ”mjukdelarna” utan
tillväxtzonerna och infästningarna för muskler, senor och ligament. Barnets periosteum är starkare,
tjockare och mer vaskulariserad. Mindre mineraliserat och mer elastiskt. Unik förmåga att ”bygga om
sig”, dvs felställningar korrigeras spontant under 1-2 år efter fx-läkning. Felställning på 36 grader är
borta på 3 år. Tillväxtzoner växer symmetriskt. Ledytorna ställer in sig i förhållande till varandra. I
diafysen tas ben bort på ena sidan och läggs till på den andra, ”bone drift”. Pat definieras ortopediskt
som barn fram tills att alla tillväxtzoner slutits, killar kan vara barn upp till 25åå enl den definitionen.
Remodellering. Vid förlossningsskador räcker det med att benbitarna är i samma rum för att de ska
läka ihop fint.
Barnfx:
 Pilbågsfx: Serie mikrofx som vanligen ej kan påvisas på rtg, unikt för barn.
 Infraktion: Stabil fx, läker utan beh, tryck.
 Greenstickfx
 Komplett fx
 Fysiolys: Tillväxtzon inblandad. Klassifikation I-IV enl Salter-Harris (glidning; in i
tillväxtzon upp i benet mot diafysen med skvallertriangel; ned i leden; tvärs över
tillväxtzonen). Intraartikulära fx måste reponeras exakt  annars förstörd led.
 Avulsionsfx: Ligament starkare än sina fästen.
Suprakondylär humerusfx: Vanligaste armbågsfx hos barn (60%). 95% extensionstyp. Fall på
utsträckt arm. Neurovaskulär påverkan kan uppstå.
1. Pojke 2 år: Vägrar att använda hö arm efter mindre trauma. Rtgbilder visar en färsk fraktur
i diafysära humerus och en läkt fraktur i proximala humerus. Fortsatt utredning? Diagnos?
Diagnos: Misstänkt barnmisshandel.
Varningstecken om skademekanismen ej stämmer med skadan som faktiskt föreligger, flera fx av
olika ålder. Noggrann dokumentering, diskutera med bakjour, vid misstanke Soc-anmälan.
Anamnes: Exakt vad hände? Mår i övrigt bra? Allergi (lm)?
Status: Insp, palp, distalstatus (innan och efter reponering), blåmärken på övriga kroppen?
Utred: Beroende på misstanke, koagulationsstatus, blodstatus med diff, D-vit, Ca, PTH.
Beh: Stabiliserande, smärtstillande, reponering, ev under narkos. Vidare beh beroende på vad rtg och
status visar. De flesta diafysära fx beh med collar-n-cuff alt gipsskena + slynga. Åb 2v för kontroll-rtg.
2. Flicka 11 år: Smärta och svullet hö knä efter vridvåld i samband med fotboll. Röntgen av
knät normal. Fortsatt utredning? Diagnos?
Diagnos: Avulsionsfx.
Diff: Främre korsbandsruptur. Insp: Fx? Dislokation? Patellalux? Palp: Kollateralligament, patella.
Stabilitet: Lachman, draglåda, sidovackling. Aktiv/passiv rörlighet. Distalstatus. MR (osteokondral

fx?). Ledpunktion: Lokalbedöva  lättare us. Tappa ut blodet. Fettpärlor = fx; enbart blod = fx
osannolik, snarare meniskruptur. Inf-risk 1/10.000
Barn från 9åå med akut knäskada följt av hemartros: Klinisk us, rtg, MR, ev artroskopi.
Beh: Isolerad ruptur beh konservativt. Om kvarstående instabilitet  op. Vid komb-skada ökar op-ind.
Patologiska höfttillstånd:
 Nyfödda och spädbarn: Höftledsinstabilitet/höftledslux, inf.
 Efter spädbarnsåldern: Coxitis simplex (höftsnuva, svullnad av höftledskapseln, hydrops),
septisk artrit (feber, CRP >100), Mb Perthes (rubbad kaputcirkulation), höftfysiolys.

3(pdf)/4(sem). Pojke 8 år: Hälta och smärta i hö knä sedan 6 mån utan föregående trauma. Rtg
av knät och höft normal för 4 mån sedan. Smärta vid rotation hö höft. Fortsatt utred? Diagnos?
Diagnos: Mb Perthes.
Avaskulär aseptisk nekros i kaput femoris. (1-)4-8(-15)åå vid debut. 80% pojkar. Incidens 1/1000 barn.
10-15% bilat. Troligtvis pga att lårbenshuvudet tillfälligt får minskad blodtillförsel  lårbenshuvudet
dör  infl i omkringliggande vävnad  sjuka benet blir kortare + minskad mobilitet.
Gör ny slätrtg/MR + rutinprover. Om bilat tänk brett – andra ovanliga diagnoser? Metabol orsak? Ju
yngre barn, desto bättre prognos.
Symtom: Smärta som ökar under dagen, hälta, inskränkt rörlighet, lårmuskelatrofi. Oftast smygande.
Smärtan kan upplevas i knät istället för den sjuka höften.
Beh: Yngre barn bättre prognos.
 <5 år: Oftast ingen specifik beh, barnet anpassar aktiviteten, antiflogistika (NSAID).
 5-8 år: Sjukgymnastbeh för undvika adduktionskontraktur.
 >8 år: Variserande proximal femurosteotomi.
4(pdf)/5(sem). Pojke 11 år: Hälta och smärta i hö knä sedan 4 mån utan föregående trauma.
Röntgen av knät var normal för 2 mån sedan. Idag akut smärta i låret efter mindre trauma.
Smärta vid rotation i hö höft. Fortsatt utredning? Diagnos?
Diagnos: Idiopatisk höftfysiolys. ”Ont i knät” – idiopatisk höftfysiolys!
Nästan alla >10 år, vanligast knubbiga pojkar. Ansträngningsrelaterat ont i knäet/låret samt hälta.
Minskad inåtrotation. Alltid en radiologisk diagnos. Skruvfixation. Vakta den friska höften eller
skruva den också. Ska ej reponeras. God prognos. Om uttalad felställning föreligger risk för sek artros.
Klinik: Smärta i ljumske, lår, knä (långsamt påkommande). Hälta (höft, inskränkt inåtrotation 
utåtroterat ben). Muskelatrofi. Inskränkt inåtrotation, abduktion flexion. Samtidig utåtrotation vid
flexion.
5(pdf)/3(sem). Flicka 5 år: Hälta sedan 1 dag utan föregående trauma. Klagar över smärta i hö
knä. Smärta i hö höft vid höftundersökning. Röntgen av höfter normal. UL av hö höft visar
ökad mängd ledvätska. Temp 37,5 och CRP 8. Fortsatt utredning? Diagnos?
Diagnos: Coxitis simplex.
Orsak okänd. Infl i höftled. Oftast ensidig. Normal rtg, ekofri synovit på UL. Temp + CRP
normala/lätt förhöjda. Kräver ej op under natten, kan gå hem. Beh: Vila 1v. Inget åb utan föräldrarna
får själva ta kontakt vid utebliven förbättring <1v, tidigare vid försämring eller hög feber.
6. Flicka 3 år: Vill inte belasta. Stark smärta vid försök till rotation i hö höft. Röntgen av höft
normal. UL visar utgjutning i höftleden. Temp 38,5 och CRP 90. Fortsatt utredning? Diagnos?
Diagnos: Septisk artrit.

Hematogen spridning från närliggande inf. Direkt inokulation av patogen. Utåtroterat ben, inskränkt
rörlighet i höften. Diagnos: UL, MR, punktion. Diff: Osteomyelit.
Beh: Artrotomi, ab 4v. Risk för kaputnekros och tillväxtstörning. Bakterier  ökat tryck 
kaputnekros. Op akut, även under natten!
7. Pojke 4 år: Hälta och lokal smärta distala tibia sedan 2 dagar utan föregående trauma.
Röntgen av underben normal. Ingen rodnad, svullnad eller värmeökning i underbenet. Temp
37,5 och CRP 20. Fortsatt utredning? Diagnos?
Diagnos: Osteomyelit.
Hematogen spridning från närliggande inf. Direkt inokulation av patogen. Osteomyelit i metafysärt
ben, brukar respektera tillväxtzoner.
 Spädbarn: Symtom på sepsis + pseudoparalys, oftare multifokal osteomyelit, oftare
genombrott till leden.
 Äldre barn: Feber, fokal smärta, hälta. Oproportionerlig smärta vid palp, jmf med fynd vid
insp.
Diagnos: Klinik, blodprov (vita, CRP, SR, (prokalcitonin)). Mikrobiologi: Blododl, aspiration, biopsi,
(sårodl), benmärg (utlandsresa, Salmonella), ekokardiografi (om växt av S aureus i blodet). Växt i
blododl 30%, växt från vävnad 65%.
Radiologi: Slätrtg, UL, MR, skint, (DT).
 Slätrtg: Görs alltid, normal rtg stärker misstanken.
 MR: Mkt hög sens och spec (>92%). Ssk urskilja inf, infl och neoplastiska processer i
ryggraden. Nackdel: Tillgänglighet, anestesi.
 UL: Periostala abscesser.
 Skint: Hög sens och spec efter 48h. Multifokal inf. Nackdel: ”Betraktarens öga”, strålning,
neonatalt falskt neg.
8. Pojke 1 mån: Normal förlossning. Normal höftus av barnläk på BB. Vid kontroll på BVC
konstateras en sidoskillnad mellan höfterna avseende rörelseomfång. Fortsatt utred? Diagnos?
Diagnos: Kongenital höftledsinstabilitet/lux (developmental dysplasia of the hip (DDH)).
Abduktionsinskränkning är kardinaltecknet på missad höftledslux! 2-4/1000 barn. 5x vanligare flickor.
Etiologi: Hereditet, fostrets läge i livmodern (sätesläge).
Diagnos: Us av läk med Barlows (provokation) och Ortolanis (reposition) test.
 Klinisk us + UL <6 mån ålder.
 Klinisk us + rtg >6 mån ålder.
Beh: von Rosenskena i 6v. Skenan byts 1-2x beroende på tillväxt och viktökning. Fortsatt beh med
Frejkabyxa i ytterligare 6v. Vid 6 mån ålder samt efter gångdebut kontroll med rtg.
Kliniska tecken på sent upptäckt höftledslux (2-4 mån):
 Minskad abduktionsförmåga (<45 grader).
 Benlängdsskillnad (femur).
 Asymmetri av knä-, lår- och glutealveck (osäkert tecken).
Barnet går med en Trendelenburghälta (icke-fungerande glutealmuskulatur) och vaggande gång. Ej
smärtande. Ofta kraftigt ökad ländlordos. Höftlux oftast smärtsam from 40åå.
9. Flicka 9 år: I övrigt friskt barn som är remitterad av skolläkaren till barnortopeden pga
benlängdsskillnad på 2 cm. Fortsatt utredning? Orsak till benlängdsskillnaden?
 Funktionell benlängdsskillnad: Vanligtvis pga inskränkt rörlighet i höft-, knä- eller fotled
eller obalans mellan muskelgrupper pga svaghet eller spasticitet.
 Strukturell benlängdsskillnad: Anatomisk förkortning. Anläggningsrubbning,
tillväxtstimulering, tillväxtstörning. Fx, inf, medfödda tillstånd som påverkar bentillväxten.
Benlängdsskillnad upp till 1 cm förekommer hos 2/3 av alla individer. Benlängdsskillnader <2 cm ger
ej ryggsmärtor. Genomsnittlig benlängdsskillnad hos vuxna är 1,4 cm.
Klinik: Kortare benet tendens till spetsfot. Längre benet – flexion och abduktion i höftleden samt
flexion i knäleden.

Mätmetod: Måttband (SIAS-med malleolen), plattor under korta benet (kompensera tills bäckenet står
rakt), rtg.
Beh: Benet har kvar förmågan att läka med den ursprungliga vävnaden, alla andra vävnader blir ärr.
 0-2 cm: Ev skoförhöjning.
 2-5 cm: Fysiodes (hämma tillväxt genom 8-plattor, märlor, borr).
 5-15 cm: Förlängning (extern ramfixation med yttre ställning).
10. Pojke 2 år: På BVC noteras att barnet går med tårna inåt och föräldrarna tycker att deras
pojke snubblar mer än jämnåriga barn. Fortsatt utredning? Diagnos?
Vanligast är att hela benet pekar inåt. Vid födseln pekar lårbenshalsen framåt 65 grader  12 grader
vid 8-9åå. Patologiskt om fötterna hos en 2-åring inte pekar inåt.
Intåing: Vanligt ”klagomål” från föräldrar till barn i 1-3åå. Snavar ofta, ingen smärta.
Rotationskomponenter i nedre extremiteter: Inåtrotation höft, inåtrotation underben,
framfotsadduktus.
Plattfothet (pes plano-valgus): <2år syns en platthet pga fettkudde under hålfoten. Viss
kalkaneusvalgusbelastning samt kobenthet. Smärta och trötthet kan förekomma, de flesta symtomfria.
Ingen evidens för att fotinlägg kan minska symtomen. Ingen evidens för rygg- eller höftbesvär.
Fotvalv – sänkt i stående men normalt vid stående på tå. Funktionell, strukturell (vertikal talus).
11. Flicka 5 år: Sedan gångdebuten gått på tå. Föräldrarna har fått lugnande besked på BVC
om att detta går över av sig själv. Föräldrarna vill att du som barnortoped undersöker barnet.
Föreslå 3 diffdiagnoser till tågång.
 Habituell tågång: Ingen beh, spontan korrektion. De flesta går på tå, slutar i 3-4åå pga
kosmetiskt. Bilat. Om det kvarstår, hälseneförlängning.
 Barn med neuromuskulär sjd: CP, Duchennes, Becker. Töjning, seriegipsning, ortos,
hälseneförlängning.
 Kongenital kort hälsena: Passiva töjningar. Ev kir med hälseneförlängning. Gips.
12. Pojke nyfödd: Vid födseln konstateras att vä fot är inåtvriden, att hälen är uppdragen och
att hälsenan är kort. Diagnos? Fortsatt behandling?
Diagnos: PEVA (pes equino-varus-adduktus)/Klumpfot/Club foot.
Latinska namnet = spetsfot, hälen i varus, framfoten i adduktion-supination. 100 barn/år, 2/3 pojkar.
Beh: Beh svår, kräver erfarenhet och volym (Ponsetimetoden). Redressioner och seriella gipsningar
varje vecka ad modum Ponseti under 1 månads ålder. Akillestenotomi när foten är abducerad, men
fortfarande plantarflekterad. Ortos 23h/d under 3 mån. Nattskenor till 4åå.
Mål: Rörlig och plantigrad fot (hela foten i golvet, framfot och häl rak). Normalt utseende + bra
rörelse.
Resultat: Kvarstår hos många barn – en outv vadmuskulatur hos alla, minskad rörlighet i foten,
minskad fotstorlek, benlängdsskillnad.
Diff: Vanligt de första månaderna att fötterna är inåtvridna med fotsulorna mot varandra. Om fötterna
är lätta att redressera (= återställa i rätt läge), vilket är regeln, rör det sig om ett helt benignt tillstånd
som rättar till sig självt.
Sammanfattning: Knäsmärta – undersök höften! Inskränkt höftabduktion hos bebisar kan vara
höftlux. Septisk artrit i höftleden kräver akut omhändertagande. Distalstatus innefattar motorik,
sensorik och kapillär återfyllnad/puls. Ofta god prognos för barnortopediska diagnoser. 50% risk barn
bryter sig <16åå. Benigna fx. Sällan oro för svår konsekvens. Räta ut så det ser rakt ut för ögat, men
ledfx MÅSTE REPONERAS EXAKT.
--------------------------------------------------17. SEM: Röntgen-------------------------------------------------Barnskelett: Fyser och hos de yngsta epifyser: brosk, ännu ej ossifierade (kan inte visualiseras med
slätrtg). Mjukare ben, starkare periost – infraktion, greenstickfx. Svaga områden – tillväxtzoner!
Kontrollera metafysen. Salter-Harris. Superb remoduleringspotential.

Kaput femorisfysiolys

Tillauxfx Salter-Harris typ 3

Barnmisshandel, ”bucket handlefx”, posteriora revbensfx

Osteomyelit: Djupt mjukdelsödem. Periostal bennybildning. Destruktion efter 10-14d. Sklerotisk zon
– läkning. Slätrtg i akutfas för uteslutande av fx och som utgångsstatus.

Trubbigt våld mot thorax och/eller buk – alltid DT!
Pediatrisk bukradiologi: Undersökningsmodaliteter:
 Slätröntgen:
o Utan kontrastmedel: Buköversikt, ev lungor. Misstänkt perforation, passagehinder.
o Med kontrastmedel: Esofagus, ventrikel, tarmpassage, kolon.
 UL: Hypertrofisk pylorusstenos, resistens, parenkymorgan, gallväg, susp appendicit m diffar.
 DT: Trubbigt trauma, problemlösare.
 MR: IBD, vidare utredning av gallvägar, tumörer, etc.
Pylorusstenos: 2-6v ålder. Kräkning, ofta kaskadliknande. Hungrig. Viktnedgång.

Invagination: 1 m-1 år, ibland äldre. Leading point? Lymfknutor, Meckels divertikel, lymfom,
Henoch-Schönlein? Intermittent smärta, kräkning, blodig avföring. Symtom kan vara extremt diffusa.

Buksmärta och feber:
 UL: Appendicit, avstängd pyelonefrit, abscess, resistenser, förstorade mesenteriella
lymfknutor, akut tarminfl.
 DT (iv kontrast): Nästa steg vid behov vid appendicit, abscess.

Miktionsuretrocystografi (MUCG): Blåskateter. Avbildning av blåsa och uretra. Detektion av reflux
till uretär och njurbäcken. Barn <4 år efter UVI.

App m appendikolit

---------------------------------------------------18. SEM: Kirurgi-------------------------------------------------1. Per, 6v gammal, har kräkts alltmer efter amning den senaste veckan. Sista dagarna verkar all
mat komma upp igen. Han har gått ner i vikt sedan den senaste BVC-kontrollen.
Diagnos: Pylorusstenos.
Symtomdebut 4-8v. Voluminösa kaskadkräkningar några min efter måltid. 4x vanligare hos pojkar.
Snabb förlust av saltsyra  hyperkloremisk metabol alkalos  viktnedgång + dehydrering.
Anamnes: I samband med måltid? Bukstatus. UL (pylorustjocklek), om inget ses  ventrikelkontrastrtg. Inlägg. Sond, uppvätskning (NaCl) sedan glukos + elektrolyter. Laparoskopisk op, vissa kan gå
tillbaka spontant.
Diff: Ileus/malrotation (mår jättedåligt, äter i princip ingenting, slöa, tidsperspektivet stämmer ej),
reflux (ovanligt i denna ålder), övermatning (viktnedgång stämmer ej).
2. Benny var fullgången när han föddes för snart 3 dygn sedan. Han har ännu inte haft
mekoniumavgång. Senaste dygnet har han börjat kräkas.
Diagnos: Analatresi.
Mekonium bör helst avgå <24h, max 48h efter födseln. Uppspänd buk (måttbandsmarkeringar).
Utred: Anal och rektal us. BÖS (mekoniumplugg, atresi). Kräkfärg? (grön talar för stopp i tarmen).
Handlägg: V-sond, iv vätska. Kontakta barnkir.
Diff: Mb Hirschsprung, malrotation, kolonatresi.
3. Signe föddes vid 24v gestationsålder. Hon är nu 2v och har sista dygnet blivit alltmer spänd i
buken. Hon tolererar inte de små mängder mat man försöker ge henne.
Diagnos: Nekrotiserande enterokolit (NEC).

Mer spänd i buken – tänk NEC. Även blod i avföring, sparsamma tarmljud, bukväggen kan bli
ödematös och missfärgad. NEC är en akut sepsis som utgår från tunntarmen (ev även kolon). Orsaken
är komb av cirkulationsstörning + bakterieöverväxt. Det blir en transmural inf, paralys, ödem,
blödning, kan perforera. I princip endast hos prematurfödda. Försöker ge mat för stimulera smaken på
mat? Ej för att stimulera sväljreflexen. Hög AF, svårt att bukpalp. Kan ej tillgodogöra sig näring.
Diff: Ev atresi, lite äldre tänk reflux.
Utred: BÖS (frontal- + sidobild) visar fri gas i buk eller/och intramural gas.
Handlägg: Fasta (risk för barnet blir ointresserad av mat i framtiden), v-sond, ab. 50% blir bättre av
detta och behöver ej op. Op görs vid fri gas eller försämring trots konservativ beh. Akta kort
tarmsyndrom i framtiden.
4. Otto är 1v gammal. Han kommer med sina föräldrar i ambulans till akutmottagningen. Han
har sedan 3-4h kräkts gallfärgat och blivit allt slöare. När du undersöker honom verkar han
irritabel och har ont. Buken är uppspänd och diffust öm.
Diagnos: Malrotation/volvulus.
Söker ej för sin malrotation (diffusa buksmärtor) utan för sin volvulus (kompl). Kan leva hela livet
med enbart malrotation.
Gallfärgade kräkningar, uppspänd buk. Akut, dåligt barn, dehydrering, ischemi. Under fosterlivet
roterar tarmen, ibland hakar rotationen upp sig och blir inkomplett. En lindrig variant innebär att
cekum ligger uppe vid levern. Ibland ses då abnormala bindvävsstråk som löper över nedre delen av
duodenum, Ladds band  obstruktion. Om tarmen roterar kring sin egen infästning uppstår volvulus
där artären vrids och stryps  ischemi. Vissa får ett kroniskt subileustillstånd med diffus buksmärta
och dålig viktuppgång som kan övergå i ileus.
Malrotationbeh: Ladds op – löser upp där tarmen hänger felaktigt. Appendektomi.
Hinder i övre GI-kanalen = Gallfärgad kräkning vid några dagars ålder. Akut remiss barnkir.
Anamnes: Grav/nyföddhetsperiod. Sjd (Downs)? Mekoniumavgång? Ikterus? Hereditet. Insp/palp
ljumskar, rektum, yttre genitalia, hjärta, pulsar. Lyssna på buken: peristaltik. BÖS!
Diff: Mb Hirschsprung, duodenalhinder, tunntarmatresi.
5. Leif, 3 mån, har de senaste veckorna haft en knöl i hö ljumske som kommer och går. När du
ser honom på mottagningen känner du ingenting konstigt.
Diagnos: Ljumskbråck.
Diff: Hydrocele (svårt trycka bort), varikocele (mkt sällsynt).
Anamnes: Går trycka tillbaka? Smärta? Status: Finns knöl (tarmslynga? i ljumsken?), går ej palpera
bråckportar hos barn. Genomlysning kan fungera på barn. Rafe talar om vilken skrotumsida som
engagerats. Typisk anamnes alt palpabelt fynd. Bråck kan ofta reponeras (i bäckenhögläge) efter
smärtstillande (morfin). Sedan op öppet/laparoskopiskt (alla ljumskbråck på barn op).
6. Atsuyuki är 8v. Senaste tiden har han blivit alltmer gul i hud och ögonvitor. Hans avföring
beskrivs av föräldrarna som kittfärgad.
Diagnos: Gallgångsatresi.
Mår ofta ganska bra, men kan inte tillgodogöra sig sin näring ordentligt. TPN. UL. Rouxslynga.
Fysiologisk ikterus uppkommer först efter 24h. Inf och hemolys måste uteslutas om tidigare debut.
Mörk urin? Epidemiologi? Hereditet? Neurologisk us (tonicitet, moro-, gripreflexen).
7. Janne, 2 mån, kommer till din mott, remitterad av allmänläkaren på BVC. Han har sedan
naveln föll haft en rödaktig, nästan halvcentimeterstor resistens. Hans mamma säger att det
kommer mycket vätska från förändringen.
Diagnos: Urakusfistel.
Förbindelse mellan urinvägarna på något sätt (vanligtvis urinblåsan) alt sammanlänkat med tarm och
navel. Vätska kan sippra, ovanligt, diagnos genom analys av vätska + rtg.
Diff: Navelsinf (lite för gammal för det), granulom, omfalocele (borde upptäckts vid födseln),
vätskefyllt navelbråck.
Åtgärd: Oftast helt ofarligt, kan sätta lapp fram till op. Vid tarmförbindelse snabbare op.

8. Lisa, 12 år, började för 1d sedan få ont i magen. Igår gjorde det mest och kring naveln. Nu
har smärtan flyttat sig till bukens nedre högra del. Hon har inte kräkts, men har ingen matlust.
Diagnos: Appendicit.
Smärtan först visceral = svårlokaliserad/central (kring naveln). Därefter lokal peritonitretning =
smärtvandring. Påverkan på GI-funktion (kräkning, illamående, diarré, nedsatt aptit), peritonit
(indirekt palpömhet, släppömhet, muskelförsvar), infl (feber, stiger vid perforation), leukocytos
(leukopeni pga lymfopeni, CRP-stegring). Klinisk diagnos. Pot dödlig, perforation (vanligare hos
barn) ska upptäckas och beh tidigt med op, men kan sällan föregripas! Spontanläkning vanligt. Vissa
kan beh med enbart ab.
App osannolik vid avsaknad av infl respons. Om UL visar app (>6mm) är diagnosen oftast säker. Neg
UL utesluter ej app. DT i 2:ahand. Appendikolit = fekalsten. Appabscess beh med ab.
Utvidga: Senast avföring? Hereditet? Tid/nuv sjd? Lm? Smärta vid miktion/avf? Blod i urin?
Ätit/druckit?
Status: Dehydreringstecken? Feber? AT? Buk: Insp, palp, ausk. Ömhet buk direkt/indirekt/släppöm?
Mjuk? Resistens? Njurloger?
9. Tore, 18 mån, har sedan 2d bajsat färskt rött blod. Föräldrarna beskriver att det kommit
väldigt mkt blod. Tore verkar må ganska bra och har inte ont.
Diagnos: Meckels divertikel.
Diff: Analfissur, invagination (2-4åå, intermittent smärta, om blod  op, annars försök reponera x2-3).
Anamnes: Titta i blöjan. Färg? Blodiga stimmor i avföring? (lugnande besken). Ljust/mörkrött blod i
avföringen? Hur ligger avföringen i blöjan? Slem vid sidan av? UL/DT. Laparoskopisk op.
10. Sven, 3 år, kommer till barnakuten för att han ramlat från en stol. Han verkar alldeles
opåverkad, men då du undersöker magen känner du en stor, hård knöl i övre hö delen av buken.
Diagnos: Sarkom.
DT, <4 år sövs. Inlägg.
Wilms tumör (nefroblastom): Malign, snabbväxande, embryonal tumör som obeh leder till döden, ofta med utbredd lungmetastasering.
Sällan uppenbara symtom. Smärtfri knöl/svullnad på ena sidan av barnets mage. Ofta är tumören mkt stor när den upptäcks. Diagnos med
UL-buk, ev DT. Vanligen både cytostatika- och strålkänslig. 5-årsöverlevnad 88%.
Neuroblastom: Uppstår från sympatiska nervsystemet. Ofta uppträder sjd även i binjurarnas inre del, liksom i nervvävnaden utefter
ryggraden. Beh skiljer sig lika mkt som symtomen. Enklare fall, med en enstaka tumör, kan op. Ju yngre barn, desto bättre möjlighet till bot.
Idag överlever 60% högriskneuroblastom och 85% de ”snällare” varianterna.

11. Conny, 12 år, cyklade omkull och fick styret i magen. Han kommer till sjukhuset i taxi med
sin mamma. Han har ett märke efter styret alldeles nedom revbensbågen till vänster i magen.
Diagnos: Mjältruptur.
Långsam blödning: Måttlig smärta i övre vä buk. Ev illamående och kräkning, palpöm och
muskelfösvar i övre vä kvadrant, dämpning vid perkusssion samt ibland palpabel utfyllnad.
Större blödning: Hypovolemi, takykardi, sänkt BT, kallsvettig, ev utspänd buk. Större risk för ruptur
de första 2v efter traumat.
Utred: UL, DT för definitiv diagnos.
Beh: Konservativ om minimal/subkapsulär blödning med stabil pat. Coila trasiga kärl. Annars
partiell/total splenektomi (glöm ej pneumokockvaccin).
12. Hector, 2 år, ska hjälpa till att laga mat. Han tappar balansen och tar emot sig med vä hand
rakt i den heta stekpannan. Hans mamma sköljer handen med kallt vatten. När de kommer till
akutmottagningen har han stora blåsor i hela handflatan och på fingrarna.
Diagnos: Lättare brännskada.
Köldskaderisk med kallt vatten, använd istället svalt vatten. Ge smärtlindring (Alvedon). Vira in med
frottéhandduk (då cirkulerande luft ökar smärtan). Punktera ej blåsor  risk för inf ökar då. Blåsor
innehåller även läkande vätska. Sammanfallna eller spruckna blåsor ska tas bort.
13. Vera, 3 år, Började bli förstoppad när hon var någon månad gammal. Man har behandlat
henne med olika sorters laxantia sedan dess. Nu remitteras hon från barnmottagningen med
frågeställningen: Kirurgisk förklaring till förstoppningen? Ytterligare utredning?

Diagnos: Mb Hirschsprung.
Extremt ovanligt att vara 3 år med oupptäckt Hirschsprung. Ofta saknar barnen mekoniumavgång.
14. Gösta är en fullgången gosse som är ett par timmar gammal. På förlossningen tycker
barnmorskan att det kommer ovanligt mycket saliv ur munnen. När han försöker sätta sond är
det väldigt svårt att får ner den ordentligt.
Diagnos: Esofagusatresi.
Oftast är det SSK själva som kommer på diagnosen när de inte kan få ner tuben. Innebär att
matstrupen är delad och att det inte finns någon förbindelse mellan mun-magsäck. Övre delen av
esofagus slutar oftast blint (atresi), medan nedre delen har förbindelse från magsäcken till luftstrupen
via en fistelgång.
Symtom: Hosta vid matning, cyanosattacker, pneumonier, dreglar mkt. Ofta associerad till många
andra missbildningar (hjärtmissbildningar, syndrom, kromosomavvikelser).
Beh: Op. TPN i några dagar. Ofta problem med reflux, läckage, astma. Barnen följs upp i 15 år.
15. Gustav och Hanna väntar barn. Vid UL-kontroll ligger delar av tarmen utanför bukhålan.
På hemortssjukhuset har man sagt att det är ett bukväggsbråck. De kommer nu till
fostermedicinska mottagningen för att få information.
Diagnos: Gastroschis.
Bukväggsdefekt till hö om naveln. Oftast pojkar. Bråcksäck saknas vilket gör att tarmarna är
ödematösa, förkortade, malroterade, fibrinbelagda, missfärgade. Navelsträng normal. Barnet förlöses
med sectio. Tarmarna bäddas in i varma dukar fuktade med koksaltlösning och täcks med steril plast.
Lavemang för tömma mekonium. Sedan op akut. Associerat med tunntarmsatresi.
Diff: Omfalocele: Bukorganen prolaberar ut i navelsträngen, då slutningen av navelsträngen är defekt.
Organen är skyddade av ammonium som utgör bråcksäcken. Associerat med andra missbildningar
(kromosomavvikelse, hjärtfel). Op <1-2d efter födseln om amnion är intakt, annars akut op.
16. Diagnos: Diafragmabråck.
---------------------------------------------------19. SEM: Diabetes-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inledande diabetesföreläsning----------------------------------------------------------------

Diabetes hos barn i Sve: F=P <15 åå. Minskning 15-34åå i Sve, yngre vid sjddebut. Förändrat
insjuknandemönster? Tidigare topp i förpubertet = tillväxtspurt, idag många förskolebarn. 780 nya
fall/år <18 åå. Prevalens 7800 <18 åå.
 Typ 1: 95-99%. Ökar i yngre åldrar. Autoimmun (Ak-pos). Alltid insulinberoende.
 Typ 2: 1-3%. Ökar. Epidemi, tex i Latinamerika och Sydostasien. Etnicitet. Fetma,
insulinresistens, akantosis nigrikans. Auto-Ak-neg.
 MODY (maturity onset diabetes in the young)/monogen diabetes: 1-2%? Autosomalt
dominant, ovanlig, ej ketotisk. Olika förlopp beroende på typ (MODY 1-6-?).
Kriterierna är samma för typ 1 och 2:
Fasta – plasma (kap/venöst)
Ej fasta/OGTT vid 2h – blod/plasma

OBS
Stört fasteglukos (IFG) (5,6-)6,1-6,9
Störd glukostolerans (IGT) 7,8-11,0

Diabetes
7,0
11,1

I praktiken typ 1-diabetes: Klassisk anamnes. 2 förhöjda p-glukos. Glukosuri. Förhöjt HbA1c.
AutoAk.
Antal barn <18 som fick diabetes 2011: 801. Prevalens bland barn <18: 0,4%. Incidens:
42/100.000 barn <18 år och år. Andel barn som är <5 år vid insjuknandet: 20%. Typ 1 (>98%),
MODY, typ 2.
Typ 1 hos barn:
Etiologi: Genetisk predisposition. Virus (enterovirus)? Viktuppgång, föda? Stress? Välfärdssjd
(tillväxt, immunologisk exposition)?.
 Acceleratorhypotesen: Snabb tillväxt, viktuppgång är riskfaktorer för diabetesutv.
Rel ”övergödning” = risk för en genetiskt vulnerabel individ?

 Beta-cellstresshypotesen
 Hygienhypotesen
Genetisk predisposition: Ingen typ 1-gen hittad. HLA (kromosom 6): DR-, DQ-protein uttryckta av
APC. Högrisk: DQ2/DQ8. Mkt vanlig HLA i Skandinavien (25%). DQ2 – celiaki.
Hereditet: 10% av nya fall har en 1:a gradssläkting. Om mamma typ 1 (3% risk), pappa (6-8%), båda
fld (10%) att ett barn får typ 1. Syskon (1-5%), monozygota tvillingar (25-30%).
Symtom vid diagnos: Törst. Polyuri (sekundär enures). Viktnedgång. Trötthet, svampinf. Magont.
Kräkningar (utan diarré) – Acetonlukt, konfusion, medvetslöshet. Hyperglykemi. Glukosuri.
Dehydrering/avmagring. Ketonprod (utsöndras i urin, blod, andedräkt). Acidos. Elektrolytrubbning.
Hjärnödem (ovanligt/farligt). Mortalitet (mkt låg i Sverige). Ketoacidos!
Tidig diagnos viktig! Undvik DKA! Öka allmän kunskap om diabetessymtom hos barn!
Ny diagnos hos barn:
 Rehydrering.
 Iv insulin 24-48h.
 DKA: Fasta, iv vätska, långsam sänkning av b-glukos.
 Sc insulin flerdos.
 Mat.
 Motion.
 Undervisning (enskilt + grupp) – LÄK, SSK, dietist.
 Kuratorskontakt.
 1v slutenvård, 1v dagvård, VAB 2 fld, ny ”inskolning” på förskola/skola.
Kom ihåg: Barn får diabetes! Enkel diagnos att ställa! Urinprov, blodprov (kapillärt). Få diffar om
högt urin/blodsocker. Behövs nästan aldrig belastningar för diagnos. Akut till sjukhus samma dag!
Insulin/glukosinteraktion: Sockerinnehåll i blodet hos frisk vuxen (5-6 mmol/l) = 2 bitar socker.
Glykogenförråd i levern (5% av levervikten) och musklerna (1% av muskelvikten) räcker till 24h fasta
för en vuxen och 12h för ett barn. Barn har högre glukosomsättning i vila än vuxna pga större hjärna
relativt kroppsvikt.
 Blodsocker kommer från: Mat/kolhydrater. Lever/muskelförråd av glykogen (glykogenolys).
Protein och fett (glukoneogenes).
 Icke-insulinberoende glukostransport: Hjärna, retina, njure, binjurar, erytrocyter 
hyperglykemi  höga glukosnivåer i dessa organ.
 Glukosbrist  minskad insulinprod  glukos reserveras för viktiga organ.
 Betacellen är en inbyggd ”blodsockermätare”.
 Insulin  insulinreceptor  cellväggen permeabel för glukos  konstant B-glukos.
 Lagring som stimuleras av insulin: Glykogen (mest i levern). Fett (obegränsad kapacitet).
Uppbyggnad av protein (ingen lagringsform). Anabolt hormon.
 ”Insulinbrist = Svält mitt i överfödet”.
Fysiologi för barn och vuxna:
 Insulin = nyckeln som öppnar dörren till olika celler och levern för att sockret ska komma in.
 Aktivering av icke-insulinkänsliga glukos transportörer (GLUT4)  Träning/fys aktivitet
gör att en del glukos smiter in genom nyckelhålet utan att dörren behöver öppnas.
 Insulinresistens = fler lås monteras på celldörrarna.
 Injicerat insulin vet inte vad som kommer att hända i framtiden – aktivitet eller vila eller mat
eller stress. Du måste tänka som en betacell! Och glöm inte din goda vän levern!
Insulineffekter: Kroppens mest anabola hormon!
 Möjliggör transport av glukos in i cellen.
 Stimulerar glykogenesen i lever.





Hämmar glykogenolys.
Hämmar lipolys.
Stimulerar proteinsyntes.

Målen för diabetesbeh: Uppnå och upprätthålla mål för glukosnivåer. HbA1c 52-57mmol/mol.
Postprandiella p-glukosvärden. Glukosvariabilitet.
 Minska risken för mikro/makrovaskulära skador: Metabolt minne – epigenetik. Påverkan
på GH/IGF-I-axeln?
 Minimera risken för svår hypoglykemi
 Normal tillväxt och utveckling
 “Normalt liv”, utbildning, arbete, relationer, föräldraskap…
HbA1c stiger när skolan börjar! Förskola, skola (före pubertet), pubertet. Efterlikna fysiologisk
insulinprofil. Intensiv diabetesbeh.
Insulin basalbolus/MDI (multipel daglig injektion):
 4-6 inj direktverkande analog (Novorapid/Humalog/Apidra) före måltider.
 1-2 inj långverkande analog (Lantus x1, Levemir x2) eller NPH-insulin x2.
Insulinpump (CSII):
 Modifierad 3-dosregim: 2x NPH+3 direktverkande analog (frukost, middag, kvällsmål)
(sällsynt, ibland småbarn).
 2 inj färdigblandat mixinsulin (ovanligt, kanske till ”non-compliant” tonåring).
I praktiken: Inj givna av vuxen. Från 7-9åå av barnet med vuxentillsyn. Alltid insulinpennor. 4-6
dagliga B-glukostester. Basera måltidsdosen utifrån kolhydratinnehåll. Mat med lågt innehåll
av ”snabba” kolhydrater (socker) och högt innehåll av ”långsamma” (fiber, komplexa).
Godis: Lära sig hur mkt extra insulin som behövs, testa!
Basinsuliner:
 NPH-insulin Insulatard: 12-14h duration, 2-dos.
 Glargine Lantus: 24h duration, oftast 1-dos, kväll.
 Detemir Levemir: 18-20h duration, dosberoende, 1-2-dos.
Måltidsinsuliner:
 Lispro Humalog: Direkt insättande, duration 1,5-2h.
 Aspart Novorapid: Direkt insättande, duration 1,5-2h.
 Glulisin Apidra: Direkt insättande, duration 1,5-2h.
Ultralångverkande basanaloger på väg in. Hög andel barn med pump i Sverige. 35% av 7800 barn och
ungdomar har insulinpump. Nya beh: Insulinpump med glukossensor (CGM).
Insulinbehov under olika utvecklingsfaser hos barn:
 Initial fas 1-2v: >1,5-2 U/kg/d. Insulinresistes: Lång hyperglykemi/DKA.
 Klinisk remissionsfas: <0,5 U/kg/d. Varierande duration. Ålder, initial klinisk bild beh
(betacellsvila) – vaccin?
 Efter remissionsfas:
o Före pubertet: <= 1,0 U/kg/d. Insulinkänslig period vanligen.
o Under pubertet: >1,5-2 U/kg/d. Insulinresistens.
o Efter pubertet: <= 1,0 U/kg/d. Fysisk aktivitetsgrad, BMI. Inf  högre insulinbehov.
Fys aktivitet  insulinkänslig (lägre basalinsulin).
Åldersspecifika problem:
 Det lilla barnet: Injproblem. Dagis. Hypoglykemi – kongnitiv utv, kramper? Tester: vad, när?
Matvägran. ”Vill inte!”
 Tonåring: Insulinresistent (PCO). Vikt/ätstörningsproblematik. Alkohol, rökning. Sex
(preventivmedel, framtida grav). Regelbundet liv?! Hypoglykemi, ketoacidos. Yrkesval, flytta
hemifrån.

Associerade sjukdomar:
Celiaki: 10%. Skreening vid diagnos + årligen: IgA-gliadinAk (<3 åå), IgA-transglutaminasAk.
 75% diagnostiserad celiaki <2 år från diabetesdiagnos.
 50% asymtomatiska.
 50% GI-problem, hypoglykemi, depression, tillväxtrubbning, infertilitet.
Tunntarmsbiopsi för diagnos. Livslång sjd/beh.
Tyroideasjd (oftast autoimmun hypotyreos): 10%. Skreening vid diagnos + årligen: TSH, fritt T4
och ev tyroideaAk. Levaxinbeh. Oftast asymtomatisk. Hypoglykemier, lägre insulinbehov plötsligt.
Komplexa syndrom med multipla endokrina symtom: (APS1-3), (binjure, svampinf, etc).
Uppföljning: Diabetesteam! Barnklinik diabetolog/endokrinolog, 0-18 år. Tillväxt och utv.
Individualiserade mål för metabol kontroll. HbA1c x4/år. Hjälp med justering av insulinbeh. 4
besök/år i ”okomplicerade” fall, oftare när metabola/psykologiska/sociala problem. Diabetes-SSK,
dietist, kurator/psykolog/BUP-team. Info/undervisning till dagis/skola/fritis.
Skreening för komplikationer:
 Mikroalbuminuri x2-4/år.
 Ögonbottenfoto varje 1-2 år från 10 åå.
 BT x2-4/år.
 TSH- + CD-skreening årligen.
Långtidskompl: Glykerat hemoglobin (HbA1c) är ett ”långtidsmått” på glukosnivån och den
viktigaste biokemiska variabeln för att följa diabetesbeh. Stark koppling mellan HbA1c-värdet,
metabol kontroll och risken för mikro- och makrovaskulära kompl. Obs! Rökning.
 Nefropati vid typ 1: Minskad förekomst i Sverige. Aktiv skreening och beh av
mikroalbuminuri. Hypertonibeh: 24h-BT, ACE-hämmare.
 Retinopati: Skreening m ögonbottenfoto från 10åå.
 Neuropati.
 Makrovaskulära komplikationer.
Etiologi: Högt blodglukos – variabilitet. Låga insulinnivåer. Lågt IGF-I. Låga nivåer av C-peptid.
Hypertoni. Inflammatorisk reaktion. Rökning riskfaktor.
Kräkning och diabetes:
 Gastroenterit? Till sjukhus: Hypoglykemi, dehydrering, forts kräkn/diarré. B-glukos, Bketoner, U-ketoner. Epidemiologi? Rehydrering (glukos po/iv). Insulin (basalinsulin,
snabbinsulin vb efter b-glukosvärde).
 Ketoacidos (DKA)? Buksmärtor, kräkningar, illamående hos diabetespat är ketoacidos tills
motsatsen är bevisad! I Sve har 18% ketoacidos vid debut. Till sjukhus: B-ketoner >3
mmol/L, ”sjuk”, forts.kräkn, okänd orsak till DKA. B-glukos. B-ketoner (inf, missade inj,
pubertet, insulinpump). Rehydrering (glukos po/iv). Insulin (beh i hemmet) (basalinsulin,
0,1iu/kg extra var 2-3:e h + vanliga doser). Misstänk alltid DKA när ett barn med känd
diabetes kräks!
o DKA-beh: Initial beh med iv RingerAcetat. Iv insulin Actrapid normaldos 0,1E/kg/h.
 CAVE: Hyponatremi – hjärnödemrisk.
 CAVE: Hypokalemi – insulin för in K i cellerna, ytterligare sänkt K när acidos
korrigeras.
o Volym: Ge 10% av kroppsvikt + underhållsbehov. Långsam korrigering av
hyperglykemi – ej sänka blodsocker >4 mmol/h. Håll blodsocker kring 10-15 mmol
tills pH >7,30.
Hypoglykemi: Obalans mellan insulin, mat, fysisk aktivitet. Fel dos, fel sort. Dag/natt. Alkohol.
Beh:
 Hemma: Druvsocker (Dextrosol): 3g (=1 tabl)/10kg. Glukagoninj (<25kg ½ ampull/>25kg 1
ampull).

 Ambulans/sjukhus: Iv glukos 30%.
Motreglering (GH, adrenalin, glukagon, kortisol).
Du får inte missa: Nya pat: Barn får diabetes! Enkel diagnos. Urin (blodtest). Få diffar om du hittar
ett högt urin/blodglukosvärde.
Ketoacidos (DKA): Kräkning (utan diarré). Magont. Fråga efter DM-symtom!
Hos känd IDDM-pat med kräkning: Blodglukos? B-ketoner? Urinketontest?
Misstänk alltid DKA tills detta är uteslutet med tester!
Typ 2 hos barn:
Incidens: >=30% av pediatriska diabetesfall är typ 2 i USA:s riskpopulationer. Trend är ökande i
USA, England, Indien. Viktigt klassificera kontinuerligt – Ökning bland barn också i Sve? 1% av nya
diabetesfall <18åå i Sv.
Initiala symtom: Ketoacidos inte ovanligt (vanligare hos afroamerikaner). Viktuppgång vanligare än
viktfall. PCO och hirsutism vanligt hos afro- och latinamerikaner. Polyuri, polydipsi, hyperfagi!
Akantosis nigrikans (tecken på insulinresistens).
Beh: Insulin initialt vid snabbt insjuknande – studier visat att detta leder till “remission”. Metformin.
Kompl: Utvecklade redan vid diagnos – Retinopati (36%), mikroalbuminuri (22%). Uppföljning av
riskgrupper är viktigt, tex obesa barn, men görs inte alltid – typ 2-diabetes är reversibel! Beh av
lipidrubbningar hos barn kontroversiellt. Hypertension ska beh.
----------------------------------------------------------------------------Diabetesfallen----------------------------------------------------------------------------

Fall 1: Fia, 2 år. Fia söker hos dig på VC med misstanke om UVI för hon har kissat ofta senaste
veckan med tunga blöjor. Urinprov visar glukosuri. Fia är opåverkad men törstig.
1.1. Vilka är de diagnostiska kriterierna för diabetes?
Diagnostiska kriterier: >11,1 p-glukos slumpmässigt eller >7 p-glukos fastande.
Kriterier typ 1: Klassisk anamnes + 2 förhöjda p-glukos + glukosuri + förhöjt HbA1c + auto-Ak.
7/11-regeln: Får aldrig ha högre än 7 fasteglukos och 11 slumpmässigt p-glukos.
1.2. Vad krävs för diagnos hos Fia?
Kliniska symtom (stora urinmängder, ökad törst, trötthet, avmagring) + förhöjt P-glukos ger diagnosen.
2.1. Vad gör insulin i kroppen och hur uppstår symtomen?
Insulin möjliggör transport av glukos in i cellen. Upptag av glukos i muskler, fettväv och lever.
Anabola effekter:
 Stimulerar glykogenes och hämmar glykogenolys.
 Hämmar lipolys.
 Stimulerar proteinsyntes.
Insulin  insulinreceptor  GLUT4 in cellmembran  glukos in i cellerna, konstant glukosnivå EC. .
2.2. Vad är njurtröskel?
Det glukosvärde då njurarna börjar utsöndra socker i urinen. Normalt 8-10 mmol/l, när gränsvärdet
passeras kan man mäta sockerhalten i urinen. Man kissar mer, blir törstig och trött när blodsockret är
högt. Njurtröskeln blir något högre ju äldre man blir.
2.3. Hur lång tid brukar det ta att utveckla typ 1?
Det tar 3-4v att utv diabetes from första symtom. Det går fortare hos barn. När 10% av betacellerna
återstår börjar symtom utv.
3.1. Hur vanligt är typ 1 resp typ 2 bland barn <18 år i Sve?
8000 barn med diabetes i Sve, varav 1200 i Sthlm. Sve har, näst efter Finland, världens högsta
förekomst av typ 1 hos barn. I Sve finns det nästan 8000 barn som har diabetes. Av dessa har 95-99%
typ 1, 1-3% typ 2, och 1-2% MODY. Prevalens barn <18 år: 0,4%.
3.2. Hur många barn får sjd i Sverige varje år?
780.
3.3. Hur har incidensen förändrats över tid?
42/100.000 barn <18år och år. Incidensen har ökat fram till 2006, men har sedan dess stabiliserats.
Förändrat insjuknandemönster: Tidigare topp i förpubertet = tillväxtspurt, idag många förskolebarn.
Invandring spelar in.
3.4. Hur många barn är numera <5 år vid debut?

20% dvs vart 5:e barn.
4. Vad ska du göra med Fia och vad är tidsaspekten?
Alla barn med förhöjt blodsocker (oavsett vid vilken tidpunkt detta är taget) bör ses av barnläkare
samma dag. Lägg in.

5. Vad kommer Fia få för behandling?
Omhändertagande av barn med nyupptäckt diabetes: Misstänkt diabetes, SSK tar OMG puls, BT,
kapillärprov (P-glukos, blodgas). EMLA för 2 iv-infarter. Läkbed.
 Hyperglykemi: pH >7,30, BE >–10, pat oftast opåverkad.
 Hyperglykemi + DKA: pH <7,30, BE <–10, pat oftast påverkad.
 Hyperosmolär hyperglykemisk icke-ketotisk koma (HNKS): pH >7,30, BE >–10, P-glukos >33
mmol/l, S-osmolalitet >320, pat oftast påverkad.
Insulin, vätska (snabb + långsam rehydrering i 48h). Inlagd akut, vårdavd 3-7d, dagvård 1v,
skola/dagis 1-2v. Totalt 3v för att återgå till vanligt liv.
Akut nyupptäckt diabetes utan ketoacidos: Iv insulinbeh 0,05 E/kg/h om <5 år. Till äldre 0,1 E/kg/h.
Pga risk för snabbt blodsockerfall räcker det oftast med hälften av dessa doser de första 4-6h. Ingen iv
väteskebeh behövs.
Långsiktigt: Måltidsinsulin + basinsulin (flerdosbeh). De flesta barn med typ 1 får en initial period
med partiell remission (”smekmånadsfasen”) med ett insulinbehov på <0,5 E/kg och nästintill normalt
HbA1c. Förskolebarn och ffa barn <4-5åå beh i oftare m insulinpump som startas tidigt efter debuten.
Förutom lm-beh får pat (föräldrarna) även undervisning, kuratorkontakt, ny inskolning på
förskola/dagis.
Fall 2: Malek, 11 år. Malek kommer med ambulans och du är vik läkare på barnakuten. Han
har diabetes typ 1 sedan 8 åå och har pump. Nu hittad i sängen efter att ha varit ”magsjuk” med
kräkningar under natten. Malek är medvetandesänkt och andas tungt.
1.1. Vilket tillstånd bör du misstänka?
Diabetesketoacidos (DKA). Buksmärtor, kräkningar, illamående hos en känd diabetespat är ketoacidos
tills motsatsen är bevisad. Pumpen är snabbverkande. Efter borttagning av pump är man helt utan
insulin efter 2h. Ketoner tar 3-4h att producera.
Symtomflora:
 Polydipsi/polyuri  UVI?
 Illamående/kräkningar/trötthet  Gastroenterit?
 Magont  Kirurgisk buk?
 Ökad AF  Astma?
 Viktnedgång  Anorexia nervosa?
1.2. Hur ställs diagnosen?
 P-glukos >11 mmol/l
 + venöst pH <7,3 (eller standardbikarbonat <15 mmol/l eller BE <–10)
 + ketonemi/ketonuri (B-ketoner >= 3,9 mmol/l)
 + glukosuri
Saknas en allmänt accepterad definition av DKA.
2. Hur har tillståndet uppkommit?

Oftast pga sent diagnostiserat nyinsjuknande. Hos pat med känd DM är vanliga orsaker akuta inf eller
otillräcklig insulinbeh. Bortglömda doser? Havererad insulinpump? Dessa pumpar innehåller bara
direktverkande insulin, därför kan barn snabbt utv DKA. Ju yngre barn desto snabbare DKA.
3.1. Vilka är riskerna med tillståndet?
0,3% med DKA dör. 2/3 av hjärnödem (pga hyponatremi), 1/3 av andra orsaker såsom hypokalemi
(arytmier), dehydrering, cirkulationssvikt, tromoembolier (heparin kan övervägas), hypoglykemi.
0,5-1% med DKA utv hjärnödem. Hjärnödemsprognos: 1/5 dör, 1/5 skadade/hemiplegi, 3/5 friska.
3.2. Hur blir det så?
Elektrolytrubbningar: Hypokalemi, hyponatremi, hypofosfatemi.
 Nedsatt perifert glukosupptag  hyperglykemi + glukosuri  osmotiskt diures 
dehydrering, hemokoncentration och chock.
 Nedsatt lipogenes + ökad lipoys  ökad fettsyraförbränning  överprod av ketonkroppar 
ketonemi, ketonuri och metabol acidos.
 Ökad glukossyntes från levern pga glukoneogenesen (där glukos återbildas från aminosyror)
och glykogenolys.
 Katabolism, ureastegring, renala förluster av Na, K, Cl och fosfat.

3.3. Vad behöver du för hjälp?
Ev narkoshjälp.
4.1. Hur ser Maleks behandling ut de närmaste dygnen?
4 hörnstenar:
 Vätska: Snabb i 2h + långsam i 48h (rehydrering)
 Insulin
 Elektrolyter (kalium)
 Provtagning och övervakning
Syftet med beh är inte att snabbt uppnå normoglykemi, utan långsamt korrigera acidosen,
elrubbningen och dehydreringen utan att sänka S-osmolaliteten för snabbt. Pat bör hållas fastande.
Rehydrering: Snabb + långsam rehydrering. Om nedsatt perifer cirkulation  snabb rehydrering i 02h. Övergång till långsam rehydrering när perifera cirkulation återställd (kapillär återfyllnad, BT,
diures). Pat med opåverkad perifer cirkulation börjar med långsam rehydrering direkt. Under den
snabba fasen anv man 0,9% NaCl (12,5 ml/kg/h, max 500 ml/h). I den långsamma fasen vill man
sänka p-glukos med 4-5 mmol/l. Ringer-Acetat med K-tillsats ges.
Insulin: Stäng av ev insulinpump. Efter att man säkrat vätsketillförsel startas insulinbeh. Vid K <3,3
får inte insulinbeh initieras utan att K först korrigerats, då det finns risk för allvarlig hypokalemi. Fram
tills nyligen rek en bolusdos insulin på 0,1 E/kg följd av infusion av 0,1 E/kg/h. Nyare studier
förespråkar primärt ej bolusdos, såvida det inte dröjer innan insulininfusion kopplas. Infusionen ska
fortgå så länge acidosen kvarstår och hastigheten justeras utifrån P-glukos och acidoskorrektion.
Kalium: Då K sjunker vid beh av DKA och den totala bristen kan vara mkt stor, krävs noggrann Kmonitorering. Vid K <5,2 bör substitution inledas, vilket ofta blir redan vid 2:a litern dropp. Vid
hypokalemi (<3,5) kan K ges redan i den snabba rehydreringsfasen, annars tillsätts den i den
långsamma. Målet är att bibehålla P-kalium mellan 4-5. K bör kontrolleras minst varannan timme.
4.2. Var?
IVA – Intensivvård!
5. Hur ska tillståndet förebyggas?
 Symtom upptäcks genom utbildning.
 Högt blodsocker och ketoner i blod upptäcks genom blodsockermätare och ketonmätare.



Ketoner och socker i urin upptäcks genom vanlig urinsticka (ger utslag om p-glukos >12 =
njurtröskel).
Ta diabetesbeh enl läkarens anvisningar, ät hälsosamt och motionera regelbundet. Insulinpumpsanv
måste kontrollera ofta att insulin fortfarande flyter i slangen och att det inte finns några blockeringar.
Malek väger 50 kg. Redhydrering:
Första 2h – RingerAcetat 500ml + 500ml = 1L. Ej insulin direkt då blodsockret rusar ner. Långsam
rehydrering tills pH:t är normalt: 5% glukos 4200 ml/dygn, 176 ml/h. 5E/h insulin. Kolla Na, K varje
h.
Fall 3: Sandra, 15 år. Du är läkare på diabetesmottagningen. Sandra har diabetes sedan hon var
10 år. Hon går i 9:an. Senaste året har hennes HbA1c försämrats från 57 till 90 mmol/mol.
1.1. Vad är HbA1c och vad har det för relevans för framtiden?
Glykerat hemoglobin (HbA1c) är ett ”långtidsmått” (8-10v) på glukosnivån och den viktigaste
biokemiska variabeln för att följa diabetesbeh. Stark koppling mellan HbA1c-värdet, metabol kontroll
och risken för mikro/makrovaskulära kompl. HbA1c stiger med åldern.
1.2. Vad är målvärdet vid diabetes hos barn i Sverige resp på ALB?
P-glukosmål:
 Fasteglukos: 4-6 mmol/l
 2h efter mat: 4-8 mmol/l
HbA1c-mål:
 Vuxna: <53 mmol/mol (Mono-S: 6%)
 Barn: <57 mmol/mol
 ALB (Astrid Lindgrens barnsjukhus): 45-55 mmol/mol
 Normalt intervall: 27-42 mmol/mol (Mono-S: 3,6-5%)
2. Hur ser en typisk ”egenvårdsvardag” ut vid typ 1-diabetes?
 Direktverkande insulin: Före mat.
 Långverkande insulin: 1-2x/dag.
 Provtagning före mat och före sänggåendet ALLTID, periodvis även 2h efter mat.
 Anpassning till kolhydratinnehåll, aktivitet, inf, stress, mm.
Lära sig känna igen symtom på hypo/hyperglykemi och åtgärder. Åtgärdsplan om barnet är
svårkontaktbart/medvetslöst. Pat med pump mer utsatta pga kortverkande insulin. Saknar
grundskydden (basinsulin).
 Hypoglykemi: Humörsvängning, HV, svettning, blek, hunger, trött, oro/ängslan, yrsel,
synstörning.
 Hyperglykemi: Muntorr, trött, stora urinmängder, sömnig, törstig.
 Kolhydratmätning: Hur mkt kolhydrater innehåller tex en viss mängd mjölk/godis och hur mkt
insulin behövs för det.
3. Vilka akuta komplikationer kan ses vid diabetes?
Hypoglykemi, DKA (diabetesketoacidos).
4. Vilka senkomplikationer förekommer och vad vet vi om riskerna?
Angiopati (makro/mikro), retinopati, neuropati, nefropati.
Makrovaskulära kompl: Vanlig dödsorsak. Ffa pga kardiovaskulära kompl, vars prevalens är 2-4x
högre än hos icke-diabetiker (ischemisk stroke, hypertoni, perifer kärlsjd).
Mikrovaskulära kompl: Nefropati, retinopati, neuropati. Rökning starkt bidragande orsak.
 Första tecknet på mikroangiopati tar 10-15 år att utv – simplexretinopati, mikroalbuminuri.
 Etablerad skada tar 15-20 år att utv – proliferativ retinopati, proteinuri.
Retinopati: Laser, vitrektomi.
 Simplexretinopati: 10-60% av tonåringar med duration >= 5 år. 100% av diabetikerna 
  Proliferativ retinopati: 30-40% av diabetikerna varav ½ helt blinda(?).
Nefropati: Antihypertensiv beh, dialys, njurtx.
 Mikroalbuminuri (15-200 mikrog/min): Kommer efter 10 års duration/i puberteten. 10-15%
av tonåringar med duration >= 5 år.
 Proteinuri (>200 mikrog/min = pos Albustix): 10-40% av diabetikerna >= 20 års duration
 njurinsuff.

Riskfaktorer för senkompl: Dålig metabol kontroll, lång diabetesduration, hypertoni (även låggradig),
rökning, höga blodfetter, hereditet för hjärtkärlsjd.
5. Vad kan man tro om Sandras aktuella symtom?
Vanliga hyperglykemisymtom: Ökad törst, ökad urinprod (nokturi?), dimsyn, trötthet, viktnedgång(?),
magont(?), inf(?).
6.1. Vad kan ha hänt med Sandra som förklarar försämringen?
HbA1c stiger när skolan börjar (föräldrarna vågar ej pressa glukoset), speciellt under puberteten.
Acceleratorteorin: Snabb tillväxt + viktuppgång är riskfaktorer för diabetesut.
Partner, p-piller (höjer glukos), vanligt tonårsstrul  dålig compliance, flickor blir insulinresistenta i
puberteten och måste öka dosen lite. För låg dos insulin? Sköter hon sin medicinering? Insulinresistent
(PCO)? Viktuppgång? Rökning? Regelbundna levnadsvanor?
Alkohol: Mkt kolhydrater. Högt blodsocker först som sedan sjunker. Levern som är upptagen med att
bryta ner alkohol kommer ej att frisätta glukos  hypoglykemi. Alla ska ha en glukagonspruta.
6.2. Hur vill du hjälpa henne vidare?
Förebygga senkompl: Optimal blodsockerkontroll (insulin – mat), motion, ej röka, BT-lm (ACEhämmare), lipidsänkande åtgärder.
Skreening: HbA1c, urinprov, BT-kontroll varje åb. Ögonbottenfotografering från 10åå eller efter 5 års
diabetes och därefter vartannat år. Blodfetter.
Utbildning av barn och familj.
Egenvård: Blodsocker 4-6x/d. Frukost, lunch, mellanmål, middag, kvällen innan man lägger sig.
7. Vad vet vi om livskvalitet vid diabetes hos ungdomar?
Få diagnoser som på sikt har så många svåra kompl. Ska leva 50-70 år med diabetes. Hinner få kompl.
Nästan 20% av undersökta ungdomar vid 17 åå har retinopati. Efter 15 år med diabetes har 40%
retinopati. 10% av 17-åringar röker. 5% av 17-åringar har systoliskt BT >2 SDS.
Pat med insulinpump ringer och säger att pumpen har gått sönder – vad gör du nu?
Lär dem att handskas med reservpenna hemma.
-----------------------------------------------20. SEM: Vätskebalans---------------------------------------------Fall 2: Akutjournal: Pojke 2 mån.
Kontaktorsak: Blek, trött, vill inte äta. Försämrat AT.
Socialt: Bor med mamma och pappa. Ett äldre syskon, 21 mån gammal.
Grav/nyföddhetsperiod: Född fullgången v40+3. FV 3285g. Glatt neonatalförlopp. Ammas och får
tillägg med Babysemp.
Tid/nuv sjd: Den 29/1 sökt akut med 3d anamnes på slemmig hosta. Verifierad RS-inf. Vårdad B88,
var god se epikris 120131.
Aktuellt: Mått bra under gårdagen. Idag ätit med sämre aptit. På em tilltagande trötthet och blekhet.
Inkommer till akutmott kl 21:00.
Status: AT: Blek, slapp, ger ej kontakt. Kapillär återfyllnad >10 sek. Hjärta: RR, inga biljud.
Lungor: Nedsatta andningsljud bilat, svag gruntning, AF ca 30. Pulspalp: Osäkert, femoralis mkt
svag. Buk: Palp mjuk utan patol resistenser. Hepar känns just nedom hö arkus med normal konsistens.
Yttre genitalia: Manliga, infantila, båda testiklarna i skrotum. Neuro: Slapp, inga spontana rörelser.
Öppen fontanell lätt buktande.
Bed: Gosse som inkommer med några timmars anamnes på tilltagande trötthet och dålig aptit.
Svar: NaCl 20 ml/kg, 15-20:e min, spruta in. Känn på lever för utesluta hjärtsvikt. Kortisolsvikt 
testiklarna kan ej palperas  CAH.
Fall 8 (3): Pojke 10 mån.
Kontaktorsak: Diarré och kräkningar.
Soc: Bor med mamma och pappa, inga syskon.
Grav/nyföddhet: Fullgången, FV 3200g, glatt neonatalförlopp, BVC-kontroll ua, helammad till 10
mån.
Aktuellt: Kräkningar och diarréer sedan 5d. Vill bara amma, kräks.
Status: AT: Gnällig, törstig, normal hudturgor, vikt 7,8 kg. MoS: Rodnad i svalget, torr om läpparna.
Hjärta: RR, normofrekvent. Lungor: Sidlika andningsljud, normofrekvent andning, ves andningsljud.

Buk: Palperas mjuk utan patologiska resistenser. Pulsationer: A femoralis liksidig ua. Lab: pH 7,38,
BE -8, Na 157, p-glukos 5,0.
Bed: Hyperton dehydrering pga lång anamnes (5d), helammad, ålder (<1,5 år). Initial snabb
rehydrering med NaCl, 5% av förväntad kroppsvikt (8kg), dvs 400ml i 4h. Därefter långsam
rehydrering med glukos 5%, 10% av förväntad kroppsvikt + underhåll och vätskeförluster i 36h.
---------------------------------------------21. SEM: Gastroenterologi-------------------------------------------Celiaki: Enteropati orsakad av en immunologisk reaktion underhållen av gluten.
Serologiska markörer: Gliadin-Ak (AGA), endomysium-Ak (EMA), transglutaminas-Ak (tTGA).
Sensitivitet 80-100%, specificitet 80-100%, PPV 80-100%, NPV 80-100%.
Diagnostiska kriterier: För barn med för celiaki typisk symtombild och serologi (>10x normalvärdet
för TGA) kan barngastroenterolog överväga att ställa diagnosen utan bekräftande duodenalbiopsi.
Kolestas? Gult barn 3v gammalt – ta alltid prov för bilirubin i serum totalt och konjugerat.
Konjugerad hyperbilirubinemi = kolestas. Om kolestas viktigt kolla INR – Risk för höga värden och
blödningsrisk pga fettmalabsorption. Intravenöst vitamin K effektivt.

Spädbarnskolestas: 1 mån gammal, konjugerad hyperbilirubinemi. 1:2-5000 födda = 25-50 svenska
barn/år.
 Gallvägsatresi 1/3
 Intrahepatiska sjd 2/3: Alfa-1-antitrypsinbrist, virusinf, familjära kolestassjd,
metabola/endokrina tillstånd, underburenhet, sepsis, TPN, ev kort tarm.
Återkommande buksmärtor: Prevalens 10-20% bland skolbarn globalt. Flickor oftare än pojkar med
en ålderstopp vid 9 år. Påvisbar organisk sjd <5% av fallen.
Förstoppning: Nästan alltid funktionella besvär!
Utredning: Uteslut celiaki hos alla. Överväg att utesluta komjölksallergi (elimination), hypotyreos
(TSH), inflammatorisk tarmsjd (F-kalprotektin).
Beh:
 Lindrig förstoppning: Information och kost- och toaletträningsråd!
 Medelsvår förstoppning: Osmotiskt aktivt laxantium.
 Svår förstoppning: Potentare osmotiskt aktivt laxantium. Rektalt smörjande laxantium.
Smärtstillande suppositorium eller salva.
IBD: Behandlingstrappa:
 Steg 1: 5-ASA, flytande kost, kortison.
 Steg 2: Immunmodulerare, flytande kost, kortison.
 Steg 3: TNF-blockad.
Fall 1 – Malabsorption: Till din barnläkarmott söker en 14 mån gammal pojke.
Diagnos: Celiaki.
Kontaktorsak: Diarréer och viktnedgång.
Ärftlighet: En halvbror till modern har pollenutlöst astma. Äldre broder hade inf-utlöst astma under
första levnadsåren. Ingen uppenbar ärftlighet för autoimmuna sjd vare sig på fädernet eller mödernet.
Socialt: 14 mån gammal pojke som åtföljs av moder.
Grav/nyföddhetsperiod: Vägde vid födelsen 4,6 kg och har under det första levnadsåret visat en mkt
bra både längd- och vikttillväxt med hel amning under första 5 levnadsmånaderna och därefter
introduktion av normalkost varför så amningen kunde avvecklas helt vid 7 mån ålder.
Tid sj: Tidigare frisk.

Aktuella besvär: Besväras sedan 6v tillbaka av flera lösa avföringar dagligen. Man uppsökte under
första veckan VC och läkare där gjorde bed att det förmodligen rörde sig om en lättare
virusgastroenterit då han samtidigt uppvisade lättare snuva och hosta.
Diarréerna har sedan dess emellertid kvarstått och modern upplever att sonen även blivit tröttare och
att han börjar förlora sin annars goda aptit. Vid viktkontroll i början av veckan på BVC noterades
drygt 1 kg viktnedgång (från 13,7 vid 1åå till 12,5 kg) och remiss utfärdades därför hit med begäran
om snar bed. Ordinerades från BVC-sköterska påbörja mjölkreducerad kost på misstanke om
bakomliggande laktosintolerans vilket möjligen givit upphov till viss förbättring.
Status: AT: Ter sig välmående men är möjligen något blek och är antytt halonerad under ögonen och
något slapp i huden. Vikt: 12,4 kg. Öron: Oretade slh. MoS: Oretade slh och normalstora
halsmandlar. Ytl lgll: Enstaka mindre i hals-nackregionen. Cor: Regelbunden normofrekvent rytm
och inga biljud. Pulm: Normala andningsljud. Buk: Buken ter sig kraftigt uppsvullen men är överallt
mjuk och vare sig lever eller mjälte kan palperas.
Diffar:
 Celiaki: Långvariga diarréer och viktnedgång.
 Långdragen virusgastroenterit (ffa rotavirus): Långvariga diarréer och viktnedgång.
 Födoämnesallergi (komjölk): Långvariga diarréer och viktnedgång. Debuterar ibland under
andra levnadsåret och stöds av förekomsten av hans visseligen lättare men ändå atopiska
hereditet.
 Giardia lamblia-inf: Vanliga i ett globalt perspektiv och ger ofta upphov till långvariga
diarréer, men är ovanliga i Sverige.
 Förvärvad primär laktosintolerans: Extremt ovanligt vid så låg ålder oavsett genetiskt
ursprung och kan inte heller förklara viktnedgången men vid en laktasbrist sekundär till en
tunntarmsskada skulle laktosreducerad kost kunna ge minskade diarréer.
 IBD: Ej blod i avföringen = ej IBD.
Bed-åtg: Ordinerar malabsorptionspaket, prover i blod och avföringsprover. Ordinerar oförändrad
kost och uppmanar modern att höra av sig vid försämring.
Lab: CRP <10, TPK 498, Hb 118, MCV 75, S-järn 6, ferritin 10, ALAT 1,28, GT 1,34, ALP 30,6,
PK-INR 1,5, albumin 34, gliadin-Ak 57% (ref <20%), transglutaminas-Ak 10 (ref <5) [>10x
normalvärdet = solklart], inga cystor eller maskägg i avföring, ingen växt av bakteriella tarmpatogener
(salmonella, campylobacter, shigella, yersinia).
Pojken har fortsatta diarréer och har fortsatt gå ner i vikt till 11,8 kg och sedan 2d tillkomst av
kräkningar.
Bedömdes som förmodad celiaki med uttalad malabsorption med hänvisning både till viktnedgången
och de biokemiska parametrarna som tyder på betydande både fett- och järnmalabsorption. Torde vara
stor risk att han utv dehydrering pga tillkomst av kräkningar och uppmanas därför (efter samråd med
barngastroenterolog på närliggande sjukhus) att söka akut för ställningstagande till behov av vätskeoch näringstillförsel via nasogastrisk sond i väntan på snar kapsel- eller gastroskopiledd
tunntarmsbiopsi. Bör i väntan på biopsi i 1:ahand ges fortsatt gluteninnehållande kost, men vid nedsatt
AT måste glutenfri sondnäring övervägas då ju slh-skadan ändå kvarstår veckor-månader vid klassisk
celiaki.
Vid PBD ses flack duodenalslh (vid bed av patolog några dagar senare bekräftas villusatrofin
och krypthyperplasin och intraepitelial lymfocytinfiltration påvisas).
Således kliniska, biokemiska, immunologiska och histologiska fynd förenliga med celiaki. Ordineras, i
samråd med dietist, glutenfri kost och första månaden även laktosreducerad kost. Insättes på Kvittillskott och ordineras noggrannhet med dagliga AD-droppar. Mest gluten i Sve, Fin, Ita. Mer
celiaki i vetekulturer och mindre i riskulturer.
Åb efter 1 mån och då ej längre några diarréer och piggare och ökad aptit och viktuppgång
(12,6 kg). Efter 1 år välmående, normal duodenalslh och normala nivåer av celiaki-Ak.
Fall 2: Du arbetar på BVC och träffar en 2-mån pojke för planerad kontroll.
Socialt: Första barnet till friska föräldrar som båda är födda i Turkiet men uppvuxna i Sverige.
Nyligen flyttat från annan ort i Sverige.

Graviditet/perinatalt: Komplikationsfri grav, vaginalförlossning v39, födelsevikt 3,3 kg, längd 50
cm. Barnet fick någon typ av vaccination på förlossningen enligt föräldrarna.
Aktuellt: Barnet ammas helt, aktuell vikt 5,3 kg. Kommer för 2-månkontroll, dvs första läk-us, i
enlighet med BVC-programmet. Enl den erfarna BVC-sköterskan, har barnet sett väldigt fint ut hela
tiden. Det har funnits ”litet gulsot” och hon har föreslagit att man ska låta barnet vara exponerat för
dagsljus via fönstret. Barnet kräks ibland men har normal avföring enligt föräldrarna.
Status: AT: Pigg kille som ger blickkontakt och ler, fint hull och rör sig symmetriskt. Gul på
ögonvitorna. Cor: Ua. Pulm: Ua. Buk: Svårpalpabel, men man anar en resistens med nedre kanten 34 cm nedom hö arkus.
Bed-åtg: Sammantaget ett till synes piggt barn med normal viktutv som dock är ikterisk. Första
levnadsveckan beror ikterus (som då är påtagligt vanligt och hos flera % av alla barn) sällan på ngn
leversjd.
 Vanligaste orsakerna till ikterus första levnadsveckan är istället omogenhet,
blodgruppsinkompatibilitet eller inf.
 Från början av andra levnadsveckan ses bröstmjölksinducerad ikterus.
Kvarstående eller inträdande ikterus vid 3-4 veckors ålder SKA däremot föranleda utredning
avseende ev kolestas (gallstas):
Steg 1: Enkelt blodprov avseende bilirubin totalt och konjugerat, GT, ALP för att avgöra om det finns
kolestas. Det faktum att barnet är välmående och ökar bra i vikt utesluter inte pot allvarlig leversjd.
Barn med gallvägsatresi tex ser i denna ålder pigga (men gula) ut. Man bör aktivt titta på barnets
avföring för att se om den är avfärgad. Förstagångsföräldrar har inte alltid sett spädbarnsbajs tidigare,
sålunda kan allt som är oförändrat sedan födseln för dem uppfattas som normalt.
Steg 2: (Kan av praktiska skäl slås ihop med steg 1). Om kolestasmisstanke (förhöjt bilirubin med
konjugerad andel >20%, eller förhöjt GT/ALP) måste PK-INR analyseras snarast. Kolestas ger
fettmalabsorption med risk för brist på fettlösliga vitaminer, där K-vitbrist kommer snabbast och är
farligast i det korta perspektivet – risk för allvarliga blödningar. PK-INR-värde på 1,5 eller högre ska
föranleda omedelbar beh med Konakion (vitK) iv eller im.
Steg 3: Bör ske inom ngn vecka på barnklinik, gärna med vana av dessa barn. Möjliga diagnoser med
ungefärlig fördelning:
 Gallvägsatresi 30%
 Alfa-1-antitrypsindefekt 10%
 Familjära kolestassjd (Alagille, PFIC) 10%
 Inf (virus, bakteriell sepsis, UVI) 10%
 Hormonella brister 5%
 ”Inborn errors” 5%
 Okänd etiologi 30%
Observera att detta gäller fullgångna barn. För extremt underburna barn (v28 och nedåt) tycks
incidensen kolestas vara ökad och sammanhänga med omognad/långvarig TPN/sepsisepisoder.
Utredning går ut på att bekräfta/utesluta gallvägsatresi. Denna åkomma ska op, helst <2,5-3 mån ålder.
Diagnostiska us, översiktligt:
 Fullständigt leverstaus, inkl s-gallsyror, enkla blodprover för njur- och benmärgsfunktion,
tyroideaprover.
 Elfores (alfa-1-antitrypsinbrist?).
 TORCH-prover mor och barn.
 Urinstatus och ev odling.
 UL-lever, -gallvägar.
 Ev gallvägsskintigrafri: Har god sensitivitet avseende gallvägsatresi, men sämre specificitet.
 Perkutan leverbiopsi: Uppfattas som ”gyllene standard”. Bra sensitivitet och specificitet
avseende gallvägsatresi.
 Special-us: Metabolprover i urin och plasma, ev svettest.
Kommentar: Punkt 1-4 kan utföras på alla barnkliniker, punkt 5-6 kräver van barnröntgenolog för
optimalt utbyte, punkt 7 bör centraliseras till enstaka rikscentra, kräver bra ”infrastruktur”.

Angående virusinf: Vanligast förekommande i denna grupp är CMV. Däremot orsakar hepatit B och
C mkt sällan spädbarnskolestas, trots att ffa en hepB-inf mor mkt väl (smittrisk upp till 90%) kan
smitta sitt barn. Sådan perinatal hepB-inf är dock så gott som alltid asymtomatisk, men ger å andra
sidan mkt ofta (90%) upphov till kronisk inf. Ovanstående problematik är den främsta orsaken till att
vi idag har 350 miljoner kronisk hepB-inf individer i världen. Universell hepB-vaccination har bla i
Sydostasien och Italien visat sig vara en framgångsrik väg att bryta denna trend. I Sverige
testas ”riskmödrar” på MVC och endast kroniskt inf mödrars barn vaccineras. Från höstem 2004 finns
påbud från SoS att testa alla mödrar på MVC. Den aktuella pats moder hade kronisk hepB och därav
vaccinerades barnet på förlossningen som föräldrarna beskrev.
Handläggning av kolestas under/efter utredning:
 1. Ge extra vit A, D, E, K (fettlösliga).
 2. Ev ge ursodeoxykolsyra (Ursofalk), en gallsyra som ger förbättrat gallflöde.
 3. Beh ev orsak (inf, hormonbrist).
 4. Ställningstagande till laparotomi för utesluta/bekräfta gallvägsatresi.
Förlopp: Vid inspektion hade pat konstant kittfärgad avföring. Skintigrafi visade gott isotopupptag i
levern men ingen utsöndring till tarm. I leverbiopsin sågs kraftig kolestas och tydlig
gallgångsproliferation, väl förenligt med gallvägsatresi. Barnet genomgick laparotomi där man inte
kunde erhålla förbindelse mellan lever och tarm vid preop kolangiografi och man gjorde i samma
seans en Kasai-op. Denna innebär att en jejunumslunga sys upp mot leverhilus där inre gallgångarna
mynnar. Grovt sett lyckas op hos 1/3 med gott gallflöde efteråt, har ingen som helst effekt hos 1/3,
medan resterande 1/3 får viss förbättring. Den sämsta gruppen kommer att behöva levertx under första
levnadsåret – vilket i sig är fullt genomförbart, med bra långtidsöverlevad. Den bästa gruppen klarar
sig med sin egen lever under många år, ofta upp till vuxen ålder. I mellangruppen uppstår ibland
behov av levertx, tex i skolåldern.
Den aktuella pat genomgick en lyckad Kasai-op och är vid 4åå normalutv och följer sina tillväxtkurvor.
Han får extra fettlösliga vitaminer och Ursofalk och går på regelbundna kontroller där man noterar en
hård, förstorad lever och mjältförstoring, lätt förhöjda transaminaser med normalt bilirubin. Han har
goda möjilgheter att slippa tx under många år, men löper viss risk att utv portal hypertension med risk
för tex varicerblödningar. Föräldrarna som inte är släkt, har informerats om att det inte föreligger
upprepningsrisk vid denna sjd och pojken fick så småningom en frisk lillasyster.
Fall 3 – Buksmärtor: Till din barnläkarmott remitteras en 9 år gammal flicka från allmänläk på den
intilliggande VC:n.
Besöksorsak: Nybesök efter remiss under frågeställningen funktionella buksmärtor?
9-årig flicka som åtföljs av fader och faster. Familjen kommer från Irak och har efter att ha bott 2 år i
Malaysia kommit till Sverige för knappt ett halvår sedan. I familjen talar man arabiska, men fadern
talar även engelska, varför samtalet nu till en början förs mha tolk, men mot slutet övergång till
engelska. Fadern berättar att familjen hade det väldigt svårt under åren i Malaysia.
Ärftlighet: Både fader och moder har haft magsår påvisat med gastroskopi i Irak för några år sedan.
Efter behandling har det båda blivit besvärsfria.
Tid sjd: Ska tidigare ha varit väsentligen frisk.
Nuv sjd: Besväras sedan ett halvår tillbaka av buksmärtor och kräkningar. Har under den senaste
månaden klagat på ont i magen ett par gånger i veckan. Mår vid dessa tillfällen oftast illa och har
kräkts. Upplever att besvären förvärras efter matintag, men har inte märkt något samband mellan
smärtorna och tarm- eller blåsrubbning, fysisk aktivitet eller psykosocial belastning. Smärtorna har
inte varit så svåra att de väckt henne på natten och har endast sparsamt krävt intag av Alvedon. Är
frånvarande från skolan pga buksmärtorna ungefär två dagar per månad. Har under det senaste
halvåret haft fortsatta normala tarmtömningar förutom ibland då symtomen lättar efter tarmtömning
med lös avföring.
Status: AT: Ledsen, men opåverkat. MoS: Ua. Ytl nll: Flera mm-stora körtlar i hals-nackregionen.
Hjärta: Ua. Lungor: Ua. Buk: Normalt utseende. Mjuk och oöm. Ingen uppenbar lever- eller
mjältförstoring. Inga resistenser. Längd: 126 cm (-1,2 SD) Vikt: 21 kg (-1,8 SD)

Diffdiagnostiskt resonemang:
 Funktionell buksmärta: Besvären skulle kunna förklaras av detta, flickans kön talar för. Mot
talar dock kräkningarna och den misstänkta viktavflackningen. Tänk på ”red flags”.
 IBS: Viss frånvaro från skolan. Avföringens utseende ändras ibland, symtomlindring efter
defekation.
 Psykosomatisk problematik: Pga den psykosociala belastning som flickan och familjen
förmodligen har och har blivit utsatt för.
 Helicobacter pylori-inf: Herediteten-epidemiologin stöder misstanken om bakomliggande
magsårssjd. Skreening för Hp rek dock inte. Det finns inget samband mellan återkommande
funktionella buksmärtor och Hp-smitta om inte magsår föreligger. Flickan är annars med
största sannolikhet koloniserad iom sitt etniska urspung och att båda föräldrarna haft magsår.
 Crohns/Celiaki: Besvären skulle även kunna förklaras av dessa. Vanligtvis åtföljs dessa sjd
av täta och lösa tarmtömningar även om de kan uppträda utan dessa symtom.
 Gastroesofageal refluxproblematik: I anamnesen ges inget stöd för detta och ej heller
föreligger någon hereditet för detta tillstånd.
 Primärt förvärvad laktosintolerans: Uppträder ibland redan i förpubertal ålder hos barn
med genetiskt ursprung från Mellanöstern, men då brukar sambandet mellan mjölkintag och
uppkomsten av buksmärtor och lösa avföringar oftast vara uppenbart. Genetisk testning rek
inte till barn då den inte ger någon vägledning för barnets aktuella besvär.
 Födoämnesallergi: Avsaknaden av atopisk hereditet och andra atopiska sjd-manifestationer
och debutåldern gör att detta ter sig osannolikt.
 Förstoppning: Väldigt vanligt i denna ålder. Tillståndet definieras: Förekomst av 2 eller fler
av följande karakteristika under de senaste 8v:
o 1) <3 tarmtömningar/v.
o 2) >1 episod med avföringsinkontinens i veckan.
o 3) Stora avföringsmängder vid buk/rektalpalp.
o 4) Så stora tarmtömningar att toaletten täpps till.
o 5) Trängningsmotverkande kroppshållning och beteende.
o 6) Smärtsamma tarmtömningar.
Åtgärd: Flickan har ändå lite oroväckande symtom och tecken såsom kräkningar och påverkan på
tillvxäten så att blodstatus, infl-prover, TGA och f-kalprotektin tas.
Provsvar: Hb 101, TPK 528, MCV 72, MCHC 311, ferritin 8, Fe 7. Albumin, SR, CRP, TSH ua.
Kalprotektin 42, TGA <1.
Således järnbristanemi. Med tanke på symtomen kan gastroskopi övervägas. Järnbrist är oftast
symtom på något annat, tex malabsorption. Dock behövs ingen koloskopi pga normalt kalprotektin.
Vid gastroskopi ses ej något slemhinnesår, men i nedre delen av magsäcken ses ett knottrigt,
kullerstensmönster förenligt med nodulär gastropati. Ureassnabbtest (RUT) är pos. PAD visar
misstänkt villusatrofi och lätt intraepitelial lymfocytos med alfa/betaövervikt och kronisk
antrumgastrit. I ventrikelbiopsier ses rikligt med H pylori-bakterier samt en måttlig kronisk
antrumgastrit. Esofagusbiopsier ger inget histopatologiskt stöd för esofagit. Odl visar på växt av
H pylori känslig för amoxicillin och klaritromycin men resistenta mot metronidazol.
Flickan har således en Hp-gastrit samt en oklar bild i duodenum. Huruvida flickans fynd ger upphov
till hennes symtom eller inte går inte att säga. Det finns inget vetenskapligt stöd för det om inte
peptiska sår finns. Dock kan en kronisk Hp-inf ge upphov till en refraktär anemi varför man bör beh i
detta fall. De flesta barngastroenterologer skulle nog välja att beh pat om man påvisar Hp vid
endoskopi, men endast vid påvisat duodenal- eller ventrikelsår är det obligat. Duodenalförändringarna
skulle kunna vara sekundära till Hp-inf men viss misstanke uppkommer om bakomliggande celiaki.
Ordineras 1v trippelbeh med omeprazol, amoxicillin och klaritromycin. Metronidazol ska inte ges pga
resistens. Behsvaret kontrolleras efter tidigast 4v efter avslutad beh med antingen 13C-UBT eller HpSA
(Hp-antigen i faeces). Kontroll av HLA för celiaki. Neg DQ2/DQ8 talar starkt emot celiaki. Får även
järnbeh i 4v som påbörjas efter avslutad trippelbeh som kan ge en del GI-biv, liksom järnbeh gör.

Vid åb efter 1 mån är flickan besvärsfri och har gått upp 2 kg i vikt. HLA DQ2/DQ8 är neg.
Järnstatus har nu normaliserats. Efter 2 mån blåser hon ett ureautandningstest förenligt med
eradikerad Hp-inf. Efter 1 år söker hon med buksmärta igen.
Fall 4 – Trötthet – blödning från ändtarmen – IBD: Till din VC där du arbetar som allmänläk söker
en 15 år gammal pojke.
Besöksorsak: Trötthet och yrsel.
Socialt: Föräldrarna frånskilda, han bor mest med fadern men träffar modern regelbundet. Det finns
tre halvsyskon, en bror som är 21 år, en flicka som är 8 år och en flicka som är 6 år. Ska börja första
årskursen på ishockeygymnasium till hösten. Spelar ishockey, under vinterhalvåert träning dagligen
och även under sommarhalvåret träning flera gånger i veckan.
Tid sjd: Väsentligen varit frisk.
Nuv sjd: Har de senaste veckorna efter att ha varit förkyld varit tröttare än vanligt enligt fadern. Har
dock kunnat fortsätta med sin barmarksträning för ishockeyn även under den senaste veckan och var
idag med fadern för att spela golf. Fadern märkte då att han inte orkade resa sig efter att ha suttit ner,
varför man nu söker akut.
Vid förfrågan framkommer att han ibland känner sig bubblig i magen och att han den senaste tiden
haft lösare avföring. Har enligt fadern gått betydligt oftare på toaletten än tidigare. Sonen har enligt
fadern gått ner 3-4 kg i vikt under sommaren.
Status: AT: Relativt gott, ger god kontakt. Blek. Bleka konjunktivor. Vikt: 57 kg. Längd: 170 cm.
MoS: Blekt och oretat. Öron: Bilat ua. Hjärta: Systoliska blåsljud över hela prekordiet. RR 100/min.
Lungor: Normala andningsljud. Buk: Mjuk, ingen lever-mjältförstoring, ingen påtagligt ömhet. PR ej
undersökt.
Bed-åtg: Oklar trötthet där hans bleka hy och snabba hjärtrytm inger misstanke om uttalad anemi,
vilken i sådant fall skulle kunna förklaras av en GI-blödning, långdragen malabsorption, akut leukemi,
aplastisk anemi eller malign tumör. En GI-blödning skulle kunna orsakas av magsår (HP-inf),
blödande Meckels divertikel eller infl (eller inf) tarmsjd och då ffa ulcerös kolit. En malabsorption
skulle kunna förklaras av celiaki eller Crohns sjd. Den förmodade viktnedgången, de lösa avföringarna
och takykardin skulle även kunna förklaras av hypotyreos. Får stanna kvar på mott i väntan på
provsvar.
Lab: Hb 45, MCV 62, järn 4, ferritin 5, TPK 500, LPK 8,3, krea 94. Leverstatus ua. CRP 14, SR 33.
(Senare utsvaras: Tyroideastatus ua, diffräkning ua, elfores: infl aktivitet med förhöjt orosomukoid).
Vid konfrontation med provsvar framkommer att han i perioder haft ett par lösa avföringar
dagligen i åtm 1 år. I samband med diarréperioderna har det ibland kommit blod i avföringen.
Således stärkt misstanke om bakomliggande ulcerös kolit. Bör remitteras akut till barnklinik efter
telefonkontakt med barngastroenterolog.
Som barngastroenterolog kontaktas du fredag lunch av en allmänläkarkollega…
Mot bakgrund av den uppenbarligen symtomgivande anemin bör förmodligen en blodtransfusion ges.
Med anledning av den rikliga blödningen bör en bakomliggande kraftigt infl tjocktarmsslemhinna
misstänkas varför antiinfl beh bör påbörjas snarast möjligt. Rimligen bör dock först den förmodade
tjocktarmsslemhinneinfl bekräftas med skopi med biopsitagning och då koloskopi torde kräva narkos
och då fullständig kartläggning av magtarmkanalens slh kan anstå åtm ett par veckor bör IBDutredningen kunna påbörjas med en rektosigmoideoskopi i sedering.
Vid sigmoideoskopi i sedering ses bild som vid kolit med lättblödande infl slh med spridda sår
från ändtarmen uppåt utan att någon övre angräsning kunnat ses.
Då misstanken om infektiös kolit torde vara försvinnande liten bör systemisk kortikosteroidmedicinering kunna påbörjas utan att svar på avföringsodlingar inväntats. Beh bör efter hand
kompletteras med mezalasin (5-ASA). Får fortsätta med vanlig kost. Ordineras järn- och
vitamintillskott. Bör kunna gå hem då blödningarna avtagit.
Vid uppföljande koloileoskopi i narkos efter 2 mån ses makro- och mikroskopisk bild förenlig
med totalkolit i avklingande. Vid samtidigt utförd gastroskopi och sedermera utförd
dubbelkontrastrtg av tunntarmen (Sellinkpassage) ses normala fynd. Tolkas som ulcerös kolit.
Vid kontroll efter 1 år är han besvärsfri och har gått upp 12 kg och uppvisar närmast normal
tjocktarmshistologi på mezalasinmedicinering.

---------------------------------------------22. SEM: Fallseminiarium-----------------------------------------------------------------------------------------Tillväxt- och pubertetsutveckling-----------------------------------------------

Vinjettfall: Beskriv de 3 tillväxtkurvorna. Du sitter på barnläkarmott med dessa pat, hur vill du
sköta uppföljningen? Åbesök 6 mån/Återbesök 1 mån/remiss till akutmottagingen.
Diagnosförslag.
Endokrinkurva (längden avviker först) eller malabsorptionskurva (vikten avviker först).

Kurva 1: Vikten kan bero på att han slutat amma (annars amningspuckel). GH-brist kan se ut så här.
Även olika syndrom. Ej akut sjuk, utred själv eller remiss till barnkliniken, hormoner.

Kurva 2: Amningspuckel börjar på en SD, sedan +1SD och därefter återigen på samma SD. Nutrition,
psykosocialt, inf, celiaki, komjölksallergi (modersmjölkersättning). Om han mår bra och anamnes
på ”mår bra” kan det bara följas upp. Fråga om gluten introducerats. Åb 3 mån – om han kräks vid åb,
pricktest för mjölk.

Kurva 3: Endokrinkurva – hyperkortisonism. Vid övervikt – inte så här snabb ”böj” i kurvan och de
tappar inte i längden. Utred: Snabbremiss till endokrin. Dygnskortisol, kortisolkurva. Inte till akuten,
inte optimalt omhändertagande där.
1) Peter 15 år.
Hereditet: Far 181 cm, mor 167 cm.
Soc: Första barnet, en yngre bror.

Tid sjd: Frisk frånsett hösnuva. BVC-anamnes visar inga avvikelser. Skolprestation över det
normala, uttalad skolbegåvning. Sportar inte, skolkar ofta från gympan. Remitteras nu av
skolläkare under frågeställningen ”Tillväxthormonbrist?”. Se tillväxtkurva.
Status: God kontakt, allmänt somatiskt status ua. Tannerstadium G2, PH 2. Testes 5 ml bilat.
a) Tänk igenom Peters tillväxtutveckling.
- Peters target height?
180,5 cm. Bör ligga på medel, ligger >1,5 SD under det.
- Peters tillväxtkurva.
Längden avtar före vikten (mellan 11-12 åå). Endokrint? Vikten avtar också något senare.
- Föreligger normal pubertet?
Nej. Utv av genitalia är normalt avslutad vid 15 åå. Då ska testis vara mellan 17-20 ml. Avsaknad av
tillväxtspurt. Hos killar kommer spurten ca 1,5 år efter testis >4 ml. Definitionsmässigt inne i
puberteten eftersom testis >4 ml, men kan precis ha kommit in i puberteten. Ligger i ”mellanrummet”
mellan testis >4 ml och spurten. Pubertas tarda: Pojkar utan pubertetstecken vid 14 åå.
- Möjliga förklaringar till tillväxtavvikelsen.
Försenad pubertet, GH-brist (osannolikt om längdtillväxt avtar i denna ålder), hypotyreos, celiaki,
Cushings, hypofystumör.
b) Kompletterande frågor till föräldrar?
Ärftlighet för sen pubertet? Ärftlighet för systemsjd? Psykosocial situation? Depression? Håravfall?
Hur ser det ut för yngre brodern? IBD (avföringsvanor)?
c) Vad vill du göra med denne pat:
- Överväg: Labprover/röntgen-us. Konsultation andra specialister?
90% av pat som ter sig på detta vis är normala. Om ärftlighet för sen pubertetsutveckling – ingen
utredning. Annars allmänna prover, skreening för annan kronisk sjd, testosteron, LH, FSH, TSH, T4,
kortisol, IGF-1 (markör för GH-status), CRP, SR, ASAT, ALAT, (ACTH senare). Fråga om diarréer
(IBD), kronisk sjd UNS kan alltid påverka tillväxten. Rtg-handled/långa rörben (finns öppna fyser
(tillväxtpotential)?). Oftast tas ej insulin då det brukar visa sig på andra sätt. Endokrinkonsult.
- Är det bråttom?
Nej, eftersom pubertetstecken finns och Tannerstadium är G2, PH2. Om det ej kommit igång <1 år
kan pubertetsinduktion övervägas.

2) Rebecca 12 månader söker vid 1åå pga sen motorisk utv.
Soc: 1:a barnet till svenska föräldrar. Tid sjd: Frisk.
Aktuellt: Rullar över rygg/mage 7 mån ålder. Sitter utan stöd vid 9 mån. Has-kryper, men går
inte upp i fyrfota, står inte, med eller utan stöd. Talar enstaka ord. Välutv pincettgrepp bilat.
a) Sammanfatta normal utveckling för en 1-åring.
- Grovmotoriskt:
Sitter stadigt, kan sätta sig från krypställning och vice versa. Fallskyddsreflex utv. Börjar förflytta sig
antingen med krypning eller stjärthasning. Kan stå med stöd. Reser sig med stöd/mot soffa.
- Finmotoriskt:
Pincettgrepp, kan slå två klossar emot varandra, öppna och släppa föremål.

- Kognitiv utveckling:
Föstår enkla ord, aktiv kommunikation, leker tittut, vinkar adjö, selektiv kontakt, främlingsrädsla,
imiterar ljud, jollrar (da-da, pa-pa).
- Jämför med Rebecca:
(+): Talar enstaka ord, välutvecklat pincettgrepp, sitter utan stöd (kan sitta från krypställning?).
(–): Står inte, kan inte krypa.
Grovmotorik: Om alla färdigheter är sena är det mer okej, men om en grej är efter är det inte okej.
Höftlux? CP (spasticitet)?
Prio 1: Kolla höfterna med UL, därefter neurologremiss antingen direkt eller vid åb (CP-utredning).
Höftledsluxtecken: Abduktionsinskränkning, benlängdsskillnad, asymmetriska veck. BarlowsOrtolanis test.
b) Ytterligare frågor till Rebeccas föräldrar.
Äter normalt? Kräkningar/diarréer? Normal tillväxt? Många inf? Normal grav/part? Prematur?
Sätessittning (höftledslux)? Hereditet? Hur mkt tränar man hemma?
3) Malkolm 9 mån kommer med sin mamma till barnakuten. Han har blivit väldigt blek och
trött de senaste dagarna. Han ammas fullt. Vikt och längdökning normal. Får lite fruktpuréer
som mamma själv tillverkat. I status finner du en mkt blek och passiv 9 mån gammal gosse.
CRP <10. Hb 63.
a) Vilken diagnos misstänker du?
Järnbristanemi. Mikrocytär med lågt ferritin, lätt sänkta retikulocyter. Blodstatus, järn, ferritin.
b) Vad ska en 9 mån gammal gosse äta?
Efter 6 mån är ofta bröstmjölk/modersmjölkersättning inte tillräckligt för barnet. Speciellt när det
gäller järn och zink. Barn har järndepåer vid födseln som tar slut vid ca 6 mån. Då måste man tillföra
järn. Tilläggskost bör introduceras mellan 17-26v.
Tilläggskost: Järnberikad barngröt eller välling samtidigt som amning. Ska även äta fisk, kött, potatis,
grönsaker och fruktpuréer.
c) Behandling?
Mat, järndroppar i gröt. Är Hb stabilt och anemin förväntas vara reversibel (järnbrist/hemolys) och
barnet är opåverkat kan man avstå från transfusion även vid mkt låga Hb (40-50). Po järnsubstitution
 retikulocyter <4v. Fortsätt minst 1 mån efter normalt Hb. Kontrollera järn/ferritin 3-6 mån efter
avslutad beh.
4) Sara 9 år söker tsm med far för kortvuxenhet. Grav, partus, småbarnsår okomplicerat
förlopp, men efter skolstarten halkat efter klasskamraterna i längdtillväxt och är nu en av de
kortaste i klassen. Lillasyster, som för 2 år sedan redan var klart kortare har nu vuxit förbi,
vilket far verifierar med foto ur familjealbumet. Sara mår bra, inga associerade symtom. Inga
klara avvikelser i status.
a) Diskutera troliga/möjliga orsaker till tillståndet.
Endokrinkurva, förlorar i längd men inte i vikt. Hypotyreos troligast, ofta autoimmun orsak
(Hashimoto, ganska vanligt att de endast upptäcks via tillväxtkurva, kan må bra, plufsigt utseende).
Även celiaki (vikten före åldern), depression, psykosocial problematik, GH-brist (brukar tappa lite
successivt), kronisk sjd (IBD, lever, njurar).
b) Diagnostiska överväganden: Lab, undersökningar.
TSH, T3, T4, TPO, CRP, SR, kalprotektin, leverstatus, krea.
c) Kan man behandla?
Levaxin. Kan göra en catch-up. Behöver ej bli kortare i slutlängd om adekvat beh.

5) Hamid 9 mån. Pojke som av dig har följts på BVC med sedvanliga rutinkontroller. Fått alla
vaccinationer, mått bra. Vid 6-mån-kontrollen har du noterat ”allt väl, sitter med endast lite
stöd, rullar mage-rygg, fint grepp”. Föräldrarna undrar nu varför det inte går framåt, vill ej
sitta och när man lägger ner pojken i sängen ligger han snällt där.
a) Lugnande besked? Gränserna för utvecklingsfaserna är ju vida(!?).
Ej lugnande besked. Pojken har backat i utv, man får absolut inte backa även om gränserna är vida.
Krabbes sjd. Om det bara stått stilla mellan 6 och 9 mån är det viktigt att få veta hur det har varit
under denna period – inf, flytt, separationer, stor omställning?
b) Föreslå en plan för hur denna frågeställning skall hanteras. (Vem, hur snabbt, var, grovt hur).
Akutremittera omgående eller ring till barnneuro för inläggning. Förmodad neurodegenerativ sjd
(inlagringssjd, mitokondriella sjd, metabola sjd – mamman sköter metabolismen under grav,
inlagringar påbörjas efter födseln) eller intracerebral process. Akut inf med tillfällig tillbakautv är mkt
osannolikt.
6) Max 7 år blir undersökt av dig för feber, hosta och ont i magen. Av en slump noterar du att
han har svarta hårstrån vid penisroten. Penis är också något stor, men testiklarna är små <4 ml.
Du beslutar dig för att något troligen är fel.
Gör ett förslag till utredning där det framgår vad du i 1:ahand tror är bakomliggande störning.
Klinisk us, tillväxtkurvor, pubertetsbed. Ej pubertas precox då testiklarna är <4 ml. Adrenarké kräver
ej utredning eller beh om inte pubertetskriterier är uppfyllda.
Vilken störning (definitionsmässsigt)?
Adrenarké. Vid adrenarké är inte testosteronnivåerna så höga att penis kan tillväxa.
Var sitter felet?
Testosteronprod tumör i binjurebarken.
7) Hanna 13 år är kort. Födelsevikt 2,900 g, varit något sen i utv, följt sin kanal -2 SD, inga
tecken till pubertet. Föräldrarna oroliga då skolresultaten ej är särskilt bra. Extraundervisning
har diskuterats. Du kan vid us inte se några pubertetstecken eller avvikelser mer än att
mamillerna ser ut att sitta onormalt brett isär. Det finns också ett blåsljud I2-I4 som du har
svårt att värdera. Svårpalpabla femoralispulsar.
Normal utv, lämnas utan åtgärd? Vi behöver nog veta lite mer innan vi vågar avskriva flickan.
Kortvuxenhet, ökat intermamillaravstånd, avsaknad av pubertet vid 13 åå, hjärtfel (koarktatio aortae)
 Allt tyder på Turners syndrom.
Kurvan: De tappar kontinuerligt från födseln. GH-brist kan ha liknande utseende.
Föreslå utredning.
Tyroideastatus + TPO, hörseltest, kromosomanalys (Turners), ökat FSH, ökat LH, PRL, hjärtkärlutred
(EKO), MR, UL-njurar, BT i armar/ben (högt i arm, lågt i ben vid koarktatio aortae). Remiss barnmott.
Beh: Tillväxthormon, androgener, pubertetsinduktion med östrogen.
Vad kan ligga bakom blåsljudet just i detta fall?

Koarktatio aortae.

---------------------------------------------------Första levnadsmånaderna---------------------------------------------------

8) Föräldrarna till John 4v (första barnet) söker på BVC för att de oroar sig för att han kräks så
mkt. Grav och förlossning ska ha varit ua. De gick hem från BB drygt 2d efter förlossningen. De
enda prov du kan ta på BVC är vanlig urinsticka samt Hb och CRP.
a) Du minns att kräkningar är mycket vanligt under spädbarnsperioden, men varför är det så?
Spädbarns övre magmun (cardia) är inte färdigutv  sämre slutningsfunktion i sfinktern. Reflux från
ventrikeln till esofagus efter måltid + att de dricker mkt, dålig peristaltik. Hos dem som går upp i vikt
kan man vara rätt lugn. Andra vanliga orsaker: Inf, födoämnesallergi, GERD, missbildningar,
pylorusstenos (man kan ofta känna en knöl).
b) Viktiga anamnestiska uppgifter?
AT? Äter barnet? Vad? Kurvan? Kaskadkräkning (pylorusstenos)? I anslutning till mat  kirurgiskt!
Feber? Diarréer? Kiss/bajs? Beskriv kräkningarna, projektilliknande? Färg?
c) Vad leta efter i status?
AT: Blek? Irritabel? Rastlös? Slö? Hypoton? Letargisk? Ögon: Halonerade? Insjunkna och torra?
Törstig? Orkar ej dricka? Nedsatt hudturgor, hur mkt? Hjärta, lungor, buk, ÖNH, vitalparametrar,
feber, kapillär återfyllnad, AF, puls, BT.
Överskottskräkning – ej dehydrerade. Pylorusstenos – lite dehydrerade.
9) Lena 7v. BVC-sköterskan oroar sig för att Lena går dåligt upp i vikt. Hon har gett mamman
mkt råd beträffande amningen, men det har varit problem ändå. Mamman vill gärna amma,
men nu har hon börjat komplettera med tillägg som dock flickan inte gärna vill ha. FV 3,240 g,
hon gick ned till 2,980 g och var tillbaka till FV vid 10d ålder. Lena väger nu 3,780 g. Du träffar
dem på BVC.
a) Vilka vanliga och viktiga orsaker finns det till dålig viktuppgång?
Otillräckligt kostintag, matvägran (pga akut inf, ÖLI, UVI, candida(?); vätska viktigast), kräkningar
(normala? inf? missbildningar?), malabsorption, diarréer, kronisk sjd (VOC, hjärnskada), psykosocialt
(neglekt, deprimerad mamma), amningsteknik, för lite bröstmjölk (vanligaste orsaken).
Man får gå ner 10% efter partus (Lena gick ned 8% i detta fall) men ska vara tillbaka på födelsevikten
efter 10d. Nyfödda ökar 200g/v.
b) Viktiga anamnestiska uppgifter?
Hur mycket äter barnet? Hur ser kurvan ut? Hur mkt bröst/pulver? Kräkningar/diarréer? Aptit? Feber,
andra inf-tecken?
Vad leta efter i status?

Medvetandesänkning, färg, kapillär återfyllnad, puls, BT, hjärta (man ska alltid tänka hjärtfel hos alla
som ej går upp vikt!), lungor, buk, ÖNH(?).
---------------------------------------------------------------Gulsot---------------------------------------------------------------Gulsot hos nyfödda och späda barn är ett symtom med mkt varierande bakgrund. Orsakerna kan variera från helt normal fysiologisk
omställning till svår sjd.

10) Alessandra 5d gammal flicka som blivit tilltagande ikterisk, nu rejält gul. Är också lite slö
och tröttnar vid slutet av amningen. Ingen feber, kräkningar, skrikighet eller andra
allmänsymtom. En första provtagningsomgång visar Hb 190 och bilirubin 350 μmol/ml.
a) För att rätt bedöma ikterusorsak behövs anamnes och labkomplettering. Utveckla detta.
Ikerus? Inf  kolestas? När började det? Första dygnet? Om debut >24h efter födseln  fysiologisk
ikterus pga omogen lever. Vanligast ikterus pga Rh-immunisering, inf eller fysiologiskt. Prematur?
Syskon som beh för hyperbilirubinemi? Konstitutionella faktorer? Rh-neg moder (immunisering; Ak
mot RBK-antigen)? Allmänpåverkan? Dehydrering (sen amningsstart, viktfall)? Hereditet?
Hemolytisk sjd? Bröstmjölksinducerad ikterus (ofarligt!)?
Om inf-misstanke: CRP, LPK, TPK. Spädbarn kan svara med minskat TPK vid inf.
Lab: Totalt och konjugerat bilirubin, blodgruppering (mor + barn) och DAT (direkt antiglobulintest,
påvisar Ak mot RBK), Hb/EVF, blodstatus, retikulocyter, ASAT/ALAT/GT/ALP (om konjugerad
hyperbilirubinemi).
Hemolytisk anemi: Ökat LDH och minskat haptoglobin. Debuterar tidigt med ikterus.
Status: Kefalhematom, sugklockehematom eller andra blödningar? Blekgul (hemolys, immunisering)
eller högröd (polycytemi).
b) Vilka faktorer avgör om behandling skall inledas?
Extrema bilirubinnivåer (>350-500), bilirubinets stegringstakt avgör, barnets ålder, tidig födsel(?),
allmänpåverkan(?). Ljusbeh (gränsen ligger på 350 i bilirubin) i frisk hud (bilirubin blir icke-toxiskt)
eller blodbyte (hos dem med tidig debut (<24h) eller om väldigt snabb stegringstakt).
Polycytemi: Ökad risk för beh – kräver hyperbilirubinemi.
c) Är bilirubinstegring farlig? Alla (de flesta) nyfödda är väl något gula!?
Extrem hyperbilirubinemi kan orsaka permanenta hjärnskador (kernikterus). Därför är det viktigt att
upptäcka och beh detta innan barnet utsätts för neurotoxiska nivåer. Upp till 350 binds till proteiner
(albumin)  passerar ej BBB. >350 är det fritt och kan passera BBB  hjärntoxicitet. Lägre gräns
hos prematura.
--------------------------------------Feber, luftvägsinfektioner och andningsbesvär--------------------------------------

11) Vilka är de i Sverige vanligaste etiologierna bakom akut, nedre luftvägsinfektion (hosta, ofta
andningspåverkan, oftast feber och avgränsade bronkopneumoniska eller utbredda interstitiella
infiltrat, av sannolikt infektiös orsak) vid åldrarna:
Anna och hennes pappa söker på barnakuten pga hosta och andningspåverkan. Lungröntgen
visar infiltrat. Vilket/vilka agens är mest sannolikt om Anna är...
▪ 5 dagar
GBS, E coli.
▪ 2 månader
RSV, andra virus.
▪ 9 månader
Andra virus, RSV, ev pneumokocker.
▪ 4 år
Dagistriaden: Pneumokocker, HI, Moraxella.
▪ 10 år
Mykoplasma, streptokocker.
▪ 7-åring med ovanstående symtom, i vars omgivning både barn + vuxna fått feber + hosta.
Mykoplasma, influensa, pneumokocker, HI, strep A.
Vilket är det kliniskt mest användbara kriteriet på bakteriell bronkopneumoni hos barn 6 mån
till 5 år gamla?
Takypné.

12) Kevin 3 år kommer akut med mor för andningsbesvär med hosta och pip i bröstet. De har
varit hos en god vän till modern och julbakat och mamma undrar om Kevin kan ha blivit
allergisk mot vetemjöl, för hon har en morbror som var konditor men fick sluta pga mjölallergi.
Kevin har flera ggr haft långdragen hosta och pip i bröstet vid förkylningar förut och han har
fått en medicin att andas in ”när det blir alltför besvärligt, men han blir så darrig av den”. Nu
har han varit snuvig och nyst rätt mycket i några dagar. Vid us noterar du: Bröstkorgen i
inspirationsställning, antydd lufthunger, ingen cyanos, intercostala indragningar, andningsfrekv
54/min, sibilanta och sonora ronki både på inspiriet och exspiriet.
a) På vad grundar man bedömningen av de aktuella besvärens svårighetsgrad?
Trötthet (orkar inte göra något annat än andas, orkar inte prata). Äter/dricker? Leker? AT,
indragningar, antydd lufthunger, AF, sat.
b) Allergiska bakgrunder till astma hos barn?
Allergi kan påvisas hos 90% av skolbarn med astma, men i de lägsta åldrarna är allergi som orsak
mindre vanligt.
c) Diffdiagnoser att överväga?
Infektionsastma i detta fall eftersom astma i samband med inf och ålder >2 år. Främmande kropp,
stämbandsdysfunktion, hjärtfel.
d) Principiellt om behandlingen.
Beta-2-agonister (ventolin), inhalationssteroider, adrenalin, syrgas, teofyllin, ev kortison (betapred) po
vid svårare fall, näring och vätska.
13) Pamela 14 mån kommer akut på fm med båda föräldrarna för andningsbesvär med hosta
och pip i bröstet. Aldrig haft liknande förut, men har hostat långa perioder efter förkylningar.
Nu började det inatt och då fick hon litet av storasysters astmamedicin och så somnade hon,
men nu på morgonen är det värre igen. Det piper och rosslar ”och låter förskräckligt om
andningen, som om hon skulle kvävas vilken sekund som helst”. Dock har hon på morgonen ätit
gröt med god aptit (”stänkt ner hela köket som vanligt”) och verkar inte så sjuk egentligen. Var
förkyld i förra veckan och hade feber ett par dagar, men skulle egentligen ha fortsatt
invänjningen på dagis idag.
Vid us: Afebril. Glad, pigg och intresserad men piper i bröstet och torrhostar, lätta interkostala
indragningar, ingen cyanos eller lufthunger. Andningsfrekv 42/min. Rikl sibilanta ronki.
a) Diagnos/vad kallar man detta?
Akut obstruktiv bronkit.
b) Råd till föräldrarna beträffande:
1) Närmaste dygnet
Beta-2-agonist. Inhalationsbeh, men inga recept skrivs.
2) Närmaste månaderna
Sök igen om detta skulle upprepas. Remiss BUMM?
c) Prognosen på sikt?
Växer vanligen bort vid 3-4 åå.
d) Är detta astma?
Nej, infektion. För barn <2 år måste man ha haft 3 episoder av obstruktiva besvär för diagnos.
14) Amadeus 4v kommer akut på kvällen pga hög feber på 40 grader. Han ammas helt och
modern tycker att han har ätit sämre och blivit mer trött. Han har kräkts 2 gånger och verkar
dessutom lite täppt i näsan. Storebror, som är 2 år gammal, hade en RS-virusinf för 1 år sedan
och har varit inlagt på barnavd i 5d. Han går nu på dagis och är förkylt med snuva och hosta.
Föräldrarna är nu mycket oroliga att det kan vara början av en RSV-inf hos Amadeus. Moderns
grav var ua, likaså gossens neonatalperiod. Hans FV var 3750g, nu vägar han 4850g.
I status hittar du en febril, trött gosse, takykard, lungor ua, täppt i näsan, munhåla och svalg ua,
trumhinnorna ua, fontanell och buk ua, hud ua.
a) Vilka akuta prover ska du ta?
Blodgas, LP, blodstatus, CRP, u-sticka, blododl, snabbtest för virus (RSV, influensa).
b) Fortsatt handläggning? Vad måste du i 1:ahand misstänka?

Barn <3 mån med kroppstemp >38 har speciellt hög risk för allvarlig sjd. De är i princip alltid
inläggningsfall. Inläggning med claforan (täck GBS, E coli, (enterokocker)). Meningit/sepsis.
15) Bakteriell bronkopneumoni. Vilket är det kliniskt mest användbara kriteriet på bakteriell
bronkopneumoni hos barn 6 månader till 5 år gamla?
Takypné.
16) RSV-infektion.
a) Vilka är de vanligaste symtomen vid RSV-infektion hos ett spädbarn?
Slöhet, matvägran, irritabilitet, apnéer, snuva, segt slem, även hosta, takypné, indragningar.
b) Tänk igenom de riskfaktorer som gör att de minsta barnen (<3mån) drabbas hårdast.
Mjuk thorax, färre muskler, kan ej hosta upp segt slem, färre alveoler. Jobbig andning  orkar ej äta
 dehydrering  ond cirkel. Smala luftvägar som svullnar. Gasutbytet ej fullt utv. Hypoxi  apné
hos spädbarn. Omoget immunsvar.
17) Otitis media är en av de vanligaste luftvägsinfektionerna.
a) Diagnoskriterier?
Snabbt insättande symtom, såsom öronsmärta, skrikighet, irritabilitet, feber, försämrad
aktivitet/aptit/sömn, oftast under pågående ÖLI. Fynd av trummhinneinfl och pus i mellanörat eller
hörselgången. Trumhinnan blek (kan vara röd), buktande, rör sig ej.
b) Behandlingsrek i Sverige?
Barn <1 och >12 beh, övriga exspektans. PcV 25 mg/kg i 3-5 dagar.
c) Uppföljningsbehovet?
<4 år och om det är bilat. Mellanörat kan vara fyllt av sekret  HSN. Därför rek kontroll av utläkning
och hörsel.
d) När är/blir otitis media ett öronfall?
Om det finns kompl faktorer: Inf-känslighet, skall/ansiktsfx, känd HSN, kokleaimplantat. Otitbenäget
barn med 3 otiter på ett halvår eller 4 otiter på ett år.
18) Tonsillit, feber och svårigheter att äta och dricka. Börjar bli trött. Stora röda belagda
tonsiller, palpabla körtlar på halsens utsida och i käkvinklarna. Detta är en vanlig, ibland
svårbedömd, åkomma. Hur resonerar du runt etiologin för:
- ett 10-månaders barn?
Adenovirus.
- en 2,5-åring?
GAS. (GAS ovanligt <1 åå).
- en 12-åring?
GAS + mononukleos/EBV.
-----------------------------------------------------Det akut sjuka barnet------------------------------------------------------Hudblödning är ett alarmerande symtom med flera möjliga orsaker.

19) Albert 3 år har efter en lättare ÖLI plötsligt ådragit sig en kraftig utsådd av hudblödningar
över hela kroppen. Ser ut som blåmärken av olika storlek. Blöder lite också ur näsa-mun. Mår
annars prima, har ingen feber och är tidigare helt frisk.
a) Trolig orsak till hudblödningarna?
Idiopatisk trombocytopen purpura (ITP) – föregås ofta av ÖLI. Henoch-Schönlein: Mår ej prima.
Vaskulit som föregås av allmän infl. Buksmärta pga ischemi.
b) Viktigaste akuta prover för att säkra diagnos och utesluta andra allvarliga sjukdomar?
Komplett blodstatus (TPK (endast TPK som blir lågt vid ITP), Hb, LPK) med diff. PK, APTT,
retikulocyter, CRP (sepsis/meningit), SR, ASAT, ALAT. TPK <10 ger symtom hos barn. VitK?
c) Om du trots dina akuta prover är osäker på vad detta är genomför du en benmärgspunktion.
Denna är normal. Vad talar det för?
ITP. Vill fiska efter leukemi då detta ej får missas!
d) Finns risk för blödningar i inre organ?
Ja, man kan ge prednisolon po. Man kan också ge immunoglobuliner iv.

Råd till pat: Ta det lugnt om det går. Klättra ej i klätterställningar.
e) Differentialdiagnoser: Nämn de 4 vanligaste orsakerna till hudblödningar i barndomsåren.
Leukemi, Henoch-Schönleins purpura, sepsis, ITP. TPK <20 ger ökad blödningsrisk.
20) Lotta 5 år har senaste 2-3v blivit allt tröttare, har stundtals haft feber 38,5°C. Successivt
uppdykande, glest spridda, hudblödningar över hela kroppen. I status noterar du att Lotta ser
klart hängig ut, är blek och du ser också blödningarna. Du konstaterar Hb 69. Labstatus visar,
förutom anemi, också låga trombocyter (TPK 85) och LPK 27. Oväntade palpationsfynd i buken
är förstorad lever och mjälte.
a) Trolig diagnos?
Leukemi.
b) Hur fortsätta diagnostiken?
Blodprover. Komplett blodstatus med diff. Retikulocyter, elstatus, krea, leverstatus, CRP, SR,
koagulationsstatus, blodgruppering. Behöver ej ge ab om inte neutropen. Mkt vätska. Observant för
DIC. Blodtransfusion, Remiss till barnonkolog  benmärgsprov, LP, lungrtg, hjärt-EKO.
c) Prognos?
God. Nästan alla pat <65 uppnår komplett remission <1-2 mån vid intensiv induktionsbeh.
ALL: 85% 5-årsöverlevnad hos barn.
21) Jacob 6 år söker för HV sedan 3-4d. Han är också trött, blek och äter dåligt. Tidigare frisk,
0 trauma. Far uppger efter en stund att urinen sett mörk ut vid flera tillfällen senaste veckan.
Ingen miktionssveda eller feber. Du tar ett blodtryck som är 155/100.
En svår sjukdom måste uteslutas:
Poststreptokockglomerulonefrit.
a) Vad beror huvudvärken på?
Pga BT. Han har lite njursvikt och samlat på sig vätska.
Vanligaste orsaken till hypertoni hos barn: Renala orsaker, fetma.
b) Föreslå viktiga enkla akutprover för att ringa in diagnosen.
Krea, cystatin-c, urinsticka, CRP, SR, blodstatus. Hematuri från njuren: Mörk. Hematuri från
urinvägarna: Ljusare, koagel. UVI: Vanligaste orsaken till makrohematuri hos barn.
c) Far berättar om en halsinfektion hos Jacob för 3 veckor sedan. Har det någon relevans? Hur?
Ja, kan ha blivit smittad av streptokocker.
d) Vad kan hända om du missar diagnosen? (Förklara).
God prognos. Går över spontant utan beh. Symtomatisk beh: Furix, vattenkarens, följ krea. Man kan
aldrig vara 100% säker på att det är poststreptokockglomerulonefrit. Måste följas upp. Om det inte går
över spontant behöver andra typer av glomerulonefriter uteslutas.
22) Yusuf 7 år har varit trött och hängig i 3-4v. Han har också druckit mer än vanligt och
behövt gå upp på natten för att kissa. Vikten minskat 2 kg. Föräldrarna berättar att han andats
tungt de senaste timmarna. De misstänker astma som förekommer i familjen. Yusuf har också
kräkts sedan igår.
a) Vilken är den mest troliga diagnosen?
Hyperglykemi (ketoacidos).
b) Varför behöver han kissa på natten?
Hyperglykemi  osmotisk diures.
c) Hur förklara andningsproblemen?
Pga metabol acidos. Ackumuleras av produkter från ämnesomsättningen. Metabol acidos kompenseras
med en respiratorisk alkalos.
d) Vilken behandling?
Vätska, insulin, vitK.
23) Rasmus 3 år söker på VC med sin mamma pga svullna ögonlock sedan 1v tillbaka. Han har
tidigare haft lite andningsbesvär i samband med förkylningar men för övrigt varit frisk.
Familjen har katt hemma men Rasmus har aldrig reagerat allergiskt mot den. Vid us finner du
att Rasmus har svullna ögonlock men ingen konjunktival rodnad. Lungorna ua, buken palperas

mjuk och oöm men verkar lite stor och fyllig. Yttre genitala ser normala ut frånsett att det finns
vätska i skrotum – hydrocele? Munhåla och svalg ua. Rasmus väger idag 18,5 kg. Han vägde för
2 månader sedan 16 kg vid kontroll på BVC.
a) Differentialdiagnostiska funderingar?
Nefrotiskt syndrom – tappar protein och samlar på sig vätska.
b) Utifrån ovanstående resonemang föreslå fortsatt vårdplanering.
Inläggning. Krea, albumin, elstatus, u-sticka. Furixbeh ödem, ev albuminbeh, kortison. Övergående
immunologisk reaktion. Skiljer sig markant från vuxennefros. Nästan alla i denna ålder är minimal
change-nefros. Mkt höga doser kortison under totalt 6 mån.
24) Cecilia 6v kommer tillsammans med sin mamma till din BVC-mottagning; det har inte gått
så bra med matningen senaste 2v och vikten har stagnerat; tom gått ned något senaste veckan.
Cecilia har blivit allt tröttare och en viss andfåddhet gör amningen allt svårare. En lätt
förkylning har inte gjort situationen lättare. Du finner ett afebrilt barn utan ÖLI-symtom som
verkar lojt och trött. Resp 55/min, levern 3-4 cm nedom arkus, känns hård. Cecilia ser annars
normal ut. Du har svårt att avgöra om det finns blåsljud. Detta är en beskrivning på klassisk
hjärtsvikt.
a) Tänkbar(a) orsak(er) till svikt vid 2-3 månaders ålder?
Övercirkulation till lungorna pga shuntfel. Öppetstående duktus (PDA), VSD. Klaffinsuff,
kardiomyopati, arytmi, metabol sjd.
b) Varför sviktar inte hjärtat intrauterint eller under första veckorna?
Problem först när resistensen i lungkärlen sjunker. Allt större volym hamnar i lungorna istället för
hjärtat. Detta sker vid 1-2 mån ålder.
c) Cyanos var inte omnämnt i beskrivningen. Förbiseende eller?
Saturationen är bra, men det finns inte så mkt blod i systemkretsloppet, blodet cirkulerar i
lungkretsloppet istället. Väldigt uttalad lungstas leder efter tid till cyanos, men innan dess
andningsproblem med takypné + matningssvårigheter.
d) Varför uppstår takypné?
Högre tryck i lungorna, små andetag. Lungödem. Dåligt gasutbyte kompenseras mha takypné.
e) Varför blir levern förstorad?
Blodet stasar. Levern kan bli förstorad på några dagar.
För att förstå hjärtsvikt hos späda barn måste du läsa på om cirkulationsomställningen från
intra- till extrauterint liv. Försök tänka i termer av tryck, flöde, resistans.
25) Andreas 1 år. Larmet går på akutmottagningen: 1-årig, tidigare frisk pojke, hittad
krampande i sängen vid 23-tiden. Under dagen varit väsentligen som vanligt men känts varm på
kvällen. Trolig diagnos enligt ambulanspersonal: Feberkramp.
▪ Vilka krav skall vara uppfyllda för att få ställa diagnosen?
Åldersintervall 0,5-4 år. Temp >38,5. Tonisk-klonisk generaliserad kramp (symmetrisk kramp). <15
min duration. Inga fokala avvikelser. Inga övriga symtom på meningit/encefalit. Återhämtar sig snabbt.
▪ Måste du göra LP för att vara säker på att det inte är en bakteriell meningit?
Nej, gå på klinik. Barn med meningit återhämtar sig inte lika fort.
▪ Prognos?
God. 1/3 kan få recidiv. Bra prognos om inga andra bakomliggande orsaker hittas. I skolåldern slutar
de få feberkramper. Feber sänker kramptröskeln. Har man haft >3 episoder  EEG, diffa mot ep.
26) Bakteriell meningit är en dödlig sjukdom. De som överlever får många bestående men.
a) Vilket agens är idag det vanligaste i Sverige?
Pneumokocker (vanligast), meningokocker.
b) Vad tittar du särskilt efter i LP-svaret?
Celler! Även laktat, proteinhalt, glukoskvot (låg).
c) Vilken är den vanligaste bestående skadan efter en meningit?
Hörselnedsättning.
d) Standardbehandling?
Claforan + Doktacillin.

------------------------------------------------23. SEM: Neonatologi--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inledande neonatologiföreläsning---------------------------------------------------------------

Neonatalperioden: Från och med det datum man beräknas vara född och 28 dagar framåt.
Barn mellan 0,5-6 kg vårdas på neo.
Noradrenalin och adrenalin i (navel)artärblod (från max till min): Nyfödd efter komplicerad
födsel, nyfödd efter normal födsel, vuxen vid hårt arbete, nyfödd efter planerat sectio, kvinna under
förlossning, vuxen efter bastu, vuxen i vila.
Temperatur: Intrauterint kroppstempererat fostervatten. Värme och energiförlust genom avdunstning
– avtorkning.
 För tidigt födda: Huden är tunn och omogen  Dålig barriärfunktion, ökad vätske- och
värmeförlust. Kroppsytan är stor i förhållande till volymen. Tempregleringen är omogen.
Andning: Vätskefyllda lungor – squeeze – stress. Akvaporiner från sekretion till absorption. Bygga
upp funktionell residualkapacitet vid de första andetagen.

Cirkulation: När lungorna fylls med luft sjunker lungkärlsmotståndet och flödet genom duktus vänder
från hö-vä till vä-hö.
Apgar
Hjärtfrekvens
Andning
Färg
Muskeltonus
Retbarhet

1 min
Ingen
Ingen
Blek
Helt slapp
Reagerar ej

5 min
<100
Oregelbunden
Cyanos
Nedsatt
Grimaserar

10 min
>100
Regelbunden
Rosig
Normal
Avvärjning

Avnavling: Friska nyfödda. Barnet lägre än modern – avvakta placentatransfusion 2-3 min.
Blodvolym 80 ml/kg. Transfusion 20-30 ml. Minskar risk för blod/järnbrist + tillför stamceller. Ökar
ej symtomgivande polycytemi eller gulsot.
Läk-us på BB: Vitalitet och AT. Spontana rörelser. Cyanos. Ikterus. Hud. Turgor. Munhåla/svalg.
Hjärta. Femoralispulsar. Andning. Huvud. Fontanell. Ögon. Reflexer, neurologi, tonus. Buk. Navel.
Genitalia. Rygg. Övrigt skelett. Höftleder.
Metabol skreening – PKU-testet: Fenylketonuri, hypotyreos, galaktosemi, medfödd
binjurebarkshyperplasi, biotinidasbrist. Efter 15 nov 2010: Betaoxidationsdefekter (3), fel i
karnitinsystemet (4), organiska acidurier (6), ureacykeldefekter (3), aminosyredefekter (3).
Fostersvulst/kefal/subgalealhematom. Kefalhematom respekterar suturgränserna. Erytema toxicum. Storkbett och smultronmärken.
Mongolfläckar och sakrala gropar. Genitalia: Hydrocele, testistorsion, retentio testis, vaginala flytningar och blödningar.

Fall 1 – Prematuritet: Före 1950 överlevde endast 1 av 6 preterminala barn. Idag är 9 miljoner
europeiska barn och ungdomar preterma. Prematuritet och låg födelsevikt är bland de 10 vanligaste
dödsorsakerna i världen. Proportion IUGR: 3%.
Proportion (%) prematura
1973
2001

<32v
0,9
1,1

33-36v
3,8
4,5

Definitioner:
 Överburen: Efter v41+6.
 Fullgången: v37-42.









Prematur: Före v37+0.
Måttligt preterm: v32-37.
Mycket preterm: v28-31.
Extremt preterm: <v28. 4 av 5 extremt prematura överlever till 1 års ålder.
Lågviktiga barn: FV <2500g.
Mycket lågviktiga: FV <1500g.
Extremt lågviktiga: FV <1000g.

Rubbningar i intrauterin tillväxt:
 AGA: Apropriate for gestational age. Vikt mellan –2SD och +2SD.
 SGA: Small for gestational age. Vikt <–2SD.
 LGA: Large for gestational age. Vikt >+2SD.
 IUGR: Intrauterine growth restriction (intrauterin tillväxthämning)  kvalitativ term som
beskriver att näringstillförseln varit suboptimal.
Orsak till underburenhet: Havandeskapsförgiftning/preeklampsi, prematur vattenavgång, inf,
cervixinsuff, multipelgrav, ärftlighet, etnicitet, maternella faktorer (ålder, BMI), socioekonomisk
status/rökning.
Problemområden för den underburne: Andning, tempkontroll, energibalans/födointag, infkänslighet, organfunktionsomognad, autonom omognad.
Omhändertagande av den preterma: Värme (kuvös/känguru), tidig sondmatning, övervak, dämpa
ljud/ljus/aktivitet, undvik visuella stimuli. NIDCAP = Neonatal Individualized Developmental Care
and Assessment Plan.
Kompl prematuritet: RDS, BPD, PDA, ROP, IVH, PVL, CP. Neurosensoriska/psykiatriska probl?
Bronkopulmonell dysplasi (BPD):
 Historiskt: Kombination av skada efter respirator och syrgasbeh.
 ”Ny BPD”: Lungtillväxt och perinatal inflammation.
Definitioner:
 Mild: Syrgasbehov (O 2 ) vid 28d ålder.
 Moderat: O 2 vid 36v postmenstruell ålder.
 Svår: >30% O 2 /CPAP/MV vid 36v.
Beh: O 2 , CPAP. Diuretika, steroider (systemiskt/inh), nutrition för optimera lungtillväxt.
Kompl: Lungfibros/cor pulmonale. Reaktiva luftvägar under småbarnsåren.
Hjärnskador och prematuritet:
 Blödningar (intraventrikulär blödning, IVH): Grad I-IV, hydrocefalusutv.
 Ischemiska svator (periventrikulär leukomalaci, PVL): Associerade med CP-utveckling.
Schweizerost.
 Diffusa vit substansskador: Korrelerar med kognitionssvårigheter?
Retinopathy of Prematurity (ROP): Retinal kärlanomali. Mest omogna barnen 1-2 mån efter födseln,
Stadium 0-5. Skreena alla födda <31v. Beh: Laserkir för minska risk för retinaavlossning och blindhet.
Incidens: Barn <27v som överlevt till 1åå. IVH grad 3-4 (10%), cystisk PVL (5,7%), BPD oavsett
grad (73%), svår BPD (25%), ROP stadium 3-5 (34%). Prematuritet associeras med ökad risk för
senare hypertension och diabetes/glukosintolerans.
Fall 2 – Andningsstörningar: Den preterma lungan är oftast inte skadad vid födseln, men skadas lätt!
Andningsstörningar hos nyfödda: Omogna lungor, inf, mekoniumaspiration, pneumothorax,
kongenitala hjärtfel, pulmonell hypertension, metabola sjd, diafragmabråck, ärftlig surfaktantbrist.
Symtom andningsstörning: Takypné, näsvingespel, grunting, indragningar, cyanos, apné.
Incidens: 3% av alla som föds.

Pulmonell adaptationsstörning (PAS): ”Transient tachypnea of the newborn” (TTN) eller ”wet lung
disease”. Fördröjd resorption av lungvätska. Ökad incidens efter elektiva kejsarsnitt (= no stress of
being born). Beh: Syrgas + CPAP. Vanligen snabbt övergående <1-3d.
Respiratory distress syndrome (RDS): Orsak: Surfaktantbrist. Invers korrelation till gestationsålder.
Prenatal lungmognadsbeh med steroider har dramatiskt förändrat morbiditet och mortalitet. Flytande
gräns mot PAS hos mer mogna barn. Lungorna omogna. Alveolerna bildas först kring v24.
Surfaktantbrist gör lungorna svåra att blåsa upp.
Vad är surfaktant? Blandning fett + protein. Verkar ytspänningsnedsättande. Öppnar lungorna och
håller dem öppna.
Beh: CPAP omedelbart, redan på förlossningen/OP. Syrgas vb – undvik hypoxi/hyperoxi. Övervaka
noga, initialt kontinuerligt. Intubera om otillräcklig egenandning. Mekanisk ventilation, surfaktantbeh.
Fall 3 – Gulsot: Incidens: Synlig ikterus (30-50%), s-bilirubin (10-20%), fototerapi (5%),
utbytestransfusion (<1/1000).
Varför?
 Produktion: Högt Hb/hematokrit, kort erytrocytöverlevnadstid, ökad intestinal re-absorption
(ökad enterohepatisk cirkulation om ej mat per os).
 Nedbrytning: Minskat upptag från cirkulation till lever, omogen konjugering.
Vad?
 Fysiologisk ikterus: Alltid okonjugerad. Topp dag 3 (d5-7 hos preterma). Klingar av d10-14.
 Patologisk ikterus: Debut <24h. Bilirubin över normalvärde (”överdriven fysiologisk”).
Associerad med annan sjd. Prolongerad (<10-14d fullgången, 2-3v preterm).
Orsaker förhöjt okonjugerat bilirubin: Syskon med neonatal ikterus, asiatiskt ursprung, pojke,
kefalhematom, VE, isoimmunisering (patologisk hemolys), högt tarmhinder, amningsstörning
(bröstmjölk), underburenhet, lm (sulfa), sepsis, galaktosemi, hypotyreos, diabetesfetopati, Downs,
familjära konjugeringsdefekter, polycytemi, sen avnavling.
AB0-immunisering: Mor [0] och barn [A, B eller AB], mor [A] och barn [B eller AB], mor [B] och
barn [A eller AB]. Uppträder överraskande efter partus. 15-20% AB0-inkompatibilitet mellan mor och
barn. 1-3% immunisering. Färre än hälften kräver ljusbeh (3-5/1000), utbytestransfusion sällan
nödvändigt. A- och B-antigen finns i vävnad – binder Ak. A- och B-antigen uttrycks dåligt av fetala
erytrocyter – lägre reaktivitet. Sällan sen anemi.
Rh-immunisering:
 Modern Rh-neg: Rh-antigen: C, c, D, d, E, e. Ak riktade mot: D 90%, C eller E 10%.
 Problem intrauterint (IgG via placenta): Anemi uppstår, men ingen hyperbilirubinemi.
 Problem postnatalt:
o Mild: Tidig fototerapi. Anemi senare. Stegringstakt: 4-8,5 mmol/L/h  fototerapi.
o Moderat: Anemi. Tidigt blodbyte viktig. Stegringstakt: >8,5 mmol/L/h  blodbyte.
o Svår: Hydrops-IUD. Prenatal transfusion.
Prevention: Anti-D.
Beh: Mål: Undvika bilirubinrelaterade handikapp! Ljusbeh, blodbyte/utbytestransfusion.
Effekter av bilirubintoxicitet hos nyfödda:
 Tidiga: Trötthet, uppfödningsproblem, högtonat skrik, hypotoni.
 Sena: Irritabilitet, opistotonus, kramper, apné, okulogyrisk kris, hypertoni, feber.
 Kroniska: Atetoid cerebral pares, högfrekvent hörselnedsättning, paralys av uppåtriktad blick,
dental dysplasi, mild mental retardation.
Kernikterus: Mkt intensiv gul färgning av basala ganglier och medulla oblongata.
Fall 4 – Infektion:
Inf hos foster och nyfödda: Via placenta, vid förlossning, via amning, nosokomiala/via miljön.
Risk: Prematuritet, hud/slhskador, invasiva procedurer, lång vattenavgång, korioamnionit, inf hos mor.

Neonatala bakteriella infektioner:
 Tidig debut (<48h): GBS, E coli. Kongenital, hög mortalitet.
 Sen debut (>48h): Staf (KNS, aureus), kebsiella. Nosokomiala.
 Incidens: 1-5/1000 nyfödda. Prematurer <28v: 30-45%.
Bakteriell sepsis: LPK (sjunker, <5, ospecifikt), TPK (sjunker, <100, ospecifikt), CRP (>50
(fullgånga), dubbleras på 4-6h), lungrtg, blododl (alltid för ab), csv-odl (liberalt, alltid om
neurologiska symtom), ytodl från öra/navel (info om kolonisering), urinodl (sällan, blåspunktion).
Beh:
 Oklar sepsis: Bensylpc + Gentamycin/Netilyn; Claforan + Doktacillin.
 Sepsis med suspekt KNS: Vankomycin.
Kongenitala virusinf:
 TORCH: Toxoplasma, Other (syfilis), Rubella (skreening), Cytomegaovirus, Herpes.
 Others: Varicella, Parvovirus B19, HIV (skreening), Hepatit B/C (skreening).
Fall 5 – Asfyxi:
Hypotermibeh: Start <6h. Till coretemp 33,5. CFM/kontinuerligt EEG. 72h-beh. Långsam
uppvärmning. UL-hjärna. MR dag 7-10. Ökar andel som överlever utan svårt neurologiskt handikapp.

---------------------------------------------------------------------------Neonatologifallen------------------------------------------------------------------------

Fall 1 – Prematuritet: Flicka född med sectio i v 27+1 pga säte. 30h vattenavgång. Värkarbete
går ej att stoppa. Full dos steroider är givet antenatalt. FV 1050 gram, FL 42 cm, HO 28 cm.
Hon gnyr direkt, men är lätt bradykard. Kutanstimuleras, ventileras totalt 1 min. Därefter
stabil med CPAP 4 cm och FiO 2 0,21. Tas till neo i kuvös. Erhåller navelkateter i ven och artär.
Ord glukosinfusion.
1) Vilka us/prover är prioriterade vid ankomst till neo-avdelningen?
Apgar: Mått på postnatal adaption. Inte absolutsiffran som är viktig, utan förloppet. Man blir orolig
om Apgar <7 vid 5 min eller ingen förbättring.
Temp, ausk hjärta/lungor, AF (regelbunden?), puls, sat. Blodstatus med diff (neutrofiler), blodgas
(metabol och respiratorisk acidos som nyfödd, bikarbonat bästa bufferten), b-glukos, saltbalans,
bilirubin (tot/konj), CRP, blododl. Ökad inf-risk pga lång vattenavgång (gräns 18h). Måste börja andas
först, bradykardi inget problem.
Efter 20h stiger syrgasbehovet upp till FiO 2 0,50. Flickan har djupa indragningar. Hon är trött,
och får en apné.
2) Vad misstänker du?
RDS. Surfaktantbrist. Mamma fick steroider för stimulera prod av surfaktant. Både mamma och barn
blir stressade  påskyndar prod.
3) Vad gör du för att utesluta/bekräfta din misstanke?
Lung-rtg. Vitt bilat. Barnet får surfaktant. Ges under intubering, surfaktant sprutas in, extubering till
CPAP, alternativt intubering och surfaktant ges och därefter respiratorvård.
BPD: Kronisk lungskada efter prematuritet. Oftast efter respiratorvård. BPD och NEC kan man bara få
om man är prematur.
Vid 2v ålder är flickan stabil med CPAP 3 cm och luft. Senaste dygnet har hon en ökad frekvens
av djupa saturationsfall med efterföljande bradykardier och nu även tilltagande ytliga apnéer
som kräver kutanstimulering. Hon är något blek i huden, men håller kroppstemperaturen bra i

kuvös och med luftfuktighet runt 65%. Det finns ett systoliskt blåsljud, med stabilt BT med
MAP runt 33 mmHg. Buken är utspänd, man hör enstaka tarmljud och har haft enstaka
avföring. Matas via ventrikelsond, senaste två målen visat grönfärgade retentioner, inget blod,
inga kräkningar.
4) Vad misstänker du nu?
NEC! Persisterande duktus arteriosus (PDA) – systoliskt blåsljud, men ingen bradykardi, sat ua, MAP
33 är bra i denna ålder. Skulle även kunna vara inf baserat på kliniken.
5) Vilka prover? Undersökningar? Behandlingsförslag?
NEC: Blodstatus, blodgas, blododling CRP. Rtg: Intramural gas, gas i porta eller fri gas i buken.
Beh: Tarmvila, bredspektrum-ab. I värsta fall måste man operera bort ischemiskt tarm.
(PDA: Samma prover som ovan men UL-doppler? Medicinskt beh men ibuprofen. Kirurgi om det ej hjälper).

Nu har 9v gått och flickan är i motsvarande gestationsålder 36+1. Familjen har sedan flera
veckor bott i eget rum på familjevården och börjar längta hem. Övervakas med
saturationsmätare. Hon behöver fortfarande lite syrgas på grimma motsvarande 23% syrgas.
Hon har börjat amma, men sondasfortfarande 50% av dygnsvolymen. Hon växer dåligt och får
därför berikad mat. Vitamintillskott och extra kalk och fosfat ges. Inom 1v är syrgasen utsatt
och hon går hem motsvarande v37+4 med hemsjukvård pgakvarvarande sondbehov.
6) Varför ges extra kalk och fosfat?
Ca och fosfat har prematurer endast små lager av  osteopeni. Ca och fosfat ska därför tillsättas i
tillräckliga mängder för säkra adekvat skelettmineralisering. Osteopeni kallas ibland rakit, vilket är fel
då rakit beror på D-vitaminbrist, vilket ej är fallet här.
7) Hur länge korrigeras åldern för prematuritet?
Upp till 2 år för att bättre kunna utvärdera barnets utv. Om det är viktigt att värdera förändringar i
positionen på längdkurvan kan man vid en grav prematuritet behöva fortsätta ålderskorrektionen upp
till 4-5-åå. Vid lindrig prematuritet kan man oftast sluta ålderskorrigera vid 12-24 mån postnatal ålder.
Fall 2 – Andningsstörning: Gosse född med snabb vaginal förlossning i v 38+2. Första barnet till
en frisk kvinna. Mor har blodgrupp 0, Rh-pos. FV 3800 g, FL 51 cm, HO 30 cm. Apgar 9-10-10.
Vid 1,5h ålder ringer barnmorskan dig som är neonataljour och berättar att barnet är
takypnoiskt med andningsfrekvens runt 85/min och gruntar. Han vill inte dia och är blek i
hudkostymen.
1) Vilken blir din första fråga till barnmorskan?
PAS: Asfyxi? Kallt? Risk: Kejsarsnitt (ffa elektiva), snabb förlossning, flerbörd, manligt kön, låg
gestationsålder, tillväxthämning, asfyxi, hypotermi, maternell astma, antidepressiva lm hos mamma.
Inf: Lång vattenavgång (ökar inf-risken)?
2) Efter du tittat på barnet ser du samma sak som barnmorskan beskriver, vad gör du?
NAS: Mild form av PAS. Snabbt övergående andningsstörning där symtomdebuten (takypné,
näsvingespel, gruntning, indragningar) kommer inom de första timmarna för att sedan successivt
klinga av inom loppet av ½ dygn. Samtidig hypotermi eller mild acidos efter en asfyxi kan påverka
surfaktantsyntesen/funktionen negativt vilket då kan bidra till andningssymtomen
PAS: Symtomdebut under de första levnadstimmarna, ofta ganska direkt efter födseln. Symtomen är
väs samma som vid NAS, men mer uttalade och långdragna. Barnen behöver oftare någon form av
andningsstöd (syrgas + CPAP). Det ökade andningsarbetet klingar oftast av efter 24-72h. PAS ger
oftast en typisk rtg-bild med hyperinflation, prominenta kärl och vätska i fissurer.
Inf: Us/lab: Blodstatus med diff, blodgas, blododl, CRP, rtg. Ab direkt! Sepsisbeh tills motsatsen är
bevisad! I denna ålder ffa GBS.
3) Mamma och pappa är väldigt oroliga och undrar hur länge barnet behöver vara kvar på
sjukhuset. De undrar också huruvida barnet kommer ta skada. Vad svarar du dem?
PAS: 1% av alla nyfödda drabbas av ngn form av adaptationsstörning, en andningsstörning som beror
på att barnen antingen inte klarar omställningen från intrauterin miljö till att själva börja andas luft alt
att omställningen tar längre tid än normalt. PAS är lindrig och ger oftast inga men. Vanligen snabbt
övergående <1-3d.
Inf: Måste beh. God prognos. Precis som alla andra inf är det viktigt med tidig beh.

Fall 3 – Gulsot: Flicka till en 33-årig frisk kvinna 2 gravida 2 para i vecka GA38+2 efter partus
normalis. Amning fungerar bra i början fast flickan blir allt mer trött. Efter 24h noteras att
barnet är påtagligt gul i huden. Det tas serum-bilirubin på flickan som visar 230 mmol/l. Enligt
MVC-journal är mor RhD-negativ.
1) Vilka ytterligare prover vill ni att barnmorskan ska ta på barnet?
Blodstatus med diff, CRP, bilirubin (tot/konj), blodgruppering och DAT (Ak mot RBK), retikulocyter,
ASAT/ALAT/GT/ALP, LDH, haptoglobin.
Fysiologisk ikterus hos nyfödda beror på: Omogen lever, fetalt Hb har kortare livslängd  större
nedbrytning, högre Hb hos nyfödda.
2) Vilken diagnos misstänker ni?
Rh-immunisering, hemolys, fysiologisk ikterus.
3) Behöver barnet behandling?
Ja, fototerapi. Ev blodyte. Enligt bilirubinkurvan. Syftet med blodbytet är både att bli av med
bilirubinet och Ak mot Hb från mamman. Rh-immunisering kan förebyggas genom att barnet får
Ak(?) innan partus för att mamman inte ska utv Ak mot Rh+.
4) Vad berättar ni i föräldrasamtalet?
85% av alla människor har det här proteinet, vilket innebär att de är Rh-pos. Övriga 15% är Rh-neg då
de saknar proteinet. Om kvinnan är Rh-neg och fostret Rh-pos kan Ak mot fostrets blod bildas om
fostrets blod kommer i kontakt med mammans, vilket kan ske i samband med förlossningen, men
också om man tar fostervattenprov. Detta kallas Rh-immunisering. Ofta tar varken mamman eller
barnet skada av en Rh-immunisering om det är första grav. Vid en andra grav finns det däremot en risk
att mammans Ak angriper fostrets röda blodkroppar, vilket skulle kunna bli allvarligt.
Fall 4 – Infektion: Pojke som är drygt 12h gammal som föddes via partus normalis i GA 37+1
efter 26h värkarbete. Vattnet gick 24h innan förlossning. APGAR 8/9/9. Ingen feber hos mor.
Vid kontroll har barnet en AF på 90/min och gruntar lite grann. Temp hos barnet 36,0 grader.
1) Vilka prover vill ni att barnmorskan ska ta på barnet? Vill ni ordinera ytterligare us?
Blodstatus, CRP, blodgas, odl (blod, öra, navel, urin), u-sticka. LP? Lungrtg?
2) Vilken diagnos misstänker ni?
Inf med tanke på lång tid mellan vattenavgång och förlossning. (GBS, KNS, S aureus, E coli). PAS
mindre sannolikt i detta fall.
3) Vilken behandling ska barnet få?
Oklar sepsis: Bensylpc + Gentamycin/Netilyn alt Claforan+ Doktacillin.
Sepsis med suspekt KNS: Vankomycin.
4) Vad berättar ni i föräldrasamtal?
Allvarligt. Måste få adekvat slutenvård. Beror sannolikt på lång vattenavgång.
Fall 5 – Asfyxi: 34-årig frisk kvinna kommer in till förlossning för igångsättning i GA 41+5.
Under pågående förlossning blir CTG allt mer takykard. Det tas laktat som visar 6,1 mmol/l.
Förlossningen avslutas därför med vakuumextraktion (sugklocka). När barnet föds fram är det
bradykart, slappt, utan egen andning och insmort med mekonium. Barnet avnavlas genast och
tas till barnbordet. Efter påbörjad ventilation stiger hjärtfrekvensen till 125/min. Efter ca 6 min
ventilation kommer barnet igång med sin egen andning.
Navelsträngsprover (arteriellt): pH 6,96, pCO2 11,4 kPa, pO2 1,68 kPa, BE -14, APGAR 2/4/8.
1) Hur vill ni fortsätta handlägga barnet? Vilket vårdnivå? Vilka kontroller ordinerar ni?
Syrgas, intuberingsberedskap, nedkylning <6h (om neurologiskt påverkad + pH <7), IVA.
Kontroller: Puls, AF, sat, BT, B-glukos. Följ upp med blodgaser.
2) Vilken diagnos misstänker ni?
Intrauterin asfyxi (navelsträngskompression).
3) Vilken behandling ska barnet få?
Nedkylning till 33 grader i 72h  sänkt metabolism  räddad hjärnvävnad. Hjärnan behöver socker.
Syremolekyler behövs för att omvandla sockret.
4) Vad berättar ni i föräldrasamtal?
Barn som annars definitivt skulle dött överlever med beh. Man behöver kyla 6 barn för att rädda 1.

--------------------------------------------------------------------------Neonatologironden-----------------------------------------------------------------------

Prematuritet – Fundera över följande frågor inför neo-ronden:
1. Vad ingår i basal omvårdnad av prematurfödda?
Hands off: Mkt prematura barn är känsliga för störningar. Apnéer + BT-fall vid för mkt manipulation.
Undvik i möjligaste mån provtagning/us. Lätta smekningar från föräldrar dock pos effekt på andning.
NIDCAP: På många neonatalavd används en omvårdnadsmetod för prematura barn som tar hänsyn till
varje barns mognad och individuella behov. Kuvös för skydda barn från onödiga stimuli. Miljön i
övervakningsrummet ska så långt som möjligt likna miljön i livmodern med dämpad belysning och låg
ljudnivå. När barnets tillstånd stabiliserats kan föräldrar sitta långa stunder med barnet mot bröstet,
hud mot hud enl ”kängurumetoden” för att få nära kroppskontakt med barnet.
Värme: Kuvös/känguru. Tidig sondmat. Övervak. Dämpa ljud, ljus, aktivitet. Undvik visuella stimuli.
2. Vad är normal hjärtfrekvens hos nyfödda?
110-160 slag/min.
3. Vad är Apgarscore?
Skala som används vid förlossning. Mått på postnatal adaptation. Innehåller barnets HF, andning,
hudfärg, muskeltonus och retbarhet. Kan få max 2p/parameter, totalt 10. Poängen bedöms när barnet
är 1, 5 och 10 min gammal.
4.1. Varför löper prematurfödda större risk att utveckla ikterus?
Fysiologiskt, barnets lever ej redo att ta hand om allt bilirubin. Fetala blodkroppar har kortare livstid
och högre omsättning än adulta. Högt Hb/hematokrit. Ökad intestinal reabsorption. Förekomst av
neonatal gulsot uppvisar starkt samband med gestationsålder. Måttligt för tidigt födda barn
(förlossning v35+0-36+6) uppvisar högre bilirubinvärden än fullgångna barn och max uppnås d5-7.
Värdena normaliseras långsammare bland för tidigt födda barn (2-4v).
4.2. Vad beror ikterus hos nyfödda på?
Fysiologiskt, Rh-immunisering, AB0-immunisering, hemolys, bröstmjölk, hypotyreos, gallstas.
4.3. Hur behandlas ikterus?
Fototerapi eller blodutbyte.
5. Varför behöver de flesta prematurfödda kuvösbehandling?
Svårt för för tidigt födda barn att upprätthålla kroppstemp. Saknar underhudsfett och brunt fett.
Tempregleringen är omogen. Kroppsytan är stor i förhållande till volymen. Bättre övervak-möjligheter.
6. Varför behöver prematurfödda sondmatas?
Magtarmkanalen är omogen. Först efter v32-34 kan barnet suga på napp och svälja. Därför måste det
sondmatas varannan/var 3:e h alt få kontinuerligt mjölkdropp. Kontroll över hur mkt barnet får i sig.
7. Vilka nyfödda löper ökad risk för att utveckla hypoglykemi?
Glukostillförseln från navelsträngen avbryts vid födelsen och barnet är därmed initialt helt beroende
av sin egen förmåga att upprätthålla blodglukosnivån genom glykogenolys och glukoneogenes.
Leverenzymer induceras vid födelsen, men uppnår inte maxaktivitet förrän efter 1-3d hos ett
fullgånget barn (ännu senare hos prematura). Barn med låg FV, ssk tillväxthämmade, har svårt
mobilisera glukos eftersom de endast har små depåer av hepatiskt glykogen och subkutant fett
(depåerna fylls upp under 3:e trimestern). Annan riskgrupp är nyfödda barn till mödrar med diabetes
som har kvardröjande hög endogen insulinprod pga riklig intrauterin glukostillförsel. Även medfödd
endokrin eller metabol sjd. Jobbig förlossning bidrar.
8.1. Varför löper för tidigt födda barn ökad risk för infektioner?
Immunologiskt omogna  risk drabbas av bakteriella inf under de första levnadsveckorna. Ju mer
underburet ett nyfött barn är desto mer omoget är också dess infektionsförsvar.
Risk: Underburenhet, centrala infarter, total parenteral nutrition (TPN) och tunn hud.
8.2. Vilka infektioner?
Nosokomiala inf orsakade av lågvirulenta patogener (KNS (S epidermidis)). Även E coli.
9. Vilka komplikationer medför prematuritet med avseende på:
a) Hjärnan?
Autoreglering av hjärnans blodflöde ej optimalt  svängingar av systemtrycket  hypoperfusion i
hjärnan  infarkt. 5-15% av alla barn <1000g vid förlossningen drabbas av intraventrikulärblödning
och/eller vit substansskada. CP pga syrebrist. Vuxenhjärna klarar 4 min total syrebrist, neonatalhjärna
15 min.
b) Ögon?

ROP: Tillstånd som drabbar omogna näthinnekärl. Risk för amotio.
c) Lungor?
PAS: Lungvätskan står kvar i vissa delar av lungorna. Normal surfaktant.
RDS: Brist på surfaktant (bildas först v32) + omogen jontransport + omogna lungor. Surfaktantbrist 
sämre reservkapacitet i framtiden(?). Alveolerna utv v26-27 fram till 2åå, ger exponentiell ökning av
ytan för gasutbyte, innan dess andas barnet mha respiratoriska bronkioli.
BPD: KOL-liknande tillstånd med ärr/emfysem. Barn som vårdats i respirator, (kvarstående
rtgförändringar + behov av extra syrgastillförsel efter v36). Obstruktiv, inf-känslig.
d) Hjärta?
PDA: Sluter sig inte som hos fullgånga. Inf producerar prostaglandiner  duktus som håller på att
slutas öppnar sig istället blåsljud, hjärtsvikt, apnéer.
e) Tarm?
Kan ej suga/svälja med tillräcklig effektivitet/koordination, omogna tarmar. Ventrikelretention.
NEC (nekrotiserande enterokolit): Ofta m RDS. Lokal tarmischemi. Fri gas i bukhålan. Tarmvila + ab.
3 problemområden för prematura:
 Tempkontroll: Omoget tempcentrum, tunn genomsläpplig hud (lägga vätska på huden är som
att ge en iv-infusion; tappar vätska + värme  läggs i kuvös/”plastpåse” för att senare flyttas
över till värmesäng), ju mindre barn desto mer volym i förhållande till ytan.
 Energitillgång/nutrition: Svårt kontrollera/koordinera alla moment vid ätande. TPN. Får
provsmaka bröstmjölk så fort läget är stabilt, ofta redan under första dygnet för att få tarmarna
att komma igång. Bröstmjölk analyseras och berikas individuellt. Donerad bröstmjölk eller
prematurformula.
 Andning: Apné pga inf (ssk viros), överstimulering, för hög/låg temp, underburenhet
(uteslutningsorsak). Central apné, kan ge koffein för att stimulera andningsdriven i
andningscentrum. CPAP andningsstimulerande, expanderar lungorna. Surfaktant kan ges
antingen profylaktiskt (ej i Sve) eller beroende på arteriell syrgaskvot/syrgasbehov. Ges
genom intubering + respiratorvård eller genom MIST-teknik.
--------------------------------------------------------------------------Neonatologilexikon-----------------------------------------------------------------------

1. ANDNING:
Andningsstörningar:
 Respiratory distress syndrome (RDS): Beror på surfaktantbrist i den ännu omogna lungan
och drabbar ffa barn födda <v33. Hotande förlossning före denna gestationsålder utgör även
gräns för antenatala steroider.
 Pulmonell adaptationsstörning (PAS): Kvarvarande lungvätska direkt efter partus. Ses ofta
efter ”snabba” förlossningar, tex kejsarsnitt. Diagnos ställs via lungröntgen.
 Neonatal andningsstörning (NAS): NAS liknar en PAS, dvs en övergående
andningsstörning, men utan rtg-förändringar.
 Bronkopulmonell dysplasi (BPD): Långdragen lungsjd som innebär fibros- och/eller
emfysembildning. Genesen är multifaktoriell men riskfaktorer är extrem prematuritet, och
intensivvårdsmässigt svårt sjuka barn.
 Mekoniumaspirationssyndrom (MAS): Sker intrauterint pga fosterstress. Ex hypoxi leder
till att barnet bajsar i fostervattnet och sedan triggar fortsatt stress även intrauterina andetag.
Mekonium är sterilt men kan leda till kemisk pneumoni med risk för bakteriell pålagring.
Hjälpmedel:
 Continuous positive airway pressure (CPAP): Ventilation vid neonatal andningsstörning.
Man “blåser” in luft med kontinuerligt tryck varvid luftvägarna spänns ut. Vanligen startas
beh med ett tryck på 4 cmH 2 O och 30% syrgas.
 INtubation, SURfaktant, Extubation (INSURE): Ges till barn med svår RDS. Barnen
sederas och intuberas kortvarigt. Surfaktant ges sedan direkt i tuben vilken sedan dras.
 arterio/Alveolär-kvot (a/A-kvot): Ett mått på hur stor del av det inandade syret som går ut i
blodet. En a/A-kvot <0,22 utgör indikation för INSURE-beh hos ett barn med RDS.
Respiratorinställningar:





SIMV: Respiratorn assisterar ett visst antal andetag som man ställer in, resten drar barnet helt
utan stöd.
Assist Control (A/C): Alla andetag assisteras. Drar barnet för få andetag ger respiratorn
förinställt antal andetag per minut.
High Frequency Oscillation (HFO): Inga andetag ges, barnets lungor fylls till en viss grad
och luften skakas också ut och in i barnet ca 10x/sek. Underlättar ofta gasutbytet markant, tex
mekoniumaspiration.

2. CIRKULATION:
 Persisterande duktus arteriosus (PDA): Duktus står öppen och blodet kan då shunta från
aorta till a pulmonalis. Detta ses oftast hos prematurer och kan ge hö-belastning med ökat
andningsarbete, apnéer, etc.
 Ventrikelseptumdefekt (VSD): Vanligaste hjärtfelet. Oftast små och icke-behkrävande.
 Atrialseptumdefekt (ASD)
 Koarktatio aortae (CoA): Förträngning av aortabågen.
 Mediuam arterial pressure (MAP): Viktigaste BT-parametern att följa, ffa hos prematurer.
 Navelartärkateter (NAK): I denna kan de flesta lösningar ges, dock ej kärlkontraherande lm.
 Navelvenkateter (NVK): I denna kan alla lösningar ges, förutsatt att kataterspetsen passerat
levern.
 Silastic-kateter: En perifer CVK som mynnar centralt men som sätts via en perifer ven.
 Persisterande pulmonell hypertension (PPH(N)): Sedan partus fortsatt, eller återkommande,
hög resistens i lungkretsloppet (fetal cirkulation).
3. INFEKTION:
SEPSIS/pneumoni: Kliniken hos nyfödda skiljer sig delvis från den man ser hos äldre barn. Vanliga
debutsymtom är takypné, ökat syrgasbehov, slöhet, färgskiftning, hypotermi, hypoglykemi. I lab ses
CRP-stegring och, till skillnad från hos äldre barn, ibland sänkt LPK och TPK. Prematuritet är en
tydlig riskfaktor, liksom lång vattenavgång (>18h) och intrapartal feber hos modern.
 Grupp B-streptokocker (GBS-sepsis): Aggressiv inf som vanligen debuterar <72h ålder.
Kolonisering i vagina är vanligt hos blivande mödrar och utgör ett av kriterierna för intrapartal
ab-beh av mödrarna.
 Koagulasnegativa stafylokocker (KNS-sepsis): Vanligast är S epidermidis. Vanligen debut
kring levnadsvecka 1-2. Drabbar vanligen prematurer med långvarigt behov av infarter.
Beh: Okänd sepsis beh med Bensyl-Pc och Netilyn. Vid misstanke om KNS läggs Vankomycin till.
4. NEUROLOGI:
 UL-hjärna: Den öppna fontanellen utgör ett fönster in till hjärnan där man kan diagnostisera
olika typer av hjärnskador, ffa hjärnblödning och vit substansskada.
 Hypoxisk ischemisk encefalopati (HIE): Innebär hjärnpåverkan efter hypoxi i samband med
asfyxi. Graderas från I-III där I innebär god prognos och III stor risk för bestående men.
 Periventrikulär leukomalaci (PVL): Ischemisk vit substansskada.
 Intraventrikulär blödning (IVH): Hjärnblödning, graderas från grad I-IV där grad I-II har
god prognos och grad III-IV innebär hög risk för handikapp.
 Retinopathy of the premature (ROP): Innebär att retinas blodkärl prolifererar abnormt.
Detta ses ffa hos barn födda före v32. En riskfaktor är långvarig syrgasbeh som via fria
syreradikaler skadar blodkärlen. Kan laserbehandlas.
 Cerebral funktionsmonitor (CFM): Ett slags kontinuerligt översikts-EEG. Kopplas vid
krampmisstanke eller efter svår asfyxi där kramprisk kan antas vara stor. Man kan förutom
krampaktivitet även bedöma hjärnans grundaktivitet.
 NIDCAP: Strukturerad och individanpassad omvårdnad av prematurfödda barn.
5. NUTRITION:

Allmänt: Man försöker så långt det går ge barnen mat från modern, helst via amning. De flesta barn
orkar dock ej dia direkt utan får antingen mat via V-sond, eller via iv glukosdropp alt TPN.
Nutritionen ökas successivt efter födseln och slutmängden ligger mellan 180-220 ml/kg/dygn.
 V-sond: Ventrikelsond.
 EB: Egen bröstmjölk. Moderns egna mjölk.
 AB: Annans bröstmjölk. Bankmjölk donerad från annan mamma än den biologiska.
 (Total) parenteral nutrition ((T)PN): Innehåller barnets totala behov av glukos, aminosyror,
fetter, elektrolyter, etc. PN-sammansättningen individualiseras och blandas av apoteket och
bestäms bla med ledning av barnets ålder, viktutv och labprover. (Om ingen mat ges i tarmen
kallas nutritionen för TPN).
 Nekrotiserande enterokolit (NEC): Innebär nekros av delar av, eller hela, tarmväggen. Ofta
är olika segment av tarmen olika svårt påverkade. Fruktat och svårdiagnostiserat tillstånd som
ffa ses hos prematurer. Diagnostiseras med BÖS.
6. ÖVRIGT:
 Ikterus: Gulsot ses för ögat vid bilirubinvärden >80. Beh eller ej beror dels på barnets ålder
men också på orsak och om barnet är prematurt eller ej.
 Mätmetoder: Mäts oftast transkutant med Bilicheck vilken korrelerar väl med Sbilirubinnivåer vid värden <250 mmol. Om Bilicheck >250 måste S-Bilirubin bestämmas.
Bilicheck kan ej heller användas förrän tidigast 24h efter avslutad ljusbeh.
 Beh:
o Ljusbeh: Det avklädda barnet belyses med blått ljus (ej UV-ljus) vilket gör bilirubinet
vattenlösligt och barnet kan därmed kissa ut det. Vanligen ges beh 6h+6h.
o Blodbyte: Vid snabba stegringar eller mkt höga bilirubinvärden görs en
utbytestransfusion av barnets blod dels för att ”tvätta” bort Ak, dels för att sänka
bilirubin.
 Hypoglykemi: Är ofta asymtomatisk, men kan debutera med ”sprittighet” (barnet ses då
skaka finvågigt och symmetrisk ffa då det störs – dock mkt ospecifikt), slöhet, färgskiftningar,
etc. Lägre P-glukosvärden tolereras än hos äldre barn och vuxna.
 Beh: P-glukos mellan 1,8-2,6 föranleder i 1:ahand beh med tillmatning, dvs man ger extra
bröstmjölksersättning. Vid svårhävd hypoglykemi eller vid extremt låga P-glukos (<1,0) sätts
glukosdropp iv.
Storleksbeteckningar:
 VE: Sugklocka.
 PN: Normalförlossning.
 GÅ: Gestationsålder.
 Prematur: Underburen, dvs född <v37.
 Fullgången: Född mellan v37+0 och v41+6.
 Överburen: Född from v42+0.
 IUGR: Intrauterine growth restriction. In utero tillväxthämmat barn – vikt uppskattad via UL,
viss felprocent finns.
 FV: Födelsevikt.
 SGA: Small for Gestational age. Lätt för tiden, dvs vikt< -2SD i relation till gravlängd.
 LGA: Large for Gestational age. Stor för tiden, dvs vikt> +2SD i relation till gravlängd.
 Dysmatur: Antingen tillväxthämmat eller stort barn.
 VLBW: Very Low Birth Weight. FV <1,5 kg.
 LBW: Low Birth Weight. FV <2,5 kg.

------------------------------------------------24. SEM: Allergologi-----------------------------------------------Fall 1: Du har jour på barnakuten. En 6 mån gml flicka kommer in till akutmottagningen pga
andningsbesvär sedan 2d. Hon är rosslig och hostig, har jobbigt att andas (dyspné) och
föräldrarna har noterat att det piper ur luftvägarna när hon andas (sibilanta ronki). Temp 39,7.
1) Vilka ytterligare moment i anamnesen kan vara viktiga i denna situationen?
Tidigare andningsbesvär? Hereditet? Atopiskt eksem? Födoämnesallergi? Prematuritet?
Neonatalperiod? Allmäntillstånd? Orkar äta/dricka? Kissat?
2) Vad fokuserar du på i den kliniska us?
AF (högre vid feber), indragningar (interkostala, jugulära), bukandning och/el näsvingespel, sibilanta
ronki, stridor (exspiratorisk/inspiratorisk), hosta (torr, rosslig/blöt, skällande), kroppshållning
(hyperinflaterad), O 2 -saturation, allmänpåverkan, feber.
Ev blodprov (CRP, ev blodgas, virusdiagnostik-nph (RS? Rinovirus?) och lungrtg (Infiltrat?
Bronkväggsförtjockn? Hyperinflation?).
Du ställer diagnosen obstruktiv bronkit.
3) Vilken behandling ordinerar du på akuten?
Beh av akut astma/obstruktiv bronkit:
• Inhalationsbeh: Beta-2-agonist, adrenalin, ipratropiumbromid, NaCl.
• Steroider (kortison)
• Syrgas
• Uppvätskning
• Teofyllin – Teovent klysma(?)
• Magnesiumsulfat iv(?)
4) Vad avgör om flickan skall läggas in på sjukhuset?
Kriterier för inläggning:
• Otillräcklig beh-effekt.
• Fortsatt behov av täta inhalationer (>var 3:e h).
• Otillräcklig syresättning (SaO 2 <92%).
• Påverkat AT.
• Orkar inte försörja sig per os.
Du bestämmer dig för att inläggning inte är nödvändigt.
5) Ska flickan följas upp? Varför/varför inte? Vilka faktorer väger du in i ditt beslut?
Remiss till Barnläkarmott.
Beh vid hemgång:
1. Beta-2-agonist (regelbundet/vb).
2. Inhalationssteroid (kontinuerligt/intermittent).
3. Leukotrienreceptorantagonist (montelukast).
4. LABA (långverkande beta-2-agonist om >4åå).

Föräldrarna frågar om obstruktiv bronkit är det samma som astma.
6) Vad svarar du?
Nej. Obstruktiv bronkit  barnastma  Allergisk astma, icke-allergisk astma eller frisk beroende på
riskfaktorer.
Faktorer som ökar risken för bestående astma:
 Hereditet för astma/atopi.
 Annan samtidig atopi (allergi/eksem).
 Astma som provoceras av annat än luftvägsinfektion.
 Sensibilisering mot luftvägsallergen.
 Rinovirusinfektion?
 Rökning (passiv/aktiv).
Fall 2: 11 mån gammal flicka. Bröstmjölksamning till 5 mån ålder. Under tiden haft lindrigt
eksem ffa i ansiktet och på bålen. Haft beh med mjukgörande kräm, grupp 1/2-kortison lokalt.
Inga tillväxtrubbningar. Har vid 11 mån ålder haft upprepade (5x) urtikariella utslag av oklar
orsak. Föräldrarna lät barnet prova en bit pannkaka men konstaterade att hon vägrade äta den.
Tål mjölk. Har inte provat nötter.
1) Viktiga uppgifter från anamnesen att reda ut?
Hereditet? Koppling till födointag? Mag-tarmbesvär?

2) Vilken utredning skall man göra?
Pricktest, IgE-analys (RAST) i blod.
Du ställer diagnosen äggallergi och atopisk eksem.
3) Hur ställer man diagnosen atopisk eksem?
Klinisk diagnos, finns inget speciellt blodprov eller test.
Krävs att barnet har en kliande hudsjd + 3 av följande:
• Tidig debut <2år.
• Hereditet för atopi om barnet <4 år eller samtidig astma/allergisk rinit.
• Tendens till torr hud senaste året.
• Karakteristisk åldersbetingad morfologi:
• Mindre barn: Eksem i ansikte, kinder och extensorsidor av extremiteter.
• Större barn och vuxna: Eksem i böjveck och ansikte/nacke.
4) Vilken behandling rekommenderas för äggallergin?
Mjukgörande, steroidsalvor (”kort, men starkt”), antihistamin, dietrestriktioner (dietisthjälp).
5) Prognos äggallergi?
God, avseende äggallergi. Atopiskt eksem ofta bestående, men brukar minska.
6) Uppföljning?
Barnläkarmottagning – förändrad klinik över tid. Åb var 6-12:e mån. Årligt pricktest alt IgE. Ev
äggprovokation vid 2-3åå.
7) Beskriv vad som menas med ”den atopiska marschen”.

Fall 3: 14 år gammal ung man kommer på remiss för beh-optimering. Har sedan 3-4åå under
våren: april-augusti besvär från näsan, ögonen (svullnad, rinnsnuva), allmän trötthet. Har tagit
antihistamin intermittent. Senaste året dagliga näsbesvär. Tränar intensivt innebandy 4-5x/v,
känner då andfåddhet, ingen pipande väsande andning (ronki).
1) Vilka allergier kan misstänkas?
Både pollen (björk, gräs och gråbo) och perenn (pälsdjur, kvalster, mögel).
2) Vilka prover ska tas?
Pricktest och/eller IgE-analys (RAST).
3) Finns det misstanke om astma? Om ja: Vilka tester ska göras och beskriv karakteristiska
fynd som skulle stödja astmadiagnosen.
Spirometri med reversibilitetstest, PEF (PEF-kurva), utandat NO (kväveoxid),ansträngningstest.
Du funderar på om du borde göra en ansträngningsprovokation.
4) Beskriv summariskt hur en ansträngningsprovokation skulle kunna göras och vilken klinisk
information du skulle få av denna.

5) Vilken behandling väljer du mot allergi/rinokonjunktivit:
Antihistamin (tablett + ögondroppar), nasal steroid, allergenspecifik immunoterapi (ASIT).
6) Vilken behandling väljer du mot astma:
Beta-2-agonist, inhalationssteroid, leukotrienantagonist (montelukast/Singulair), LABA.
Beh-trappa astma – större barn och ungdomar:
 1. Ventolin, Brikanyl. Kortverkande beta-agonist vb.
 2. Pulmikort, Flutid. Inhalationssteroider + kortverkande beta-agonist vb.
 3. Symbikort, Seretid, Singulair. Inhalationssteroider i medelhög dos + långverkande betaagonist/antileukotrien = Tilläggsbeh
 4. Inhalationssteroider i hög dos + Tilläggsbeh
 5. Betapred, Prednisolon. Som tidigare steg + Tillägg av po steroider.
7) Pojken har en syster om är allergisk mot jordnötter. Pga oro för allergi har pojken aldrig
vågat äta nötter, men undrar nu om han faktisk är allergisk. Du bestämmer dig för att utreda
med blodprov och göra komponentanalys mot jordnöt. Det visar sig att pojken är sensibiliserat
mot Ara h 8. Förklar vad detta betyder för pojken.
Komponentanalys – IgE: Kan särskilja ”äkta” allergi från korsallergi (alt ofarlig allergi).
 Jordnöt: Specifik allergi: Ara h2 (h1, h3). Korsallergi: Ara h8.
 Hasselnöt: Specifik allergi: Cor a8 (a9, a14). Korsallergi: Cor a1.
 Ägg: IgE-Ak mot Gal d1 (ovomukoid) indikerar svårare allergi.
Fall 4: 5-årig pojke kommer med ambulans till barnakuten pga misstänkt allergisk reaktion på
jordnöt. Har varit hos en kompis och fått en bit Snickers. Direkt efteråt fått utslag,
andningsbesvär och klåda/stickningar i munnen.
1) Beskriv den kliniska bilden vid anafylaktiska reaktioner av olika grad.
 1:a gradens anafylaxi: Buksmärta, diarré, kräkning, heshet, ronki, takykardi, extrem trötthet,
oro. Minst 4h obs-tid.
 2:a gradens anafylaxi: Hosta, stridor, sväljningssvårigheter, måttlig bronkobstruktion,
dödsångest. 12-24h obs-tid.
 3:e gradens anafylaxi: Svår bronkobstruktion, hypoxi, cyanos, andningsstopp, sjunkande BT,
bradykardi, arytmi, hjärtstopp, medvetslöshet. Minst 12-24h obs-tid.
2) Behandling i akuta skedet.
Adrenalin im (0,1 mg/10 kg, max 0,5 mg), iv infart, ev syrgas och inh beta-2- agonist, antihistamin
(po/im/iv), kortison (po/iv), ev iv vätska (Ringer-Acetat 20 ml/kg).

3) Vilka tester ska tas i akuta skedet?
O 2 -sat, BT + HF, S-Tryptas (<4h/24h postmortem).
4) Uppföljning?
Beh-rek för ev nya reaktioner: Utrusta pat med ett akutkit: Adrenalinpenna (autoinjektor),
antihistamin (gärna smälttablett), kortisontabletter (Betapred – löses i vatten), ev kortverkande beta-2agonist (om astma). Skriftliga instruktioner.
5) Vidare utredning visar att pojken är sensbiliserat mot Ara h2. På vilket sätt påverkar detta
handläggningen?
IgE-analys av sannolika allergen, ev pricktest.
-------------------------------------------------25. SEM: Psykiatri-------------------------------------------------Depression: Studier saknas för barn <7 år. Ovanligt men förekommer! Starkt samband med
missförhållanden. 1-2% förskole/skolålder, 2-5% av äldre barn, 6-10% bland tonåringar. 4x vanligare
med depression bland tonårsflickor än tonårspojkar. Flickor utför oftare självmordsförsök.
Genomförda suicid är 4x vanligare bland tonårspojkar.
Kriterier enl DSM-IV:
A. Minst 5 av följande symtom (varav åtminstone 1 av de 2 första symtomen) har förekommit under
samma 2-veckorsperiod.
 Nedstämdhet under större delen av dagen, sågottsom dagligen. Obs: Hos barn/ungdomar kan
irritabilitet förekomma.
 Klart minskat intresse/glädje för aktiviteter under större delen av dagen, sågottsom dagligen.
 Betydande viktnedgång (utan avsiktligt banta) eller viktuppgång. Obs: Ta också med i
beräkningen om förväntad viktökning hos barn uteblivit.
 Sömnstörning (för lite/mkt sömn nästan varje natt).
 Psykomotorisk agitation/hämning sågottsom dagligen.
 Svaghetskänsla/energibrist sågottsom dagligen.
 Känslor av värdelöshet eller överdrivna/obefogade skuldkänslor.
 Minskad tanke/koncentrationsförmåga eller obeslutsamhet sågottsom dagligen.
 Återkommande dödstankar (inte enbart rädsla för att dö), återkommande självmordstankar
utan ngn särskild plan, gjort självmordsförsök eller har planerat för självmord.
B. Ej blandepisod mani/depression.
C. Orsakar kliniskt signifikant lidande/försämrad funktion i arbete/socialt/viktiga avseenden.
D. Ej pga fysiologiska effekter av någon substans.
E. Ej sorgreaktion.
Hur ter sig ett deppat barn? Mer fluktuerande symtom och starkare samband med psykosocial stress
vid barndepression jämfört med vuxendepression!
Depressiv symtomatologi hos:
 Spädbarn: Mat- och sömnproblematik, tillbakadragenhet, apati, anknytningssvårigheter,
tillbakagång i utv, försämrad tillväxt. (DSM-IV svårtillämpad, kriterier DC 0-3 kan användas).
 Småbarn: ”Ingenting är roligt längre”, gnällighet, ledsenhet, energibrist, krävande beteende,
bråkighet, hyperaktivitet, koncentrationssvårigheter, aggressivitet, humörsvängningar,
tillbakagång i utv, mat/sömnproblem, HV, magont, självdestruktiva impulser,
självmordstankar kan förmedlas via lek.
 Lite äldre barn: Ledsna, lättkränkta, sura, skuldkänslor, värdelöshetskänslor, magvärk
och/eller HV (vanligare hos flickor), kan ge uttryck för hopplöshet, självmordstankar (men
ovanligt med självmordsförsök).
 Tonåringar: Kan uppvisa samma symtom som deprimerade vuxna men ofta mer extroverta
symtom; irritabilitet, stökighet, kritikkänslighet, vanligare med ökad aptit istället för minskad,
suicidalt beteende ökar med ökande ålder. Obs: Missbruk av alkohol/droger och rökning är
vanligare bland deprimerade tonåringar!
Multiaxial bedömning:
 Axel I: Kliniska symtom på psykiatrisk sjd, psykiatriska diagnoser.






Axel II: Personlighetsstörningar, mental retardation.
Axel III: Somatisk sjd/skada.
Axel IV: Psykosociala problem, övriga problem kopplade till livsomständigheter.
Axel V: Global skattning av funktionsförmåga och symtom. C-GAS (children’s global
assessment scale) för barn och GAF-skalan för vuxna.

Psykiatriska diffar till depression/dystymi hos barn: Bipolaritet, ångestspektrumsjd, social fobi,
PTSD, ätstörning, trots/uppförandestörning, anpassningsstörning, neuropsykiatri,
autismspektrumstörning, psykosproblematik.
Vidare diffdiagnostiska överväganden: Missbruk, psykosocial problematik (missförhållanden i
hemmet, mobbning), normal sorg, odiagnostiserad utv-störning, primär sömnstörning, somatisk genes.
Somatiska diffar: Sköldkörtelproblematik, anemi, B12-brist/folatbrist, inf (ssk mononukleos),
glutenintolerans, diabetes, hjärnskada/tumör. Alla tillstånd som ger symtom på trötthet, energilöshet!
Samsjuklighet: 40-70% av barn med depressionsdiagnos uppfyller samtidigt kriterierna för andra
psykiatriska diagnoser såsom dystymi, ångestsyndrom (var 3:e bland deprimerade tonårsflickor, var
5:e bland tonårspojkar), ätstörning (var 10:e deprimerad tonårsflicka), neuropsykiatriska störningar,
PTSD, separationsångest, missbruk (vanlig slamkrypare!).
Somatisk utredning vid depression:
 Somatisk us: Kontroll av längd och vikt samt tillväxtkurva.
 Rutinprover: Tyroideaprover, blodstatus, B12, folat, Ca, TGA-Ak, elektrolyter, kreatinin,
blodsocker, ev CRP/SR, ev leverprover, D-vitamin(?), drogskreening vid minsta misstanke.
Hjälpmedel vid diagnostisering: Team! Yrkesspecifika bedömningar. Skattningsskalor.
 BDI-II (Becks depressionsinventorium): 13-18 år, barnet svarar själv.
 CDI (Children’s depression inventory): 6-17 år, barnet eller föräldrar/lärare svarar.
 SDQ-em (Strenghts and difficulties questionnaire, emotional scale): 3-16 år, barnet eller
föräldrar/lärare svarar.
 ”Timeline”.
 Observation, ev filmning (ffa yngre barn).
 Strukturerad diagnostisk intervju: MINI-KID, K-SADS.
 Multipel anamnestagning via föräldrar, dagis/skola, mm.
Beh: Psykopedagogiska insatser, psykologisk beh, farmakologisk beh.
Lm:
 1:ahandsval: Fluoxetin är det enda som har stöd i FASS, se under Fontex!
 2:ahandsval: Sertralin, bra då bilden är mer ångestbetingad. Alternativt Citalopram.
Viktigt vid SSRI-beh: Risk för ångestökning (beakta ssk pat med självskadebeteende) och förstärkt
suicidalitet i samband med insättning (första 2v). Viktigt med noggrann info och planering! Beakta att
SSRI sänker kramptröskeln, ta krampanamnes. Försiktighet vid hereditet/misstanke om bipolaritet –
risk för ”switch” till mani/hypomani. Info om att SSRI kan öka blödningsbenägenheten. Interaktion
med Johannesört. Ngn form av pos effekt bör märkas <4v. Överväg dosjustrering vid utebliven effekt.
Förstärkt ångest och förstärkta suicidtankar kan accepteras under de första 2v (om det bedöms som
hanterbart) men ej längre än så. Om fortsatt utebliven effekt: Rätt diagnos? Missbruk? Byt till annat
SSRI: Sertralin, Citalopram, Escitalopram. Kombbeh.
Lm-symtomlindring: Ssk frikostighet beh-mässigt rek de första två beh-veckorna vid initiering av
SSRI-medicinering!
 Ångestdämpande: Atarax (vb/stående tider), Theralen, Lergigan (mer ”sovprofil” än Atarax).
 Sömmedicinering: Cirkadin eller melatoninkapslar (licenspreparat) ssk till neuropsykiatriska
pat. Lergigan, (Atarax, Theralen). Obs! I undantagsfall vid svåra tillstånd kan medicinering
med bensodiazepiner bli aktuellt till inneliggande pat.

Barn som far illa: Skyldighet att anmäla vid minsta misstanke om att ett barn far illa! Akut anmälan
till socialjouren telefonledes vid akuta ärenden (även skriftligt) annars skriftlig ”orosanmälan”. Viktigt
med info att anmälan görs, förklara den juridiska skyldigheten samt ärendegången!
Från socialstyrelsens hemsida: Den som arbetar i en myndighet som berör barn/unga eller i sitt yrke
kommer i kontakt med barn/unga ska genast anmäla till socialnämnden om denne misstänker att ett
barn/ung person far illa eller riskerar fara illa. Samma skyldighet gäller också den som arbetar inom
privat verksamhet som berör barn och unga samt personal i vård och omsorg. Den som har
anmälningsskyldighet kan inte vara anonym. Anmälan görs till socialtjänsten i den kommun där barnet
bor. Den kan göras telefonledes eller skriftligt via brev/e-post/fax. SoS rek att den som är
anmälningsskyldig gör anmälan skriftligt, såvida inte situationen är akut. En anmälan per telefon bör
senare bekräftas skriftligt. Det finns inga centralt framtagna blanketter för anmälan till socialtjänsten.
Dock finns – inom ramen för handläggnings- och dokumentationssystemet Barns behov i centrum – ett
formulär för socialtjänstens dokumentation av en inkommen anmälan. Den som överväger att göra en
anmälan kan konsultera socialtjänsten innan en anmälan görs, utan att röja barnets identitet.
Verksamheter som har anmälningsskyldighet bör ha tydliga rutiner för hur en anmälan ska göras.
Suicidalitet: Efterfrågas alltid vid depressiva tillstånd! Självmordstrappan. Identifiera riskfaktorer
(tidigare självmordsförsök – bedöm allvarlighetsgrad avseende metod/dödsönskan, självskadebeteende,
missbruk, psykosociala stressmoment, utagerande beteende, personlighetsfaktorer), identifiera
skyddsfaktorer, info till föräldrar och närstående, utarbeta en krisplan, dokumentation.
Barn med utvecklingsavvikelser:
Symtom: Överaktivitet. Underaktivitet/passivitet. Lyssnar ej. Tysta barn. Läs- och skrivsvårigheter.
Inlärningssvårigheter. Svårt med kamratrelationer. Svårt i stora grupper. Sociala svårigheter. Rädsla.
Vill ej ta instruktion. Allt sker på egna villkor. Tics (vokala och motoriska). Språkstörningar.
Grovmotoriska problem. Finmotoriska problem. Nedstämda barn.
Hur vanligt är det (p:f)? ADHD (5%; 3:1), dyslexi (1%; 2:1), mental retardation (1%; 1,6:1),
Tourettes syndrom (0,5%; 9:1), autismspektum (1%; 4:1).
Utred: Föräldrasamtal om barnets utv. Neuropsykiatrisk bed. Somatisk us inkl neurologisk bed (ssk
fin- och grovmotorik), journalgenomgång (granskning av förlossningsjournal, BVC- och skol-journal),
neuropsykologisk bed, språklig bed, förskole/skolobservation.
ADHD: Diagnoskriterier:
 Uppmärksamhetsstörning: Minst 6 symtom i 6 mån, maladaptiv och oförenlig med utvnivån.
o 1. Ofta ouppmärksam på detaljer/gör slarvfel i skolarbete/yrkeslivet/andra aktiviteter.
o 2. Ofta svårt bibehålla uppmärksamhet inför uppgifter/lekar.
o 3. Verkar inte lyssna på direkt tilltal.
o 4. Följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete,
hemsysslor/arbetsuppgifter (beror ej på trots eller att personen ej förstår instruktion).
o 5. Ofta svårt organisera sina uppgifter/aktiviteter.
o 6. Undviker ofta/ogillar/ovillig utföra uppgifter som kräver mental träning
(skolarbete/läxor).
o 7. Tappar ofta bort saker nödvändiga för olika aktiviteter (leksaker, läxmaterial,
pennor, böcker, verktyg).
o 8. Ofta lättdistraherad av yttre stimuli.
o 9. Ofta glömsk i det dagliga livet.
 Hyperaktivitet/impulsivitet: Minst 6 symtom i 6 mån, maladaptiv, oförenlig med utvnivån.
o 1. Ofta svårt vara still med händer/fötter eller kan inte sitta still.
o 2. Lämnar ofta sin plats i klassrummet/i andra situationer där pat förväntas sitta på sin
plats en längre stund.
o 3. Springer ofta omkring klänger/klättrar mer än vad som anses lämpligt för
situationen (hos ungdomar/vuxna kan det vara begränsat till subjektiv känsla av
rastlöshet).
o 4. Ofta svårt att leka och utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla.
o 5. Verkar ofta vara på språng/gå på högvarv.

o 6. Pratar ofta överdrivet mycket.
o 7. Kastar ofta ut svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt.
o 8. Ofta svårt att vänta på sin tur.
o 9. Avbryter/inkräktar ofta på andra (kastar sig in i andras samtal/lekar).
 Kombinerad form: Både symtom för uppmärksamhetsstörning och
hyperaktivitet/impulsivitet är uppfyllda.
Vissa symtom <7åå. Klinisk signifikant funktionsnedsättning socialt/arbete/studier. Symtomen
förekommer inte enbart i samband med någon genomgripande utv-störning.
Problem: Uppmärksamhetsstörning, överaktivitet, impulsivitet, funktionsnedsättning vad gäller
exekutiv funktion inkl arbetsminne och beteendeinhibition samt tillståndsreglering.
Problemutv: Symtom (överaktivitet, impulsivitet, uppmärksamhetsstörning) + komorbiditet (sociala
beteendestörningar, ångest/depression, inlärningssvårigheter)  Konsekvsenser:
 Individen: Upprepade misslyckanden, bristande självförtorende, olyckor, rökning, droger,
asocialitet.
 Skola/arbete: Inlärningssvårigheter, bristande skolframgång, misslyckande i arbetsliv.
 Hem: Familjestress, svårigheter i uppfostran.
 Socialt: Kamratproblem, samspelsproblem, socialt gränsöverskridande.
Beh: Psykoedukativ, pedagogisk, farmakologisk, psykosocial.
Centralstimulantia: Metylfenidat är milt centralstimulerande. Terapeutisk verkningsmekanism vid
ADHD ej fullt känd. Metylfenidat tros blockera återupptaget av noradrenalin och dopamin till
presynaptiska neuron och öka frisättningen av dessa monoaminer till den synaptiska spalten. Ökar
vakenheten!
Autism: Svår störning gällande:
 1. Social interaktion.
 2. Kommunikation inkl störningar i språk-, gest-, symbolförståelse, samt svårigheter och
avvikelser när det gäller förmågan att uttrycka sig verbalt icke-verbalt.
 3. Beteende med begränsning i beteenderepertoaren, utstuderat ritualbeteende, märkliga
rutiner eller extremt avvikande beteende.
Problem med: Socialt samspel, kommunikation, begränsade intressen, funktionsnedsättning vad
gäller ”theory of mind”, central koherens och exekutiv funktion samt perceptionsstörningar.
Andra vanliga symtom vid autism: Abnorma svar på sensoriska stimuli. Överaktivitet.
Underaktivitet. Sömnstörning. Störning av ätbeteendet. Själdestruktivt beteende.
Aspergers syndrom: Ett autismliknande tillstånd hos normal-välbegåvade personer som
kännetecknas av stora svårigheter i socialt umgänge, ett formellt tal, ett stelt kroppsspråk och
egenartade intressen.
 Barn med autism förstår inte att andra människor har ett inre liv, känner och tänker. Barn med
Aspergers syndrom förstår detta men inte hur.
 Barn med autism lever i sin egen värld. Barn med Aspergers syndrom är i den här världen men
på sina egna villkor.
 En distinktion mellan autism och Aspergers syndrom är språkutv.
Detta kan ta sig följande uttryck: Förstår inte hur andra människor känner/tänker (theory of mind).
Tänkandet/språket är påtagligt konkret och oflexibelt. Svårt kombinera upplevelser och förstå
sammanhang, se likheter/nyanser. Motstånd mot förändringar och uttalat motstånd mot kravsituationer.
Fastnar i en tankegång och fortsätter prata. Intressen ofta smalspåriga och udda. Fixeringar.
Långsamma och till synes lite klumpiga, gångmönstret kan vara stelt och styltigt.
Olika typer:
 Udda personlighet: Enstöring, styr andra efter egna idéer, egna begränsade ofta bisarra
intressen, tvångsmässighet, förstår inte hur andra tänker och känner.
 Aspergers syndrom med ADHD: Rastlöshet, klumpighet, koncentrationsproblem,
perceptionsstörningar/överkänslighet, ofta sömnstörninghandling. Vid medicinering av
ADHD:n kan pat tyckas få ”mer Asperger”.

Åtgärder: Info, råd och stöd till föräldrarna. Kartläggning av funktioner. Struktur och förutsägbarhet i
hela tillvaron. Man måste lära barnet allt som ett barn normalt räknar ut, känner på sig eller lär sig av
egen erfarenhet.
Att tänka på vid funktionshinder: Summan av krav får ej bli för stor. Bristande automatik tröttar.
Använd hjälpmedel för att spara kraft. Kompensera för svårigheter. Utveckla möjligheter.
Viktiga förutsättning för psykiskt välbefinnande: Att man lever i ett begripligt och meningsfullt
sammanhang med lagom avpassade krav med möjlighet att påverka situationen.
-------------------------------------------------26. SEM: Neurologi------------------------------------------------Fall 1: 3½-årig pojke kommer till BVC för utv-bedömning. Pincettgrepp vid 12 mån ålder, gick
vid 2åå. Talet sent, precis börjat med 2-3-ordsmeningar, lite svår att förstå. I us-rummet är han
väldigt aktiv, undersöker allt i rummet, verkar inte alltid reagera på tilltal. Han har lite stor
avstånd mellan ögonen (hypertelorism).
Vad vill du komplettera anamnes med?
Generellt sen i utv, bör ha pincettgrepp vid 10 min, börja gå vid 12-18 mån, 2-3-ordsmeningar vid 2åå.
Har barnet alltid varit sent eller är det nytillkommet? Grav/förlossning? Postnatalperioden (inf,
tillväxt)? Dålig hörsel? Öronbarn (otiter/SOM)? Hereditet? Sjd? Lm? Alkohol/droger under grav?
Vad vill du titta på mer i status?
Hur leker han? Hur går han? Cor, pulm, pulsar, neurologstatus, ansiktsdrag (syndromutseende; ögon,
öron, litet huvud, nästa, skelett). FAS: Kort FL, låg FV.
Utredning?
ASAT, ALAT, krea som skreening. Blodstatus, tyroidea, insulin, GF, celiaki. Klinisk genetik, spec om
hereditet. Ögon-us, logopedbed, psykologbed, arbetsterapeutbed? MR-hjärna om fokalneurologi, ep
eller mkt avvikande huvudform (stort/litet).
Diffdiagnoser?
Fetalt alkoholsyndrom (FAS), celiaki, hypotyreos, Downs?
Uppföljning med avseende på: Hypotyreos, celiaki, inf-känslighet, ALL(?).
Fall 2: Du går rond på BB. Barnmorskan säger att du genast ska gå och titta på barnet i usrummet. Nyfödd pojke, första barnet till 19-årig kvinna.
Vad tror du att det är?
Downs syndrom.
Ge exempel på vissa drag. Vad säger du?
Platt ansikte, öppen mun, nackskinn, snedställda ögonspringor, fyrfingerfåra, slappa barn, kort
lillfinger, stort avstånd mellan stortån och de andra tårna.
Vilken utredning gör du?
Halls kriterier. Blodstatus, tyroidea, insulin, hjärt-us/EKO (medfött hjärtfel), hörsel, kromosomanalys.
Kuratorkontakt för föräldrarna. Habilitering – en nationell organisation.
Fall 3: Du är läkare på BUMM och har fått en remiss från BVC på en knappt 2 år gammal
pojke. I remissen står det bla: PN v40, grav ua, ammat helt, ger god kontakt men avvikande
motorik. I status noteras att han griper föremål helst med hö hand. Kan gripa med vä men
flyttar direkt över till hö. Står gärna direkt på tå men kan komma ner på hela foten. Tonus
något högre på vä sida jmf hö och livligare reflexer. Du beställer en MR. MR-hjärna vid 2åå:
Hö sidoventrikels korpusdel är lätt förstorad och i anslutning till periventrikulära substansen
finns ett litet område med avvikande signal tydande på lättare PVL-förändring (hemiparetisk
bild).
Diagnos?
Unilateral spastisk cerebral pares. Oftast prenatal orsak. Man väljer hand först när man är 3-4 år. En
hjärnskada som uppstår under grav, under förlossning eller upp till 2 år postnatalt.
Etiologi?
Asfyxi, perinatal stroke, perinatal inf, missbildningar, urogenital inf hos mamman?
Uppföljning?

CPUP – uppföljningsprogram. Us och beh av rörelseorgan. Öka kunskap om CP. Bättre
kommunikation mellan olika yrkesgrupper. Uppföljning från spädbarnsålder till vuxen ålder.
Utred: MR, man ska helst vänta med MR till 2åå då myeliniseringen avslutats = bättre bild. Skadan är
redan skedd och är statisk.
Fall 4: Du är läkare på BUMM/Barnklinikens mottagning. Kristina 6 mån kommer för
uppföljning efter neovård. Kristina är född v34, han hade en lättare asfyxi, hade en misstänkt
men aldrig odlingsverifierad sepsis. Du finner en flicka som kan lyfta huvudet kort i bukläge.
Hon kan inte vända runt. I axillarhäng spänner benen och korsar nästan.
Vilka milstolpar ska en 6 månaders baby uppnått?
Vända runt, dra sig upp mot sittande, sitta med stöd, flytta föremål mellan händerna, titta efter tappad
leksak, nyanserat joller.
Hur ser det ut för Kristina?
Hon ligger efter i utvecklingen. Kan det en 2-månaders ska kunna.
Vad gör du nu?
Sjukgymnastbed. Ligg lite lågt när det gäller medicinsk utredning då hon är prematur. Följ upp om 2-3
mån. MR vid ungefär 2 åå. Vid CP-skador undersöks alltid syn och hörsel.
Återbesök vid 3åå (Kristina försvann från väntelistan och du förverkligade dina drömmar och
seglade jorden runt). Kristina går nu på tå, korsar benen, har svårt att stå på hälarna. Dålig
viktuppgång. Har svårt att svälja annat en blandad mat.
Diagnos?
Bilateral spastisk cerebral pares. Bulbära symtom, hjärnstam och CN.
Etiologi?
Asfyxi  hypoxi. Inf? Blödning? Bilat CP: Oftast prematurer, hjärnskada i samband med födseln. ½
av alla med CP-skada har också mental retardation.
Uppföljning?
Kompl: Höftledslux, kontrakturer, uppfödningssvårigheter, skolios.
Viktigt kolla viktkurvan. Vid CP: Dålig viktuppgång pga sväljningssvårigheter + det går åt mer energi
till rörelser (pga spasticitet). Lm mot spasticitet: Baklofen, stesolid, botulinumtoxin i enstaka muskler.
Fall 5: 7-årig pojke som kommer in till akuten. Familjen var på väg hem från skidsemester i
fjällen, och pojken sov troligen, när föräldrarna hörde konstiga ljud från baksätet, det började
rycka runt höger mungipa, saliven rann, sedan började pojken rycka i hela kroppen.

Spikes i Rolandiska området på båda sidorna.

Vad är det första du gör på akuten?
Stesolid rektalt efter vitalparametrar. Generell handläggning enl ABCDE. Sätt in iv infart, fria
luftvägar, pulsoxymeter, ge syrgas. Hb, LPK, TPK, glukos, CRP, elektrolyter, blodgas.
Uteslut meningit, encefalit, hypoglykemi.
Om stark meningitmisstanke – ge ab innan LP.
Om fokalitetmisstanke – DT-skalle akut för att utesluta blödning.
Vad vill du komplettera anamnesen med?
Inf? (För gammal för feberkramp, 0,5-4 år). Hänt tidigare? Hereditet? Hur länge krampat?
Urin/faecesavgång? Postiktalt? Lm? Tid sjd (CNS-inf, skalltrauma, perinatal skada)?
Vad undersöker du i status?
Cor, pulm, BT, nackstelhet, neurologstatus, tungbett, skallskada?
Utredningar?
EKG, temp, blodprov, LP. EEG ska ej göras akut, kan med fördel göras efter ett par veckor. MR/DT?
Diffdiagnoser?
Rolandisk/benign barn-ep: Fokal, ofta under insomning eller uppvaknande då man sovit dåligt. Håller
sig ofta till regionen kring munnen, men ibland som i detta fall ses en sekundär generalisering.

Ep-krampanfall, funktionell kramp, långt QT-syndrom.
Fall 6: Lisa är en 6-årig pigg och glad flicka som går i 6-årsverksamhet, allt fungerar bra med
kompisar, Lisa kan sitta stilla under samlingarna. Men Lisa liksom tittar bort och försvinner
sekundsnabbt ibland, om hon pratar kan hon tystna mitt i en mening. Såväl föräldrarna som
Lisas fröken i förskolan har märkt detta. Du är läkare på en Barnläkarmottagning.

Spike’n’Wave typisk för absensepilepsi.

Hur kompletterar du anamnesen?
Krampat? Hur ofta/länge? Känner på sig att det är på gång? Feberkramp? Hereditet? Andra sjd? Lm?
Växer bra?
Vad undersöker du i status?
Cor, pulm, BT, neurologstatus.
Utredning?
EKG, EEG – provokation med hyperventilering, MR/DT?
Diffdiagnoser?
Absens-ep, juvenil myoklon ep, ADHD, dagdrömmeri, tics.
Fall 7: Du är BVC-läkare och SSK har bokat in ett extrabesök. Ulla 6 mån som sedan ungefär
10 dagar drar ihop sig i attacker som upprepas flera gånger efter varandra och sedan är det
paus ett par timmar. Ulla blir ledsen och gråter. Hon har stannat upp i sin utveckling.

Hypsarytmi (kaotisk långsam rytm med hög amplitud).

Vad gör du omedelbart?
Infantil spasm/West syndrom/BNS-kramper. Ring barnläk? Skicka till akuten? Ganska omgående EEG,
MR och inledning av beh. Ska göras inom ett par dagar.
Komplettera anamnes?
Hereditet? Grav/förlossning? Trauma? Inf? Andra sjd?
Status?
Cor, pulm, pulsar, utv-nivå, skalltillväxt, neurologstatus (fokalitet), dysmorfologi.
Hur utreder man detta tillstånd?
MR, EEG, neurometabol skreening, genetisk utredning.
Behandling?
ACTH-injektioner i 2v, om ingen effekt efter 1v tillägg av Vigabatrin.
Prognos?
Beror på om symtomatiska eller okända spasmer. Betydligt sämre prognos vid de symtomatiska, då
finns en strukturell hjärnskada. Om ingen strukturell hjärnskada + bra beh-svar förbättras prognosen.
Annars 70-80% risk för utvstörning.
Fall 8: 5-årig gosse som sedan 2-3 mån har återkommande HV. Kan vakna mitt i natten och
skrika pga HV. Har ibland kräkts och somnat efteråt. Pigg då han vaknar efter ett par timmar.
Söker akut söndag kväll. Du är primärjour på barnmedicin på ett universitetssjukhus, där
avdelningen är fullbelagd.

Vad gör du?
Info, ge paracetamol, ASA och ev andra NSAID.
Varningstecken: Kräkningar, vaknar mitt i natten pga HV.
Statusfynd?
Mår barnet bra annars? Ensidig? Pulserande? Bättre i mörker? Sämre vid fysisk aktivitet?
Dygnsvariation? Blir bättre/sämre i olika huvudlägen? Blir bättre av kräkning?
Utredning?
Neurostatus, HV-dagbok, kartläggning av utlösande faktorer. Akut DT för utesluta expansiv process.
Behöver ej göras på natten, men väl dagen efter. Gör hellre DT än MR då det går snabbare och barnet
ej behöver sövas. Vid återkommande besvär kan man ge betablockad till lite äldre barn.
Diffdiagnoser?
Migrän, tumör, spänningshuvudvärk, ep.
Fall 9:

Hur tolkar du denna huvudomfångskurva?
Hydrocefalus, solnedgångsblick, kräkningar.
Orsaker?
Hjärnblödning, missbildning, intrauterina inf, tumörer, trauma.
Vad hände efter den snabba ökningen?
Shuntning.
---------------------------------------27. SEM: Tillväxt och endokrinologi-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikelsammanfattning--------------------------------------------------------------------

Tillväxt i rörbenens och kotkropparnas tillväxtzoner. Multigenetiskt arv. Tillväxten är dynamisk och
ska observeras över tid. GH = STH = Tillväxthormon. Proportioner bra för estimera ålder. 4 år – 104
centilong. 8 år – 128 centilong. 0 år: 50 cm. 1 år: 75 cm. 2-12 år: ålder (år) x 6 + 77. Överarmsmått är
konstant mellan 1-5åå, bra för estimera undervikt. Sekulär trend när barnen blir längre för varje
generation.
Tillväxtfaktorer: Nutrition, GH, IGF-1 (IGFBP-3), androgener (testosteron), östrogen.
Tillväxtkurva: Target height? Symmetrisk längd och vikt? Avplaning eller kanalföljare?
Dålig näringstillgång: Vikten avtar  längden avtar  huvudomfånget avtar.
Endokrinkurva: Längden avtar  vikten avtar. Dubbelkolla att rätt värden är inprickade!
Basalutred utan patologi: Anamnes, blodstatus, krea, karyotyp, transglutaminas, TSH, syrabas, ustatus, BT, halsmandlar, hjärta.
Tillväxthormonbristutredning: AITT (arginin-insulintoleranstest), dygnskurva, skelettålder, IGF-1.
Sammanvägd bed!
Skelettålder: Rtg vä hand då handbenens förgrening utv i olika takt. Retarderad (vid tex njurinsuff)
eller accelererad (vid tex hormonprod tumör) skelettålder jämfört med kronologisk ålder.
Beh med tillväxthormon (GH/STH (somatotropin)):
 Ind: Tillväxthormonbrist, njurinsuff, Turners, Prader-Willis, SGA
 Metabola/psykologiska effekter! Vinst? ”2-miljonerkronorsfrågan”.
Dålig viktökning/viktnedgång: Lågt kalori/energiintag, psykosocialt, födoämnesintolerans, GI-inf,
UVI, annan långvarig inf, medfött hjärtfel, neurologisk sjd, ”svält vid bröstet”.
Stark viktökning: Amningspuckel (accelererad ökning första mån), hereditet, psykosocialt.

Dålig längdökning: Undernäring, bristtillstånd, hereditet, födoämnesintolerans, psykosocialt,
hypotyreos, tillväxthormonbrist.
Stark längdökning: Endokrin orsak.
Huvudomfångsdeviation: Medelhuvudomfånget något större än standardkurvan. Hereditär
makrocefali, hydrocefalus, mikrocefali, prematur suturslutning. Värdera alltid huvudomfångskurvan
tillsammans med klinisk bedömning beträffande skallens utseende, form, fontanell och suturer.
Tillväxtavvikelser som bör föranleda diagnostiska överväganden: Inom ±1SD återfinns 67% av
barnpopulationen, inom ±2SD 95% och inom 3SD >99%. Viktigt följa det enskilda barnets tillväxt
och då jämföra barnet med sig självt. Den tillväxtkanal som barnet tidigare befunnit sig i och följt bör
det även i fortsättningen följa.
 Vikt:
o 0-3 mån ålder: Avvikelse på >1SD under <1 mån.
o 3-12 mån ålder: Avvikelse på >1SD under <3 mån.
o 12-24 mån ålder: Avvikelse på >1SD under <6 mån.
 Längd:
o 0-18 mån ålder: Avvikelse på >1SD under <3 mån.
o Från 2 åå: Avvikelse på >1SD under <1 år.
Handläggningsschema:
 1. Kontrollera att rätt mätvärden är rätt inprickade på kurvorna! Mkt viktigt!
 2. Jämför barnet med sig självt, med sin egen tidigare tillväxt.
 3. Jämför barnet med dess egna familjemedlemmar, dess genetiska arv. Är andra
familjemedlemmar också korta, magra, långa, tjocka?
 4. Bedöm barnet som helhet. Ser barnet friskt ut, eller finns tecken/symtom på ngn sjd?
 5. Lever barnet i en tillfredsställande god miljö eller föreligger psykosociala påfrestningar?
Frågor om barnets humör och sätt att vara, om när/hur/vad barnet äter, om när/hur/var det
sover öppnar oftast dörrar till förståelse för barnets livsvillkor.
 6. Som grundregler gäller att avvikelser i viktkurvan är rel vanliga och ofta beror på dåligt
kostintag, psykosociala faktorer, inf eller GI-sjd. Avvikelse i längdkurvan är betydligt
ovanligare och bör, om den förekommer isolerad, föranleda endokrinologiska funderingar.
Avvikelser i huvudomfångskurvan bör tas på största allvar då de kan vara tecken på tillstånd
som behöver åtgärdas snabbt (hydrocefalus, för tidig suturslutning).
 7. För uppföljning av barn med tillstånd tillstånd som regelbundet medför tillväxtrubbningar
(Downs, Turners, Prader-Willis) bör man använda specifika tillväxtkurvor.
Vid klar misstanke om sjd eller om mer uttalad tillväxtstörning föreligger bör barnet remitteras till
barnläkare för en mer omfattande bedömning och utredning.
-----------------------------------------------------------------------------Seminariefallen-------------------------------------------------------------------------

Fall 3: Kajsa 6 år.
Soc: 2/3 barnet i fullständig familj.
Her: Modern är 168 cm och fadern är 184 cm lång. En bror som är 8 år växer på +/–0SD och en
syster som är 2 år gammal växer på +1SD.
Grav/nyfödd: Kajsa föddes v40, normal grav och förlossning. FV 3700g; längd 52cm.
Psykomotorisk utv: Hon har kontrollerats på BVC ua.
Tid sjd: Vid två tillfällen vårdats på Barnklinik. Ena gången pga en tonsillit och en gång i
samband med en gastroenterit.
Kajsa kommer nu för en 5½-årskontroll på BVC som genomförs ua.
Bör något ytterligare göras?
Fråga om svettlukt, pubesbehåring.
Utredning?
Skelettålder. 21-hydroxylasbrist, kortisonbrist, androgenöverskott. 24h-urinsamling visar förhöjt upregnantriol.
Diffdiagnoser?
Gigantism (GH-prod tumör), för mkt androgener pga hypofys/binjurebarkstumör.

Fall 4: Isabelle remitterades från skolhälsovården till barnkliniken vid 8 år och 10 mån ålder.
Her: Fadern 179 cm, modern 167 cm. Broder 19 år är av normallängd, han är svagbegåvad på
gränsen till särskola. Övriga syskon friska.
Soc: Flickan är nr 3 av 4 barn i en tunisisk familj. Alla barnen är födda i Sverige. Barn och
vuxna pratar svenska och arabiska. Fadern arbetar som tunnelbaneförare, modern studerar.
Tid: Flickan är väs frisk. Enl skolan är hon svagbegåvad, men inte i behov av särskola.
Akt: Faller successivt ur sin normalkurva vad gäller längd, men inte vikt. Har inga som helst
sjdsymtom. Pigg. Inga mag-tarmproblem.
Status: AT: Ua, gott hull. Tyr: Ua. Ytl lgll: Ua. Cor: Ua. Pulm: Ua. BT: 95/70. Buk: Ua.
Vad bör inhämtas före vidare utredning?
2,5 under sin target height. Ej i pubertet enligt Tannerstadierna på kurvan. Psykosocialt, syndromsjd?
Diff: Turner, hypotyreos, celiaki, GHD.
Svårt att säga så mkt om hennes kurva då det bara finns 3 mätpunkter. På kurvan från tidigare ser man
att längden avtar ganska tidigt.
Vilken/vilka utredningar bör göras?
Blodstatus, TSH, T4, krea, elektrolyter, TGA, IGF-1, SR, u-sticka, standardbik, kromosomanalys,
skelettmognad, HNS, hjärtfel (oftast en bikuspid aortaklaff, m ökad risk för endokardit och koarktatio).
Utredning på barnkliniken enl facit: Hb, vita, njurprover, tyroideaprover ua. Skelettålder retarderad.
GH-kurva, inga toppar över 4 mikrog/l. Ingen stegring av insomnia och max stegring till 4,6 vid
arginin/insulinbelastning. GH-topp på 2,1. Kromosombestämning (Turners?): Karyotyp 45,X/46,XX.
Ökad risk för hjärtfel. Infertilitetsproblem. GH-behandling. Turnerstigmata: Webbed neck, ökad
mamillbredd, lång bål, omvänt nackhårfäste, kubitus valgus.

Fall 5: Mikaela 10 år 9 mån remitteras från skola till barnmottagning.
Her: Fadern 181 cm, modern 163 cm. Skelning på faderns sida, i övr inget anmärkningsvärt.
Soc: Andra barnet till gifta sammanboende föräldrar. Har ett 15 år äldre helsyskon som är
friskt. Fadern grovarbetare och modern butiksbiträde. Flickan går i vanlig skola. Flickan och
modern har under flera år haft svårt att dra jämnt.
Tid: Från 3 mån till 2 års ålder utredd på HS Ögonklinik och av barnneurolog pga avvikelse i
ögonmotorik med lätt synnedsättning samt avvikelser i grovmotoriken. Bedömd som sen och
klumpig i motoriken. Dessa svårigheter kvarstår vid 10åå men är inget hinder för undervisning i
vanlig klass. Vid 6åå får flickan psoriasis i nacke, hårbotten samt på armbågar. Sköts på
hudkliniken.
Akt: Flickan remitteras vid 10 år och 9 mån ålder från skolhälsovården för avplanande längdoch viktutv. Vid us på barnmottagningen är ögonförändringar, motoriska svårigheter av måttlig
grad samt psoriasis kvar som tidigare. Flickan mår helt bra i övrigt. Vid fördjupad
anamnestagning framkommer att flickan kissar ofta och att hon dricker ung ett glas vatten två
gånger per natt.
Status: AT: Gott, lite tunn och antytt blek. Tyr: Ua. Ytl lgll: Ua. Pulm: Ua. BT: 120/80. Buk: Ua.
Yttre gen/könskar: Tannerstadium I (BI+PHI).
Vad leder vikt- och längdavplaningen till för tankar?

Target height (genetisk mållängd): 165,5 cm. Får tappa högst en halv kanal på kurvan på 1år.
Förpubertal enligt Tanner. Längden avstannar före vikten  endokrinkurva.
Diffar: Hypofystumör  GH-brist? Psykosocialt? Hypotyreos? Celiaki? IBD? SLE? Njurinsuff?
Bör man söka gemensam bakgrund eller inte till flickans alla besvär?
Visst kan alla symtom vara sammanlänkande, men man bör ej låsa sig vid den tanken.
Hypofysen: ACTH  kortisol; LH/FSH  könshormoner; TSH  T4  T3; GH  IGF-1; prolaktin,
ADH, oxykontin.
Föreslå us vid en primärutredning.
Blodstatus, TSH, T4, krea, SR, K, Na, urea, IGF-1, u-sticka, transglutaminas, standardbik.
Om misstanke diabetes insipidus: Plasma/urin-osmolalitet. Skelettmognad, neurologstatus, DT/MR.
GH-beh: Kostar 2 miljoner. Medfödd GH-brist, njurinsuff, Turner, Prader-Willi, psykosocialt.
Föreslagen utredning enl facit: Blod- och urinprover, lever- och njurprover, TSH. Kontakt/remiss
med endokrinolog, DT-planeras.
Labsvar: Hb 91 (105-150), LPK ua, CRP <10, vita 1+, albumin +1. Leverprover och TSH ua,
kreatinin 243 (<70), urea 30,3 (3,1-8,2). Provsvar visar kronisk njurinsuff (lågt IGF-1 vid kronisk
njursvikt)  njurbiopsi  diagnosen blev juvenil nefronoftis.

Fall 6: Robert 10 år 11 mån remitterad till barnläkarmottagning från skolhälsovården.
Her: Fadern 179 cm, modern 170 cm. En bror 2 år kontrolleras av barnläk för en pyelonefrit.
Soc: Hel familj. Fadern företagare, modern lärare. Två yngre syskon.
Tid: Frisk gosse. Ingen kronisk sjd, inga mag-tarmproblem.
Akt: Kommer för avflackande längdkurva. Mår utmärkt. Är själv lite bekymrad över att
klasskamraterna börjar växa ifrån honom.
Status: AT: Gott. Tyr: Ua. Ytl lgll: Ua. Cor: Ua. Pulm: Ua. Buk: Ua. BT: 105/65. Yttre gen:
Tannerstadium I (GI+PHI).
Utred: På barnmottagningen tas Hb, vita, SR och urinstatus som alla är normala. Exspektans
över sommaren från maj-aug. Skälet till att man exspekterar är att det finns en tendens till
längdökning mellan de två sista mätningarna.
Funderingar kring längd/viktkurvan utöver ovanstående bedömning?
Längden planar ut medan han fortfarande ökar i vikt  endokrinkurva. Den lilla uppgången kan vara
en felmätning. Ej rätt att vänta över sommaren.
Diff: Hypotyreos, GHD (ej medfödd, tumör?), celiaki(?).
Vad kan göras ytterligare vid en primärundersökning?
Tillägg TSH och gluten. Skelettmognad, TSH (>100  Ak-provtagning). Beh: Livslång
levaxinsubstitution.
Facit: Tillväxten har uteblivit vad gäller längden. Symtomen har tillkommit i form av frusenhet, trög
mage och sjdkänsla. Autoimmun tyroidit (Hashimotos, lymfocytär tyroidit): Längdutv? Förstoppning,
trött, viktuppgång, hes. Till specialistklinik med omedelbart omhändertagande. Andra autoimmuna
sjd? Riskbarn: Downs, Turners. Utred: TSH ofta skyhögt (100mU/l vid diagnos), Ak. Hjärta? Njurar?
Tyroideapalp, ev UL. Beh: Levaxin – livslång beh, irreversibel slutlängdsförlust, flickor bör planera
grav. Pat har även Addison.
Addison: Ovanligt, men tänk på vid andra autoimmuna sjd. Trötthet, asteni, buksmärtor, hypoglykemi,
brunfärgad hud, viktnedgång. Salthunger. Skreena: S-Kortisol kl 6-8. För diagnos: ACTH-belastning.
Graves: Tyreotoxikos. Besvärlig sjd, ovanlig, beh minst 2 år. Risk för påverkad blodbild.

Fall 7: Johan remitteras pga avplanande tillväxt vid 13 åå.
Soc: ½ barn i fullständig familj. Går i 7:e klass i skolan. Inga skolproblem. Aktiv idrottare,
spelar fotboll 2x/v.
Her: Pappa har pollenallergi och astma sedan barndomen.
Tid: Ett flertal otiter mellan 1 och 3 åå. För övrigt frisk.
Nuv: Känd äggallergi sedan 8 mån ålder. Från ca 4 mån ålder haft ett besvärligt atopiskt eksem
som dock förbättrats betydligt de senaste 3 åren. Känd astma sedan 4 åå. Från början endast
symtom i samband med ÖLI. Från 8 åå mer kontinuerliga besvär som sedan dess krävt
kontinuerlig beh med Pulmicort 400 mikrog/d. På denna beh har dock Johan mått utmärkt.
Akt: Kommer för utredning pga avplanande längd- och viktutv ffa från 11 åå. Johans mamma
är orolig att det är medicinerna som är orsak till att Johan växer så dåligt. Moderns längd 170
cm, faderns längd 174 cm.
Status: AT: Gott, opåverkat. Något spensligt byggd. Cor, pulm, BT samtliga ua.
Behöver anamnes eller status kompletteras ytterligare?
Mammans ålder vid menarké, om pappan växte snabbt/långsamt i förhållande till
klasskamrater/kompisar. Fråga om föräldrarnas ålder vid pubertet.
Diff: Sen pubertet, psykosocialt, IBD.
Underbehandlad astma  påverkad tillväxt. Pulmicort/Betapredbeh  avstannad tillväxt i ca 2v.
Tidig pubertet hos tjejer: <8åå. Minst 2 saker: Bröst- + längdtillväxt, båda är östrogeneffekt.
Tidig pubertet hos pojkar: <9åå. Testikelvolym >4ml. Växer som snabbast när testikelvolym 10-12 ml.
Vilka utredningar bör göras?
Blodstatus, SR, TSH, T4, IGF-1, elektrolyer, krea, TGH, standardbik, testosteron.
Skelettmognad: Sen mognad vid sen pubertet. Samma vid för högt kortison.
Pulmicort: 400 mikrog/d är en säker dos. Påverkar ej tillväxten.
Skulle kunna vara både sen pubertet eller kortisonbiv  Aktiv exspektans.
Vid åb ser man en tillväxtspurt  Diagnosen sen pubertet (pubertas tarda sätts vid 14åå) klar. Kan beh
med testosteron. Flickor bröst < Tanner 2 vid 13,5åå. Pojkar testiklar <4ml vid 14åå.
Facit: Hereditet för sen pubertet. Mor menarké vid 15åå. Far kortast i klassen till sista året i gymnasiet.
Pubertetstutv: Ingen axillar eller pubesbehåring. Testiklarna mäter vardera ca 2 ml. Normalt
rutinblodstatus. Tyroidea ua. Normala gliadinAk. Normalt IGF-1. S-Testosteron <0,7 (ref: 10 år: <0,7).

Fall 8: Bjarne remitterades vid 15 år och 11 månaders ålder från skolhälsovården till
barnmottagningen.
Her: Inga ärftliga sjd kända. Fadern 174 cm, modern 167 cm.
Soc: Pojken är nr 1 av 2 barn i hel familj. Helt svensk bakgrund. Föräldrarna arbetar båda som
tjänstemän på Ericsson. Pojken går i 8:an. Han har alltid varit tystlåten och lite tillbakadragen.

Han har skött sina läxor, men inte varit överambitiös, 3:a i snittbetyg. Intresserad av idrott och
har ökat sitt eget idrottande markant sista året.
Tid: Till 10 åå mkt inf-känslig. Nu inga sådana problem.
Akt: Remitterades till barnmottagningen pga att han minskat i vikt från ca 70 kg till 44 kg på ett
år. Mådde enl fadern och egen utsago bra. Hade dock blivit mer tystlåten. Äter enl uppgift
mindre än tidigare, men ändå normalt med frukost, lunch och middag. Uteslöt gärna fett, men
åt större mängd mat per dag än modern och mindre än fadern, som far själv uttryckte det. Inga
besvär med naturliga funktioner. Inga kräkningar.
Status: Ger ett inbundet och deprimerat intryck. Svarar långsamt och med latens – ”slow
cerebration”? Blåmarmorerad på buk och ben. Cor: Regelbunden rytm fr 44. Pulm: Ua. BT:
100-95/60. Lgll: Ua. Buk: Ua. Sek könstecken: Stadium III-IV vad gäller pubesbehåring och
genitalia. Testisvolym 5 ml.
Lab: Samma dag visade blodstatus, urinstatus, SR ua. Inom ett par dagar svar på elektrolyter,
leverprover och TSH ua. Kreatinin 85 (ref <68 (13-17)), urea 10,3 (ref <7 (12-17)).
Vilka difföverväganden bör göras då pojken samma vecka läggs in på barnkliniken?
Anorexi, (njursvikt), diabetes, IBD, psykosocialt, hjärntumör.
Åtgärd?
Alla tänker anorexi, men måste ha uteslutit annat för att sätta den diagnosen.

------------------------------------------------28. SEM: Hematologi-----------------------------------------------Benign hematologi: Cytoser, cytopenier, benmärgssvikter, SAA/MDS
Immunologi: Immundefekter, autoinflammatoriska tillstånd.
Stamcellstransplantation (HSCT): Autolog, allogen.
Leukocyter (LPK): Barn har fler leukocyter än vuxna (och rel lymfocytos) och närmar sig
vuxenvärden först i skolåldern. Antalet i cirkulationen är inte hela sanningen, utan de kan vara ”på
plats”/i vävnaden eller i marginalpoolen.
Erytrocyter (Hb): Tydlig åldersvariation; högt direkt efter partus, lägst vid 3 mån och sedan ungefär
som vuxna. <100 = anemi.
Trombocyter (TPK): Liten åldersvariation.
Förvärvade fagocytdefekter:
 (Benign) autoimmun neutropeni: Vanligaste kroniska neutropin hos barn. Upptäcks ofta
under 1:a levnads (förskoleåldern). Duration ca 2 år med 95% spontanläkning. Beh sällan
nödvändigt. Neutrofilspecifika Ak är diagnostiskt.
 Infektionsutlöst neutropeni (och lymfopeni): I övrigt friska barn utan allvarliga/upprepade
inf. Ofta i samband med eller efter viroser pga konsumtion och märghämning. Följ upp med
nya prover inom 2-3v.
 OBS: Neutrofiler <0,5 och inf-symtom  beh. Pancytopeni med/utan splenomegali 
misstänk malignitet eller hypersplenism. Lm som kan ge cytopeni  avbryt beh. Anamnes på
bölder, andra bakteriella inf, slhinf och dålig tillväxt  utred för fagocytdefekt.
Svår kombinerad immunbrist (SCID): AKUT!
Patogenes: Heterogen sjdgrupp där cellernas utv och funktion är störd eller där tymus inte längre
fungerar normalt. Ingen/viss T-lymfocytfunktion med/utan B-lymfocyt- och NK-cellsfunktion. Ofta
lymfocyter <2.

Klinik: Debut första levnadsmånaderna, ofta vaga symtom. Kronisk hosta/obstruktivitet och
andningsbesvär (P jiroveci och virus). Diarré/malabsorption. Recidiverande kandidainf. Dålig tillväxt.
Hudutslag (mammalymfocyter eller Omennsyndrom). Beh: SCT (stamcellstx).
Fall 1: Alfred har hunnit bli 6 mån. Han föddes i fullgången tid med FV 3700g och FL 50cm.
Föräldrarna är så stolta över sin första lilla guldklimp…
a) …som du träffar som AT-läkare på närakuten i januari. Pappa kommer med Alfred eftersom
han nu haft så hög feber i 4d. Alvedon fungerar sisådär. Alfred vill inte äta så mkt, men dricker
iaf på nappflaska. Du tycker att Alfred har en ÖLI men beställde prover för säkerhets skull:
CRP 11 och LPK 3,5.
Hur tolkar du detta?
LPK lågt. Vid virus-inf hos barn går LPK liksom TPK ned.
Behövs ytterligare prover?
Blodstatus med diff för utesluta neutropeni (<1,5). Diff visar neutrofila på 0,5  infektiös neutropeni.
Lågt värde, men ingen neutropen feber. Upprepade inf? Andra symtom än ÖLI?
Behov av uppföljning?
Kan följas upp via VC efter utläkt inf. Ta om diff om ca 1 vecka.
b) …som du träffar som AT-läkare på ”valfri vecka” vid barnklinikens akutmottagning. Din
handledare från VC har träffat Alfred på BVC. Han utreddes för ev komjölksproteinallergi. I
rutinproverna sågs bra Hb och TPK, men lågt LPK med neutrofila 0,4.
Hur tolkar du detta?
Neutropeni. Om man har låga neutrofiler, men alla andra celler är ua kan man vara ganska lugn. Det är
en frisk gosse. Han har däremot flera påverkade cellinjer ska man bli mer orolig.
Differentialdiagnoser?
Autiommun neutropeni (växter bort vid 6-7åå), benmärgshämning pga ärftlig sjd, inf, malignitet,
näringsbrist.
Behövs ytterligare prover?
Granulocyt-Ak. Hereditet? Blodstatus med diff, B12, folat, ASAT, ALAT, ALP, bilirubin, LD, SR,
CRP, P-proteinfraktioner.
Lägger du in?
Nej, behövs ej.
Behov av uppföljning?
BUMM. Om man påvisar Ak mot neutrofiler  dessa barn blir inte sjukare/oftare sjuk än andra barn.
c) …som du träffar som AT-läkare på VC. Alfred är sjuk! Mamma och pappa är oroliga. Alfred
har inte växt så bra enligt BVC-kurvan. Han hostar och flåsar. Dessutom har han alltid varit lös
i magen, trots att det provats Sempers Magdroppar. Du tycker Alfred ser sjuk ut, hör takykardi
och lätta ronki. I ljumskarna ser du ett ilsket rött utslag. Proverna visar CRP 11 och LPK 3,0.
Hur tolkar du detta?
Sjukt barn. Växter dåligt. Pågående svampinf. GI-besvär.
Differentialdiagnoser?
SCID! Jätteovanligt, men viktigt att upptäcka annars dör de.
Behövs ytterligare prover?
Blodstatus med diff  ua utom lymfocyter på 0,2 (jättelågt).
Lägger du in?
Akuten!
Behov av uppföljning?
Beh: Benmärgstx. Med så låga lymfocyter är det SCID tills motsatsen är bevisad.
Pancytopeni med/utan splenomegali  misstänk malignitet eller hypersplenism.
Fall 2: Beata har hunnit bli 4 år och storasyster. Lillebror har börjat på dagis, så nu är Beata
därför tillbaka på heltid på sitt dagis. Men det är inte som förr. Beata grinar och gnäller. Hon är
petig i maten och lite blek om nosen. Helst vill hon sitta i dagisfrökens knä och läsa böcker. Igår
petade hon in en fiamedknuffpjäs i näsan, så det forsade blod. Trots att det bara är i början på
september har Beata redan ätit 2 kurer med Kåvepenin pga ”oklar inf”. Mamma har läst på

vårdguiden om coxitis simplex, eftersom Beata klagar på ont i benen. Nu sitter de i ditt väntrum.
Hur vill du undersöka Beata?
Körtlar? Blåsljud?
Vad har du för differentialdiagnoser?
B-ALL är den vanligaste barnleukemin och har god prognos. Hemolytisk anemi, ITP.
Behövs prover?
Blodstatus med diff, Hb 80, TPK 50, LPK 50 med blaster  leukemi. Alla poeser är påverkade. LPK
kan vara lågt vid leukemi.
Remiss någonstans?
Kontakt med barnonkologjour på direkten!
Avvakta och följa upp?
Onkologen: Benmärgspunktion, molekylärdiagnostisk us, LP, ev radiologi.
Fall 3: Calle är 3 år och ganska snacksalig. Han har ritat en huvudfoting till dig medan han satt
i väntrummet på barnläkarmottagningen. Calles mamma har fått nog! I höstas hade Calle 2
lunginfl och nu har han haft öroninfl ett par gånger. På dagis har de andra mammorna talat om
att man kan få rör i öronen. Calles tillväxtkurva är hyfsad. Hans storasyster är glad och frisk.
Hur tolkar du detta?
Inte normalt i denna ålder  utred. Öronbarn? Man får ha 10-15 ÖLI/år. Om det blir fler än så ska
man reagera. Andra varningstecken: Allvarliga inf (meningit/sepsis, osteomyelit), hereditet.
Differentialdiagnoser?
Primär immunbrist, cystisk fibros (ökad slembenägenhet  flera inf, dålig tillväxt pga malabsorption
och GI-besvär pga pankreasdysfunktion), ciliedysfunktion.
Behövs prover och isf vilka?
Blodstatus med diff, B12, folat, immunelfores (IgG, IgM, IgA), kan även testa subklasser i samråd
med barnhematolog.
Remiss någonstans?
BUMM: Barn med ökad inf-benägenhet, bakteriella eller atypiska inf, där primär utredning är
genomförd men misstanke kvarstår om PID (primär immunbristsjd).
Specialist: Barn med svår inf-problematik där utredning inger misstanke om PID. Barn i behov av
specifik immunoterapi. Splenektomerade barn.
Beh: IVIG, men bättre att ge det subkutant pga jämnare fördelning.
Fall 4: Stefania är 14 år och en ganska trulig tonåring. Hennes mamma har nu tvingat iväg
henne till VC där du vikar före AT. Stefania har fått ”konstiga prickar” på underbenen och
magen sen några dagar tillbaka. Hon är annars fullt frisk, förutom en rejäl förkylning för några
veckor sedan.
Hur tolkar du detta?
ITP i samband med ÖLI. Förr idiopatisk trombocytopen purpura, numera immunmedierad
trombocytopen purpura. Uteslutningsdiagnos. Anamnes viktig! Hos små barn ska man titta efter
dysmorfa drag (Fanconi, TAR, WAS, Alport). Få som får kronisk ITP, men akuta skov är vanliga.
Man får petekier vid 30-40 TPK, slemhinneblödningar först vid 10-15(-20).
Differentialdiagnoser?
HUS, leukemi, lymfom/myelom, B12/folsyrabrist, aplastisk anemi, splenomegali, lm, TTP.
Behövs prover och i sådana fall vilka?
Blodstatus med diff, blodutstryk, ASAT, ALAT, ALP, bilirubin, g-GT, SR, CRP.
Remiss någonstans?
Specialist: Pat med TPK 20-80 utan pågående blödningssymtom.
Akuten: Pat med nyupptäckt TPK <20. Pat med mindre uttalad trombocytopeni i komb med högt/lågt
LPK kan ha akut leukemi. Pat med nyupptäckt trombocytopeni och pågående blödning.
>60 TPK inga som helst restriktioner, men under det ska man undvika kampsporter, osv.
Beh: Kortison. Ingen större idé att ge trombocyter då de bryts ned. IVIG, cyklokapron (ffa kvinnor).
Fall 5:

a) Kim är 9 år gammal, tidigare väs frisk, men har nu varit trött och håglös de senaste veckorna.
Kim brukar i vanliga fall älska att spela fotboll, men är nu grymt osugen på detta. Har varit lite
småsnuvig hela vintern, men ingen större skolfrånvaro. Äter och dricker hyfsat. Inget avvikande
i status förutom att han ev är lite blek. I rutinprover finner du bla följande: Hb 95, MCV 65.
Hur tolkar du detta?
Mikrocytär anemi pga järnbrist (tillväxt under ungdom  ökat järnbehov).
Diffdiagnoser?
Sekundär anemi pga infl/inf, talassemi.
Ytterliggare prover?
Komplett blodstatus med diff, S-Fe, TIBC, S-ferritin, retikulocyter, glutenprover, SR, CRP, B12,
folsyra, LD, bilirubin, haptoglobin.
Behandling?
Kostråd, järnsubstitution.
b) Hamid 2 år som är remitterad till dig på BLM från BVC då han växer dåligt (-2SD). Hamid
är en liten blek/gul(?) gosse med stor buk och lite utskjutande panna. Föräldrarna pratar bara
arabiska, då familjen nyligen kommit till Sverige från Syrien. Du initierar en ganska bred
provtagning och finner bla Hb 65, MVC 60, targetcells på diff.
Hur tolkar du detta?
Talassemi major. Mutationer i beta-globulin  fastnar i mjälten. Man kan få bendeformation av
talassemi pga extramedullär produktion. Splenohepatomegali. Mikrocytär anemi.
Diffdiagnoser?
Järnbrist, sekundär anemi pga infl/inf.
Provtagning?
Komplett blodstatus med diff, S-Fe, TIBC, S-ferritin, SR, CRP, B12, folsyra, retikulocyter, LD,
bilirubin, haptoglobin, F-Hb. Perifert blodutstryk visar targetceller. Diagnos ställs genom analys av
hemoglobinfraktioner. Hb-fores. Finns även genetisk analys. Vid talassemi minor är man frisk men
bärare. Rådgivning vid framtida partnerval.
Sicklecellanemi: Mutation i betaglobulingenen. Vanligast i mitten av Afrika. 3 saker viktiga: Beh
smärta (Alvedon, Ipren), beh inf (inf-känsliga, har funktionell asplenism, mjälten är förstörd och de
ska ha ab-profylax), benmärgstx är enda botande beh.
------------------------------------------------29. Uppsalakompendiet---------------------------------------------

KIRURGI
1. Pylorusstenos: Vid 3-6v, mest pojkar. Projektilartade, sprutande kräkning efter måltid. Sällsynt
med synlig ventrikelperistaltik, bukpalp kan ev avslöja förtjockad pylorusmuskel. Uttorkning,
elrubbning. UL-diagnos, ev ventrikelpassagertg. Uppvätskning, el/syrabaskorrigering. Pyloromyotomi.
2. Navelbråck: Vanligt hos nyfödda pga bukväggssvaghet. Hos småttingar omentfett, växer oftast
bort <4åå. Försvinner när barnet börjar gå pga stärkt bukmuskulatur. Liten inklämningrisk, varför
åtgärd kan vänta till >4åå. Reponerbar knöl över naveln. Klinisk us, ev UL. Kir vid smärta, sveda,
obehag eller kosmetik.
3. Neonatal ileus: Kardinalsymtom gallfärgad kräkning. Matvägran, smärta. Orsak: Volvulus,
aganglionos, CF, mesenterialcysta, invagination, tarmatresier, inklämt bråck, NEC. BÖS, ofta följt av
passagertg. Rehydrering, smärtlindring (sond!).
Opind: Försämrat AT, morfinresistenta smärtor (tarmgangrän?), utebliven kontrastprogress.
Generella principer vid missbildningar i GI-kanal:
 Högt hinder  Tidiga symtom, gallfärgade kräkningar, ringa utspänd buk.
 Lågt hinder  Sena symtom, mindre grad av kräkningar, utspänd buk.
 Vid hindermisstanke: Fasta, dropp, avlastande sond. BÖS + Lungrtg
 Tänk på andra missbildningar! Överväg hjärt-EKO, ab.
 Fortsatt utredning avgörs av preliminär arbetsdiagnos.
Orsaker till neonatal ileus:
3.1. Volvulus: Tarmmalrotation. Mellan v7-12 ska tarmen rotera 270 grader. Ibland blir det bara 90,
varvid duodenum och colon ascendens blir hängande från mesenterikakärlen och riskerar rotera runt
dessa med lumenobstruktion/cirkulationsstörning som följd. Detta till följd av normal peristaltik då

malrotation i sig ej ger problem. Debut oftast <1v från födseln, kan ske närsomhelst i livet. Akut op!
Duodenalsnörpning ger typisk ”dubbelbubbla” på rtg.
3.2. Nekrotiserande enterokolit (NEC): Akut septiskt kolonöverväxt. Explosiva fiskluktande
diarréer, buksmärta, feber. Vid Hirschsprung, pseudoileus, svår förstoppning. Lavemang (NaCl,
livräddande), ab, ev akut kolektomi.
3.3. Mekoniumplugg: Pga segt mekonium som täpper till tarmen. 90-95% har CF. Igenpluggning
redan under fostertid, svald luft efter födseln orsakar utspänd tarm, gallkräkning, utspänd buk (ev
synliga/palpabla tarmslyngor). Kan perforera. Ofta räcker gastrografinlavemang och rehydrering som
propplösning, men ibland krävs resektion/stomi.
3.4. Mb Hirschsprung: Tarmaganglionos. Migrationsdefekt, ganglieceller saknas i distala tarmen.
Icke-innerverad tarm är kontraherad  frisk tarm dilateras. Uppblåst buk, gallkräkning första dygnet.
Ev mekoniumavgång först vid PR, ev upptäckt genom förstoppningsutredning. Risk för enterokolit!
3.5. Tarmatresier: Alla nivåer. Vid duodenalatresi (liksom VACTERL) ofta andra missbildn, vid
tunntarmsatresi ofta enskild defekt. Gallkräkning (om under Vateri, 80%), uteblivet mekonium,
utspänd buk. Ingen BÖS-gas distalt om atresi. Sond, vätska, op.
3.6. Inklämt bråck: Klinisk diagnos. Inklämt inguinalbråck vanligast hos pojkar <1år. Barnet gråter,
ont, ev kräks. Hård resistens i ljumske. Går alltid reponera. Op därpå i lugnt skede.
3.7. Invagination: 6 mån-6 år. Vanligast ileokolisk invagination, då peyerska plack i ileum förstoras
vid inf  svullen och stel terminal ileum, som av peristaltiken matas in i caekum och vidare 
mekanisk + paralytisk ileus. Akut insjuknande; Intervallsmärtor, gallkräkning, upphörd avföring,
senare slem, blod PR (”vinbärsgele”). Ev palp invaginat. Kan ge mkt oklara besvär. Alltid diff vid
oklara bukfall. UL ger diagnos (”target sign”). Beh med kolonrtg (kontrast i fri tunntarm 
hydrostatisk reponering).
4. Orsaker till fuktande navel: Ngn min efter födelsen drar navelartärerna sig samman. Naveln får
inget blod och torkar in. Stumpen faller sedan av 5-15d (ibland >1mån) efter födelsen.
4.1. Omfalit: Inf navelstump. Omgivande rodnad, pussekretion, lukt värre än vanligt, ev sepsistecken
(blek, slö, matvägran, irritation). Dock ingen risk med adekvat hygien (tvål + vatten räcker, alt
Klorhexidin). När väl stumpen ramlat är faran över.
4.2. Navelgranulom: Granulomatös vävnad som kvarstår efter att navelstumpen fallit. Beh med
etsning med engångslapispinne. Ev enbart konservativ beh.
Fortsatt vätskande navel kan orsakas av urakusgångrest som normalt bindvävsomv redan under
fosterstadiet. Blåsfistel/cysta som vätskar. Persisterande duktus omfalomesenterikus.
5. Osteomyelit: Ffa barn/ungd, skelettinf. Hematogent spridda bakterier tenderar fastna i metafysen i
långa rörben (distala femur, proximala tibia). Vävnaden går i nekros och bildar abscess inom ett par
dygn. S aureus. Hög feber med distinkt ömhet över inf-härden. Lokala infltecken. Hälta och ovilja att
belasta, alt pseudopares. Äldre barn kan ange ryggbesvär och ovilja att gå till följd av ryggkotseng.
Spädbarn kan få sek artrit pga epifysgenombrytning, äldre barn istället spridning mot cortex/periost.
Klinik, förhöjda infl-parametrar, rtg. Slätrtg visar tidigt endast mjukdelssvullnad (kompl m UL). Vid
neg rtg säkerställs diagnos med skint, alt MR om ryggrad. Akut punktion av skelettdel med odl och
cytologi, blododl. Ab (Zinacef). Total behtid 4-6v. Om abscess finns kvar och ger besvär efter ett par
dygn bör den incideras.
6. Myelomeningocele (MMC)/Spina bifida cystika: Se nedan.
7. Esofagusatresi [VACTERL]: Tre former – Atresi med fistel till trakea (vanligast), utan fistel, Hfistel. 50-70% associerad VACTERL-missbildn (Vertebral abnormalities, Analatresi, Cardiac abnormalities,
TracheoEsofageal fistula/atresi, Renal dysplasia, Limb defects). H-fistel med diffusa symtom: Upprepade hostattacker
vid matning, cyanosattacker, pneumonier. Excessiv salivering. Hosta, andningspåverkan. Utspänd buk
(om fistel). Motstånd vid sondsättning. Rtg-pulm ger diagnos, BÖS avslöjar fistel (ventrikelgas). Kir.
Direktanastomos/stomi + ev ventrikeluppflyttning.
8. Analatresi [VACTERL]: Ingen ändtarmsöppning, upptäcks direkt vid förlossning. Förekommer
med/utan fistlar. Låga atresier god möjlighet till normal tarmtömning efter op. Risk för utv av
megarektum.

9. Gastroschis: Defekt vid sidan av normal navel, varmed tarmarna ligger fritt utanför buken.
Bråcksäck saknas, kemisk peritoni. Akut åtgärd. Täck med fuktade koksaltkompresser och plast. Sätt
infart, stor vätskeförlust. Kir. Pula in tarmar efter lavemang.
10. Omfalocele: Bukväggsdefekt i naveln, bukorgan prolaberar ut med tunn bråcksäck (navelsträng).
Akut op bara vid bristning av bråcksäck, i annat fall trycks navelhernieringen långsamt tillbaka.
11. Diafragmabråck/CDH: Vanligast på vä sida (lever skyddar). Bukinnehållet dras upp i thorax
genom barnets inandning i komb m högt buktryck. Tidigt andningspåverkat barn m sammanfallen buk.
Dåliga andningsljud på affekterad sida, förskjutna hjärtljud. GI-symtom. Antenatalt: UL, förlös moder.
Postnatalt: Lungrtg. Pre-op hjärteko. Uteslut missbildn (VSD, kärlring, koarktatio). Op då barnet
stabiliserats (4-24h). Intubation? ECMO? Välmående från början?
12. FK i luftvägar: Ofta typisk anamnes med plötsligt insättande hosta och andningssvårigheter.
Symtomens allvarlighetsgrad beror på kvarvarande lumen och storlek på föremål. Remiss till ÖNHklinik för bed, där ofta bronkoskopi. Rigorös övervakning tills föremål avlägsnats.
13. Extrahepatisk gallvägsatresi: Tänkbar orsak till kvarvarande ikterus. Mkt ovanligt, men viktigt
med tidig diagnos och beh (helst <40d) för minimera progredierande leverskada. Smygande ikterus
hos till synes friskt barn. Leverskint, exploration med perop kolangiografi. Kir (Kasai).
Tunntarmsslunga sys upp till gallgång.
14. Infantil kolestas: Intrahepatiska orsaker, bakterier (E coli, syfilis), virus (hepatit, herpes),
metabola sjd (alfa-1-antitrypsinbrist, CF, Wilson), vid TPN, familjära intrahepatiska kolestastillstånd.

UROLOGI
1. Fimos: Förhudsförträngning, förhuden kan ej retraheras. På nyfödda pojkar normalt (först vid 3-5åå
kan förhuden dras tillbaka). Äldre barn har en oeftergivlig, bandformig ring vid omslagsvecket mellan
inre och yttre förhudsbladet. Kan både orsaka och uppkomma till följd av balanit. Om utan symtom
kan den lämnas obeh upp till pubertet, annars omskärelse eller förhudsplastik – remittera till barnkir.
2. Akut balanit: Orsakas av inf mellan ollon och förhud, ofta pga otillräckligt dränage. Förhuden,
preputiet, blir rodnat, svullet, utsöndrar pus. Kan läka spontant eller botas genom regelbundna
vattenspolningar.
3. Parafimos: Kan uppstå då förhuden dragits tillbaka och sedan inte förts upp igen (i komb med
trauma såsom KAD, inf, piercing, sex, hygienbrister). Förhudstrycket orsakar stas i ollonet, förhindrat
lymfdränage, svullnad och i värsta fall ollongangrän. Akutfall som snabbt måste op om man ej på egen
hand lyckas få tillbaka förhuden (glidmedel, pressa bort ollonödem, försök dra fram förhud igen).
4. Balanitis xerotika obliterans (BXO)/Lichen sklerosus et atrofikans: Enda egentliga ind för
medicinsk cirkumcision, då det annars finns risk för meatus/uretrastenos. Förekommer endast >5åå.
5. Hypospadi: Uretra mynnar på penis undersida. Ibland samtidig meatusstenos, liksom krökt penis
vid erektion. Om meatus är beläget nära sin tänkta plats behövs sällan korrigering om urinflödet är
jämnt och ingen krökning föreligger. Om hypospadin är uttalad ska barnet utredas med avseende på
intersextillstånd, urologiska anomalier och adrenogenitalt syndrom (om flicka). Kir i tidig ålder (6-18
mån).
6. Akut skrotum: Diffar vid akut skrotal smärta, svullnad och ofta rodnad: Testistorsion, torkverad
Morgagnis hydratid, epididymit, orkit, hydrocelebråck, idiopatiskt skrotalt ödem och testistumör.
6.1. Testistorsion: Funikeln och testikeln har roterat kring sin egen axel, varmed blodtillförseln till
testikeln störs med ischemirisk. Vanligast under adolescensen, men även intrauterint (då med
avsaknad av smärta och enbart hård, förstorad död testikel). Akut insättande smärta med uttalad
testikelömhet vid beröring, skrotal svullnad och ibland rodnad. Klinik. Omedelbar exploration vid
misstanke! Annars nekros inom några timmar. Kvarvarande testiklar (frisk+sjuk) sys fast.
6.2. Torsion av Morgagnis hydratid/Torkverad appendix testis: Vanligaste orsaken till akut
skrotum – rest av Müllerska gången torkveras. Långsamt insättande molsmärtor. Ofta förhårdnad vid
övre testispoolen. Kir beh innebär lättnad, hydratiden diatermeras bort. Akut op på misstanke om
testistorsion.
6.3. Orkit: Testikelinfl, vanligen i samband med parotit. Numera mycket sällsynt pga vaccination.
6.4. Epididymit: Bitestikelinfl. Sällsynt i barnaåldern, vanligare efter sexualdebut (klamydia) och hos
äldre (E coli). Ensidiga skrotalsmärtor, uttalad ömhet över uppsvullnad epididymis. Ofta
miktionssveda, urinträningar, feber. Om pat söker tidigt i förloppet kan testis fripalperas från

ömmande epididymis. UL. Uteslut torsion/tumör! Urinodl, klamydiaprov. Ab, Tetracyklin om
klamydia, Kinolon om E coli.
6.5. Hydrocele: Vätskeansamling i tunica vaginalis med bukhåleförbindelse. Uppsvälld pung hos
nyfödd pojke. Ficklampsgenomlysning. Ofarligt, försvinner ofta spontant, annars kir.
6.6. Idiopatiskt skrotalt ödem: Svullnad utan smärta/ömhet. Okänd orsak, möjligen allergisk
reaktion. Förekommer såväl en/dubbelsidigt.
6.7. Testistumörer: Vanligaste cancerformen 15-25åå. Hos barn mest germinalcellstumörer (seminom
+ icke-seminom (vanligast)) och paratestikulärt rabdomyosarkom (peripubertalt). Ofta benigna hos
barn. 10% op för kryptorkism. Förstorad, förhårdnad testikel. Ev tyngdkänsla, ömhet, värk, diffust
obehag. UL, ej punktion pga spridningsrisk. Vid tumörmisstanke även lungrtg, AFP, beta-HCG, LD,
hormonnivåer. Om pubertet, spermafrysning. Remiss barnurolog. Orkidektomi och biopsi av
kontralateral testikel. Kemo vid spridd sjd, postop DT.
7. Kryptorkism: Hos 4-5% av nyfödda (och 33% av prematurer) föreligger retentio testis, varvid
testis inte förts ned distalt om penisbasen. Viktigt skilja från retraktil testis, där testikeln kan föras
ned till skrotalbotten, men lätt åker upp igen pga aktiv cremasterreflex. Orsak: Hormonell störning,
mekaniskt, genetiskt. Efter 6 mån har 75% spontant vandrat ned, därefter bestående, därför avvakta
halvår innan kir. Risk testiscancer 30-50x högre (1-2%) än normalt. Om palpabel testis (i ljumske)
UL-lokalisering och orkidopexi mellan 6-12 mån ålder. Om icke-palpabel laparoskopi och försök till
orkidopexi. Fertilitet påverkas ej vid ensidig retentio, till skillnad från dubbelsidig. Hormonell beh
förekommer (HCG) i syfte få testiklarna vandra ned själva, dock tveksamma resultat.
8. Hydronefros: Prenatal hydronefros där urinflödet från njuren delvis är blockerat  förstorat
njurbäcken. Kan upptäckas med UL i 1:a trimestern. Kan bero på uretärstenos, urinvägsobstruktion,
reflux, duplikatur. Regelbunden UL-uppföljning. MUC. Ab-profylax. Op vid pot njurskadlig
obstruktion. Pyeloplastik. Ska alltid misstänkas vid pyelit och upprepade buksmärtor hos barn. Akut
UL/urografi under smärtattack för korrekt diagnos.
9. Vesikouretral reflux (VUR): Urin backar upp i uretär vid miktion, primär (kongenital missbildn)
eller sekundär (vid UVI, annan urinvägsblock). Ffa flickor <4åå. Orsakar 30-50% av pyeliter. Reflux
klassificeras I-V enl allvarlighetsgrad. UVI/pyelonefrit hos barn föranleder UL för utesluta obstruktion.
Fortsätt med MUC/renogram. Hos barn med >=VUR3 (dilaterad reflux) ges ab-profylax under minst 1
år. Trimetoprim/nitrofuradantin. Många refluxer försvinner med åren, efter varje beh-år ny
MUC/renografi. Hjälper ej ab-profylax blir det aktuellt med inj under uretärmynningen. Ibland
reimplanteras uretären, ”botar” 90-95% av refluxer.
10. Uretravalvel: Veckbildning i uretra (pojkar), som obstruerar urinflödet och orsakar kraftig
dilation av övre urinvägar, bilat hydronefros och hydrouretär, stor dilaterad, förtjockad blåsa, dilation
av proximala uretra. Antenatalt UL  fosterkirind. Symtom om ej upptäcks under nyföddhetstiden:
UVI/urosepsis, failure to thrive, palpabla bukresistenser, utspänd buk, svag/avsaknad urinstråle,
droppande urin, krystande miktion. Omg aktion! Primär avlastning genom KAD + MUC. Ab-profylax.
Endoskopisk valvelresektion. I senare skede nefrologisk uppföljning. Blåsa ofta hypertrof.
11. Vaginala flytningar:
11.1 FK: Vid illaluktande, blodig fluor, eller vid uppgift om att barnet har vana att införa föremål i
kroppsöppningar. Kan ev kännas vid PR. Ofta krävs narkos för diagnostik och avlägsnande.
11.2. Inf: Streptokocker, stafylokocker, hemofilus, springmask, candida, gonorré/chlamydia
(misstanke sexuella övergrepp). Bakterieodl från fluor.
11.3. Sarkom: Urinretention, smärtor och blödningar. Diagnostik: Biopsi.
11.4. Sexuella övergrepp: ANMÄLNINGSPLIKT TILL SOC VID MISSTANKE! Kan misstänkas
vid: Återkommande UVI:er, flytningar. Skador på yttre könsorgan med rodnad, svullnad, blödningar.
Skador på inre vaginala delar eller analområdet, med rodnad, sprickor, enkopres, inkontinens.
Blåmärken på insidan av låren. Fynd av sexuellt överförbara sjd. Beteendeförändringar, graviditet, etc.
12. Epispadi: Urinröret mynnar på ovansidan av penis/klitoris. 5x vanligare hos pojkar.
13. Adrenogenitalt syndrom: Autosomalt recessiv 21-hydroxylasbrist i binjurebark, med störd
kortisol- och aldosteronsyntes till följd. Hypofysen pumpar ut ACTH som svar på bristen  ökade
könshormonnivåer. Hos nyfödda flickor  virilisering. Inre genitalia normala. Vanligaste orsaken till
oklart kön hos nyfödda flickor. Hos nyfödda pojkar kan viss hyperpigmentering av genitalia ses, men
diagnosen kommer först efter några veckor pga dålig viktuppgång, kräkningar, dehydrering,
hyponatremi, hyperkalemi och hypoglykemi. Obeh livshotande på några veckor, ssk vid stress/inf.

14. Hymen imperforatus: Mödomshinnan kan ibland stänga av vagina. Kan upptäckas under
nyföddhetsperioden eller vid menarké. Hymen utspänd och buktande. Kir perforering ofta nödvändig.
15. Labiala synekier: Labia minora kan vara sammanvuxna kant i kant, med bara en öppning fram
mot meatus. Medfött, efter irritation, inf, trauma. Löser sig ofta spontant med tiden, östrogenkräm.

AKUT BUK
Vanligast på akuten: Förstoppning, gastroenterit, UVI/AMO/pneumoni, körtelbuk, app, oklart.
Anamnes: Huvudsymtom ofta smärta. Fråga när, var, hur? Illamående, kräkningar, aptitlöshet? Feber
och AT? Avföringsrubbningar (diarreér, förstoppning?) eller miktionsproblem? Gyn (äldre flickor).
Buk-us:
Spädbarn: Läs på om barnet! Varma händer! Inspektera buk (uppblåst, spänd, missfärgad?) och barn.
Lyssna på buk (tarmljud minskade, stegrade, normala?). Palp. Känn efter lever, förstorad mjälte,
patologiska resistenser, bråckportar, testiklar. Inspektera och palpera anus med lillfingertoppen.
Barn efter spädbarnsperioden: Vikt, temp, u-sticka. Gärna öronspegling, lungausk, halsstatus. Obs
hur barnet rör sig, ex hopptest. Be barnet peka var det gör ont. Insp och lyssna på buken (tarmljud
minskade, stegrade, normala?). Avled under palp. Känn efter lever, mjälte, resistenser, bråckportar,
testiklar. PR.
1. Appendicit: Mkt ovanlig diagnos <1åå, ganska sällsynt upp till 4åå. Ofta snabbare förlopp hos barn,
med tidigare perforation (<2 år är perforationsfrekv 80%). Perforation  mer långvariga (dgr-v)
lågintensiva smärtor och subfebrilitet, då peritoniten avgränsas till appabscess. Barn har oftare diarré
än vuxna, smärtvandring saknas oftare hos yngre barn. Lokaliserad ömhet i nedre hö fossa +
muskelförsvar i klassiska fall. Successivt ökande diffus smärta i övre delen av buken, allmän sjdkänsla, illamående, kräkningar,
matleda, subfebril, smärtvandring till hö fossa, ökande allmänpåverkan, stigande temp, lokal palpömhet och peritonitretning är snarare

Sparsamt status vid retrocekalt belägen app. Då små barn har dåligt utv
bukväggsmuskulatur får dessa inte brädhård buk trots generaliserad peritonit. Klinisk diagnos. Vid
misstanke om appabscess görs UL för avgöra möjlighet till perkutant dränage. I oklara fall
inneliggande obs. Ompalp regelbundet. U-sticka, LPK, CRP – ta om efter 6h. Om klar app op-anmälan,
smärtlindring. Ab-profylax. Om temp >38,5, peritonitstatus eller kliniska dehydreringstecken preop
rehydrering.
2. Körtelbuk/Lymfadenitis mesenterika: Vid olika sjdtillstånd, ffa ÖLI, förekommer – ssk hos barn
– ansvällning av lgll i mesenteriet  buksmärtor och symtom omöjliga skilja från akut app. Dock
uppvisar körtelbuk oftast en initialt högre feber samt palpabla lymfkörtlar på olika stationer.
3. Yersinios: Terminal ileit med appeliknande sjdbild. Sällan kan smittkällan hittas. Akut insättande
diarréer, kräkningar, buksmärtor, feber, HV, erytema nodosum, artriter. Ab om septisk sjd. Anmäl.
4. IBD: Blodiga diarréer och buksmärtor. Ssk Crohn startar ofta i terminala ileum, men förekommer
sällan <10åå. UC sällan <5åå. Vägledning av Hb, EVF, SR/CRP, TPK, Albumin, S-Fe, ALAT, FKalprotektin, Orosomukoid, ECP.
5. Meckels divertikel: Kan orsaka långvariga blödningar  anemi. Divertikeln uppstår då en
förbindelse mellan tunntarm och gulesäcken kvarstår. Kan ibland orsaka divertikulit. Symtom
påminner om app. Divertikeln kan rupturera, orsaka ulkus eller tarminvagination. Ständig diff på
buksymtom, inkl ockult blödning, infl, perforation, långdragna bukbesvär.
6. Ovarialtorsion: Ffa vuxendiagnos, alt sek till förändringar i ovariekonstitution efter
hormonpåverkan. Akut insättande nedre buksmärta som under några timmar förvärras.
7. Rupturerad follikelcysta: Hos flickor efter menarké, mittemellan två menstruationer. Ofta diffusa
ensidiga buksmärtor i nedre halvan av buken, möjligen anemi och hypotension. I anamnesen finns
ibland liknande episoder av nedre ensidig buksmärta.
8. Ljumskbråck: Oftast <1åå (eller >40åå). 5-10% kläms in. Debut som inklämningsttack. Klinisk
diagnos. Barnet gråter, ont, ev kräks. Hård resistens i ljumske. Går alltid att reponera. Op i lugnt skede.
Risken är att bråcket missas vid slarvig us, kom ihåg ljumskar, bråckportar, skrotum!
9. Ileus: Se ovan. Hos äldre barn främst postop adherens/bridileus. Intervallsmärta, utspänd buk.
Kräkning (ev fekala om låg ileus). Meteorism. Upphörd gasavgång. BÖS, ofta följt av passagertg.
Sond! Inlägges fastande m dropp. Akut op om försämrat AT, morfinresistenta smärtor (gangrän?) och
utebliven progress av kontrast.
10. FK i GI-kanalen: De flesta nedsvalda föremål passerar utan problem. FK i esofagus  Hosta,
kräkningar, smärta.
undantag än regel!

11. Blödning PR: Analfissur, nedsvalt blod, gastroentrokolit, invagination, komjölksorsakad kolit,
esofagit/gastrit, Meckels divertikel, IBD, Henoch-Schönleins purpura, ITP. Oftast ofarligt inom ped.
Om blodet är färskt beror det oftast på en analfissur. Kaffesumpsfärgat blod har passerat magsäcken.
Kontroll av puls, BT, Hb. Om tveksamhet råder, F-Hb x3. Vid misstanke om allvarligare orsak kan
koloskopi, ev med gastroskopi genomföras. Stor blödning – Akut till kir. Vätska iv. Mindre blödning –
Åb. Följ Hb, F-Hb.
12. Förstoppning: Absolut vanligaste orsaken till akut buksmärta hos barn. Symtom kan vara
alarmerande, med kräkningar och vagal reaktion. Molande, konstanta buksmärtor. Alt akuta
buksmärtor med kräkning. Sällan obstipationsanamnes. Klinisk diagnos. Packad hård avföring i
ampullen vid PR. Kolon descendens kan ibland palperas som en resistens, i övrigt mjuk buk. Klyx
akut. Sänker ytspänning, varmed vatten kommer in i avföringen, som därför sväller och inte får plats i
ampullen längre. Därefter regelbundna vanor, mer vätska, extra fett. Ev bulkmedel, ofta laktulos.
13. Resistens i buken:
13.1. Wilms tumör/Nefroblastom: 5-10% bilat. 85% 5-årsöverlevnad. >80% debut <5år och
upptäcks av förälder som stor, asymtomatisk bukresistens. Kan även debutera som makroskopisk
hematuri, buksmärtor, feber, hypertoni. UL och DT-buk. Ursprung, omfattning, operabilitet, lokal
spridning. Diagnostisk punktion undviks pga risk för tumörspridning. Lungrtg. Vanlig metastaslokal.
Preop cytostatika. Strålning endast vid avancerad sjd. Nefrektomi.
13.2. Neuroblastom: Utgår från nervvävnad i binjuremärg eller sympatiska gränssträngen. 50%
diagnostiseras <2åå. Hittas ibland intrauterint genom rutin-UL. Vissa former går i spontan regress trots
spridd sjd, andra former dålig prognos. 60% total överlevnad. Jämn, fast tumör i buken.
Andningsproblem om thoraxeng eller stor buktumör. Ryggmärgskompression (paravertebral tumör).
Katekolaminfrisättning kan ge jagat utseende, hypertoni och takykardi. Majoriteten har metastaser och
allmänpåverkan. Ibland brillenlikt hematom av subkutana skalpmetastasblödningar. UL-buk, rtgbuk/lungor – Förkalkningar typiskt. DT/MR-buk/thorax. Skint, benmärgspunktion. Mätning av
katekolaminmetaboliter i urin (>90%). Biopsi säkrar diagnos. Lokal tumör: Enbart kir. Spridd sjd:
Preop cytostatika, därpå kir. Vid fjärrmetastaser högdos cytostatika med autolog stamcellsåterföring,
lokal eller målsökande strålbeh, a-vitterapi.
13.3. Ovarialtumör: Ovanligt hos kvinnor <40. Kan flickor orsaka pseudopubertas praecox. Knöl i
buken är annars nästan enda symtomet, ev trängningsinkontinens eller hirsutism.
13.4. Hydronefros: Se ovan.
13.5. Fekalom: Se förstoppning.
13.6. Appendicitabscess: Se appendicit.
14. Gallvägsstas:
14.1. Gallvägsatresi: En stor del av gallgången utanför levern igenslammad. Väggarna helt/delvis
hopvuxna och rörsystemets hålighet är för det mesta försvunnen. Största och viktigaste enskilda
sjdgrupp som leder till gallstas hos små spädbarn.
14.2. Gallgångscysta (koledokuscysta): Mer lokal förträngning av gallgången. Får betraktas som en
lindrigare och mer sällsynt variant av gallvägsatresi och med långsammare förlopp. Op. 50% av fallen
manifesterar sig <10åå med buksmärtor, ofta hö övre kvadranten. Utfyllnad kan ibland palperas.
Ikterus, feber och kräkningar.
14.3. Gallsten: Sällsynt. Större risk om hereditet, övervikt, snabb viktnedgång, IBD eller CF. Yttrar
sig med smärtattacker under hö arkus (liksom skuldran), illamående, ikterus, svettningar.

ORTOPEDI/TRAUMA
Orsaker till hälta och höftledsbesvär: Coxitis simplex, Perthes, höftledsepifysiolys, septisk artrit,
osteomyelit, RA, fraktur, tumör, leukemi.
1. Coxitis simplex: Ospecifik synovit i höftleden som ibland uppträder några veckor efter inf. 3-10 år.
½ symtomfria <1v. Hälta, smärtor från höftled, kraftigt inskränkt inåtrotationsförmåga. UL påvisar
ökad mängd vätska i höftleden. Rtg visar normal höftled. Normala inf-parametrar, ibland lätt förhöjd
SR. Ingen feber. Avlastning av höften (kryckor/sängläge). I vissa fall svårt skilja från septisk artrit där
pat omg måste skickas till sjukhus för ledpunktion och vidare utred/beh. Ev som debuterande Perthes.

2. Perthes sjd: Försämrad/upphävd blodcirkulation till caput femoris. Bencellerna dör och hållfasthet
minskar  caputdeformation  del av ledhuvudet pressas ut ur ledhålan. Pojkar 4-9 år. Smärta i
ljumsken/ned mot knäleden tilltar under dagen och avklingar i vila. Inledningsvis intermittent smärta,
med tiden mer konstant. Ökande rörelseinskränkning, ffa abduktion. Ibland lårmuskelatrofi på drabbad
sida. Rtgdiagnos: Kan vara normal första 2-3 mån. Nya bilder efter 3-6 mån. MR: Kan ställa diagnos
redan under första veckorna, men används först då olika behmetoder övervägs. Vid lindriga fall är beh
att undvika att belasta höftleden tungt. Förlopp följs med rtgn. Kroppen bygger själv om caput på 3-4
år. I svåra fall op. Artrosrisk, ffa om flickor och debut >8åå.
3. Höftledsepifysiolys: Glidning i tillväxtzon collum-caput femoris. Vanligen prepubertalt, då
tillväxten är som snabbast. Oftast stora barn, pojkar. Bilat 25%.
Akut (instabil) glidning: Trauma. Svåra plötsliga smärtor i höftregionen, jmf instabil fx.
Kronisk (stabil) glidning: Långsam, successiv glidning v-mån. Smärta från höftregion/knäled.
Lårbenet utåtroteras.
Kombinationsglidning: Akut glidning i fys som redan har pågående kronisk glidning.
Rtgdiagnos. Sidobild. Båda höftleder! Rtg höftleden fastän barnet söker för knäledsbesvär! Fixering.
4. Bakteriell coxit/Septisk artrit: Vanligast hos nyfödda med samtidig sepsis. Svår, då smärtreaktion
vid ledus liksom feber kan saknas och inf-prover kan vara normala. Ibland lätt svullnad över leden.
Uttalad smärtkontraktur, hög feber, lokala infltecken. Höften abducerad, utåtroterad och i lätt
flektionsläge. Svår smärta vid rörelseprövning. UL visar ökad mängd vätska i leder, rtg normal.
Ledpunktion akut, inkl odl. Sker i narkos! Genomspolning och tryckavlastning. Sker ej detta inom
några timmar finns risk för cirkulationsstörning och nekros av caput femoris. Ab.
5. Osteomyelit: Se ovan.
6.1. Osteosarkom: Tonåringar. Smärtsam skelettknöl debutsymtom, misstolkas ofta som
trauma/ansträngningsutlöst. Distala femur, proximala tibia, humerus. ½ belägna runt knäleden. Rtg
visar lytisk/sklerotisk lesion, tendens till bennybildning. Lungmetastasering tidigt. Biopsidiagnos.
Kir+Cytostatika.
6.2. Ewings sarkom: Högmalign. Bäcken och femur. Allmänpåverkan vanligt. Rtg visar ”lökform”.
Kir+cytostatika+strålning. 50% långtidsöverlevnad. Mkt sena recidiv förekommer.
Andra orsaker till hälta hos barn på akuten kan vara: 7. Reumatoid Artrit (morgonstel/svullnad?
se reumarubrik), 11. Fraktur (se frakturrubrik), 8. Leukemi (se hematologirubrik).
9. Skalltrauma: RSL ≥2 eller GCS ≤ 12: Kan innebära allvarlig skallskada. DT-skalle + obs. Första
DT kan vara blank. RSL ≥3b eller GCS ≤ 8: Medvetslöshet och allvarlig skallskada. Akut intubation,
assisterad ventilation. DT-skalle, omedelbar neurokir bed. Sjunkande medvetandegrad: Tecken på
allvarlig skallskada. Medvetandegrad kontrolleras upprepade gånger. DT och omedelbar neurokir bed.
Misstänk fokal process i skallen vid: Ensidig pupilldilation, ensidig extremitetssvaghet. Lokalstatus
skalle (var slog pat i?), öron (hematotympanon?), neurologi. Frikostig med inlägg, även vid enbart oro
eller någon oklarhet i traumaanamnesen. Ofta ej commotio, utan endast smäll i skallen och vasovagal
reflex. Lätt traumatisk hjärnskada: RLS 1 (GCS 15), vaken och orienterad utan fokalneurologi. HV,
illamående, kräkningar. Om anamnes finns på kortvarig medvetslöshet eller amnesi bedöms detta som
commotio cerebri. Om ej commotio, och i allmänt gott skick, kan pat gå hem (om god övervakning i
hemmet). Söka åter vid förvärrade symtom. Om commotio eller kraftiga symtom inläggning som
commotio-obs. Fasta med dropp, 12-24h, regelbundna kontroller (RLS, BT/bpm/pupillreaktioner). Om
tillstötande fynd akut DT-skalle. Måttlig traumatisk hjärnskada: Störd reaktionsgrad, RLS 2-3 (GCS
9-14) eller fokalt bortfall. Omg DT-skalle inkl halsryggsrtg. Första DT kan vara falskt neg. Gör ny om
något tillkommer, eller efter 12h vid oförändrat status. Inläggs med kontroll enl ovan. Kontakt med
narkosjour/neurokir. Svår traumatisk hjärnskada: Medvetslös, RLS 4-8 (GCS 3-8). Utlös traumalarm!
Omedelbar intub och ventilation! Höjd huvudända! Grova infarter, vätska med volymexpander
(albumin) för upprätthålla arteriellt tryck. BT>120 eftersträvas. Akut DT-skalle. Vid inklämning
(uni/bilat ljusstel pupill + medvetslöshet) ges Mannitol. Tidig kontakt med neurokir!
Epiduralhematom: Uppkommer efter rel lågenergetiskt våld mot tinningen. Primära skadan kan vara
lindrig, och att det klassiska förloppet är ett fritt intervall av vakenhet innan det snabbt går utför.

10. Traumatisk buk: ATLS. Nål, traumaprover, dropp, fasta. DT. De flesta organskador, såsom
lever-, mjält-, njur-och pankreaskontusioner kan skötas konservativt. Kirind: Cirkulatorisk instabilitet,
fri gas, kvarstående peritonit, urinläckage, pseudocystbildning.
11. Frakturer: Pga stor remoduleringspotential kan större felställningar accepteras hos barn än hos
vuxna. Dock ska rotationsfel undvikas. Periost starkare och tjockare hos barn. Barnskelettet lägre
mineraliseringsgrad  sämre hållfasthet, större elasticitet  ”böjfx”. Barnskelett har tillväxtzoner –
epifyslinjer. Smärtstillning, gipsskena, rtg, distalstatus, narkos. Sluten reposition och gips. Epifysfx:
Salter-Harrisklassifikation.
12. Fingerskador
12.1. Fx: Fx som är kraftigt förkortade (>2-3 mm), dislocerade eller ledengagerande ofta kir.
Rotationsfel alltid reponering, ofta op.
12.2. Nagelskador: Subungualt smärtande hematom kan tömmas på blod med grov kanyl. Bädden ska
sutureras och nageln reponeras. Klämskada behandlas med högläge och kyla.
13. Enkla sårskador: Ren hudskada med skarpa sårkanter och utan annan skada tejpas/sutureras.
Sårskador >8h ska ej sutureras pga inf-risk. Såret hålls rent och förbandet byts efter några dagar tills
såret har läkt. Enkla sårskador ger viss smärtpåverkan första dygnet. Återställd funktion, sårläk <2v.
14. Barnmisshandel: Olika skador i huden vanligaste fyndet. Rodnader, småblödningar, blåmärken
av olika ålder, blåmärken på ovanliga ställen, rivmärken, avskrapad hud, sår med blödningar samt
brännskador. Kala fläckar i hårbottnen. Blåmärken hos barn <9mån är ovanliga och ska alltid
föranleda misstankar om misshandel. Brännskador som uppstått genom olyckshändelser drabbar
främst ansiktet, skuldrorna, bålens framsida och armarna. Brännskador som tillfogats barnet av någon
annan förekommer oftast i ansiktet, på händerna, fötterna, stjärten eller könsorganen. Skelettskador
förekommer främst i åldersgruppen 0-3 år. Femurfx hos barn <2år är ett observandum. Vid tecken på
yttre våld måste man också misstänka att det kan finnas skador på inre organ. Blödningar i hjärnan
liksom inre skador på organ som lever, mjälte, njurar, bukspottkörtel och tarmar kan bli följden av slag
mot huvud och buk.
Misstanke om barnmisshandel? När medicinsk hjälp söks sent trots en skada är allvarlig/omfattande.
När besöket i 1:ahand gäller något annat än skadan och när den hjälpsökande vårdnadshavaren tar upp
allvarlig problematik först i slutet på besöket. När skildringen av hur skadan gått till är oklar, detaljer
saknas eller varierar med uppgiftslämnaren. När skildringen inte stämmer överens med hur allvarlig
skadan är eller var den finns på kroppen. När vårdnadshavarna reagerar känslomässigt motstridigt med
vårdbehovet. När barnet har ett avvikande sätt att vara och samspela med vårdnadshavarna. När ett
litet barn visar tecken på att växa dåligt utan att man kunnat påvisa någon kroppslig orsak.

ENDOKRINOLOGI
Target height: Ungefärligt mått på hur lång man kommer bli. För flickor subtraherar man 13, för
pojkar adderar man 13 enl formeln. En annan target height är att dubbla längden vid 2åå. (Längd mor +
Längd far ± 13) / 2. Target height ±8 hamnar de flesta inom.
Tillväxt hos ett barn styrs av flera faktorer:
 Genetik: Normalvariation. Kromosomavvikelser.
 Fetala faktorer: Undernäring. 90% växer ikapp (catch-up). Placentadysfunktion. Rökning.
 Sjukdomar: Malabsorbtion – Catch-up efter dietära åtgärder. Malnutrition. Njursjd (uremi) –
Ovanligt. Svårt hjärtfel – Cyanos/inkomp ger dålig tillväxt. Svår lungsjd. Leversvikt. CF.
Malignitet – Långtidseffekter av beh, såsom endokrint funktionsbortfall.
 Psykosocial tillväxthämning: Barn som får mat, men ej emotionell kontakt brukar börja växa
igen då de omhändertagits.
Hormoner:
 Tillväxthormon (GH): Pulsativ utsöndring, främst nattetid. Ingen större effekt på tillväxt
förrän efter 8-10mån ålder.
 IGF-a: Bildas i levern, viktig för barnets tillväxt. Minskar då barnet är sjukt eller undernärt.
Påverkar broskceller i långa rörben att dela sig.
 Tyroidea: Ämnesomsättning. Krävs för normal tillväxt och utv. Kretinism, mental retardation
och dvärgväxt är resultatet tyroideahormonbrist.



Könshormoner: Ger tillväxtspurt. Flickor pumpar östrogener (ovarier, binjurar) och
androgener (binjurar), pojkar främst androgener (testiklar, binjurar). Östrogen också ansvarig
för förbeningen av tillväxtplattor, varför det kan användas för att stoppa längdtillväxt.
 Insulin: Tillväxtfaktor och anabolt hormon.
ICP-modellen: Används för att standardisera längdtillväxten hos barn under spädbarnsår, barnaår och
pubertet. Är grunden för tillväxtkurvorna.
 Infancy: 0-1 år. Snabbaste längdtillväxten under hela livet. 25cm på 1år. Vikten 3-dubblas.
Insulin, tyroideahormoner, IGF-1 av störst vikt. GH i slutet av perioden.
 Barndom: 2 år till pubertet. Rel jämn utv, 5-6cm/år och 2-2,5kg/år. Insulin, tyroideahormoner,
tillväxthormon och IGF-1. Om man har GH-brist faller man efter i längdtillväxt kraftigt.
 Pubertet: 10/11-14 år för flickor (menarké vanligtvis 13 år), 12-16 år för pojkar. Tillväxtspurt.
Pubertetsstadier 1-5 enl yttre könskarakteristika. Könshormoner + Barndomshormonerna. Vid
adolescensen upphör längdtillväxten då epifysfogarna sluts efter östrogenexposition. Flickor
16-(17), pojkar 18-(20) år. I genomsnitt tar det 6-12 mån att gå från ett stadium till nästa för
pojkar, takten är långsammast till en början. För flickor är det tvärtom, max ett halvår mellan
de första stegen för att sedan plana ut till något år mellan de sista.
1. Pubertas precox: För tidig pubertet, innebär att brösten börjar utv hos flickor <8åå och att
testiklarna växer hos pojkar <9åå. Betydligt vanligare hos flickor. Hos 20% av flickorna
tumör/missbildning i hypofys/hypotalamusregionen. Hos pojkar bakomliggande orsak hos drygt 50%.
De tumörer som orsakar tidig pubertet är praktiskt taget alltid ofarliga och behöver inte op.
Central genes: Idiopatisk (vanligast), hjärntumör (hamartom kan stimulera hypofys och utlösa tidig
pubertet), hydrocefalus, encefalit, meningit. Perifer genes: Gonadtumör, binjuretumör, CAH.
Flickor kan även får prematur bröstutv, isolerad telarké (benignt, går ofta i regress). Utred hos
barnspecialist. Klinisk us, LH/FSH, ev LHRH-belastning, östradiol hos flickor, testosteron hos pojkar,
rtg-handskelett för bed av skelettålder, MR-CNS för etiologisk diagnos, ögonbottenbed och synfält.
GNRH-analog ges i kontinuerligt höga doser  hämmar frisättning av FSH/LH. Puberteten avstannar
i det stadium man är vid behandlingsstart. Slow-release-preparat varje till var tredje månad. Risk att
bli kortväxt, men även stor risk att barnen hamnar i psykosocialt pressade situationer.
2. Pubertas tarda: Om en flickas bröst inte börjat utvecklas vid 13åå eller om en pojkes testiklar inte
börjat växa vid 14åå. Vanligare hos pojkar. Oftast pga familjära orsaker.
Hypogonadotrop hypogonadism: Idiopatisk (vanligast), tumör (destruerar hypofys), Kallmans
syndrom (missbildning, saknar luktsinne).
Hypergonadotrop hypogonadism: Gonader svarar ej på FSH/LH-stimulering. Kan bero på
könskromosomrubbningar (Turner, Klinefelter), avsaknad av testes/ovarier, genomgången
cytostatika/strålbeh.
Remiss barnspecialist. LH/FSH, ev LHRH-belastning, östradiol hos flickor, testosteron hos pojkar.
Riktad utredning mot ev bakomliggande sjd, kromosomanalys ofta nödvändig (ffa om flicka).
Pojkar (>14): Testosteron i 6 mån, om socialt handikappande problem. Beh ger oftast ökad
längdtillväxt, könsbehåring, penistillväxt. Inj en gång i mån eller som tablett dagligen. Beh innebär att
puberteten börjar och påskyndas men påverkar inte vuxenlängden.
Flickor (>13): Östrogenplåster i låga doser, om socialt handikappande, vid normal provtagning och
bra längd. Små doser initialt, med 6-12 mån intervall allt större dos, såvida inte beh kan avbrytas
därför att flickan kommer igång med sin spontana pubertet.
3. Tillväxthormonbrist: Ovanlig orsak till kortvuxenhet. Tillväxtkurvan planar av, vilket märks efter
första levnadsåret. Nedsatt tillväxthastighet [längd ofta <-3SD] – minskat IGF-1. Ökad fettmassa.
Hypoglykemi. Normalt IGF-1 utesluter i princip GH-brist. GH-mätning kan ej användas pga pulsativ
utsöndring. Uteslut andra orsaker till kortvuxenhet. Arginin-Insulin-belastning, därefter regelbunden
GH-mätning, 24h-kurvor. Etiologisk utredning, inkl MR, ögonbotten- och synfältsus. Subkutan
tillväxthormoninj varje kväll. Ind: Tillväxthormonbrist, Turners, njurinsuff, Prader-Willi, SGA utan
catch-up vid 4åå.
4. Kortvuxenhet: Genetik, miljö.

 Hormonella sjukdomar: GH-brist, hypotyreos.
 Mag-tarmsjukdomar: Celiaki, IBD.
 Skelettsjukdomar: Akondroplasi, hypokondroplasi, dyskondrosteos.
 Syndrom: Turners, Prader-Willis, Noonans, Cushings.
5. Långvuxenhet: Mkt sällan sjd. Marfans, Klinefelter, Gigantism (GH-adenom). Beh om starka
psykologiska skäl. Behind: Estimerad slutlängd >185cm för flicka, > 205cm för pojke. Påskyndar
resterande pubertet för sluta epifysfogar. Östrogen- eller testosteronbeh. Halverar återstående tillväxt.
6. Diabetes mellitus typ I: Insjuknandetopp <15-16åå, då en mkt stor andel har puberteten framför sig.
Vid behstart ges insulin iv och sc. Vid en noggrann, något pressad blodsockerkontroll, då betacellerna
får vila upp sig, kan partiell remission uppnås. Då bildar kroppens resterande betaceller en mindre del
basinsulin, som delvis täcker insilinbehovet liksom skyddar mot diabeteskompl. Med lite tur kan den
partiella remissionen vara i flera år. Förlusten av partiell remission kan antingen ske plötsligt (inf) eller
successivt då insulinbehovet ökar snabbare än tillväxten. I puberteten ger snabb tillväxt ett ökat
insulinbehov, ffa måste nattinsulinet ökas då nattlig GH-utsöndring höjer blodsockret. Vid avslutad
pubertet ger sjunkande insulinbehov risk för övervikt och försämrad blodsockerkontroll. Viktigt lära
sig kombinera mat och insulin på rätt sätt. Egenkontroll + regelbunden kontroll av längd, vikt,
pubertetsutv, HbA1c, BT, u-prov. Minskat socker  minskad se-osmolaritet – minskar detta för
snabbt  hjärnödem. Elektrolytdöd pga hypokalemi.
Akuta kompl:
6.1. Ketoacidos: Pot livshotande tillstånd med hög mortalitet, pga acidos o dehydrering. Uppkommer
främst vid diabetesdebut, även vid misskött medicinering, inf med feber. Intensivvård bör övervägas.
Illamående, kräkning, buksmärta. Kräkning hos barn med diabetes är ketoacidos tills motsatsen är
bevisad. Kan maskera slöhet. Uttorkning, hyperventilation (kussmaul). Sänkt medvetande, koma.
6.2. Hypoglykemi: Pga feldoserat insulin, felaktig balans mat/aktivitet/insulin, alkohol, unawareness,
rekyler. Vid känning ta druvsocker, vänta 10-15 min, vila. Skakningar, svaghetskänsla ”spagettiben”,
kallsvett, blekhet, hunger, kräkning (småbarn). Hjärtklappning, HV, humörförändring (”kort stubin”),
dubbelseende, koncentrationssvårigh, oro, irritabilitet. Kramper, förlamning, medvetslöshet.
Kroniska kompl: Förändring av små blodkärl i ögon (retinopati) och njurar (nefropati). Förändring i
nervtrådar (neuropati). Hjärt-kärlsjd. Lokala kompl: Fettkuddar (lipohypertrofi) på injektionsplatser.
7. Kongenital hypotyreos: Skreenas, då svår form  kretisnism. Slöhet, undertemp, låg puls,
prolongerad ikterus, stor tunga, vida suturer, heshet, navelbråck, obstipation. Orsak: Hypoplasi,
jodbrist, enzymdefekt, tyrostatika till modern, Ak från mor till barn. Levaxin. Vid 2åå avslutas beh.
Om barnet då utv hypotyreos väntar livslång beh. I annat fall friskförklaring.
8. Hashimototyroidit: Vanligare flickor. Orsakas av Tg-Ak och TPO-Ak. Förekommer ibland tsm
med andra autoimmuna sjd (diabetes, celiaki, Addison). Avplanad längdtillväxt, smygande viktökning,
förstoppning, frusenhet, torr hud, initiativlöshet, ökat sömnbehov. Förhöjt TSH, lågt T4. Förhöjt TPOAk/TG. Levaxin. Successivt ökande dos tills normalisering TSH. Kan läka ut, prova sätta ut beh.
Catch-up av förlorad längd, om ej pubertetsungdom.
9. Tyreotoxikos: Ovanligt före pubertet, oftare flickor. Pga TRAK. Hjärtklappning, motorisk oro,
tremor, svettningar, ökad irritabilitet, värmekänslighet. Förstorad tyroidea, ev exoftalmus. Lågt TSH,
högt T3/T4. Förhöjda TRAK-Ak. Tyrostatika – Uttrappning efter 1,5 års beh. Ev op/radiojod. Levaxin
– Efter 2v. Fetal/neonatal tyreotoxikos då TRAK från modern passerat placenta  barnet föds med
takykardi och hypermetabolism. Misstänk alltid vid puls >160. TRAK-nivåer halveras på 2v.
10. Mb Addison: Ovanligt, atrofi av binjurebarken ger brist på samtliga barkhormoner. Autoimmun
genes vanligast. Avmagring, trötthet, ökat saltsug, hyperpigmentering, kräkningar. Vid inf hög feber
och långvarig konvalescens (inget kortisol). Hyponatremi, hyperkalemi, högt ACTH, låg utsöndring
av kortisol i urinen. Lågt aldosteron, högt renin. Vb, ACTH-belastning (kortisolsvar uteblir).
Substitution av glukokortikoid (hydrokortison) och mineralkortikoid. Öka kortisondos vid feber.
11. Mb Cushing: Antingen pga ACTH-överprod (hypofysadenom) eller binjurebarkstumör. Avplanad
längdtillväxt, rel viktökning (månansikte, buffalohump, striae), hudpubertet (akne, fet hy,
pubes/axillarbehåring, vuxen svettlukt). Hypertoni, urkalkning av skelett med ev fx/kotkompr. Hög
kortisolutsöndring i urin. Ofta höga ACTH-nivåer. Dexametasonhämningstest visar minskning, men ej
hämning av kortisolutsöndring till urin. MR-hypofys. Mikrokir.

12. Kongenital binjurebarkhyperplasi/adrenogenitalt syndrom (CAH): Nyföddhetsskreening.
Autosomalt recessiv. Vanligaste orsak till intersextillstånd med oklart kön. 95% pga 21hydroxylasdefekt. Kortikosteroidbrist, androgenöverskott. Addisonbild, med kräkningar [saltförlust,
sänkt Na, höjt K]. Virilisering hos flickor, klitoris tillväxer (kan likna penis med hypospadi). Labiae
majora kan fusera och bilda ett tomt skrotum. Maskulinisering hos pojkar (”infant hercules”). 17αhydroxyprogesteron förhöjt, patognomont. Mutationsanalys. Vätska, el, kortisol, mineralkortikoid.
Innebär minskat ACTH-tryck och därmed normalisering av hormonnivåer. Op av drabbade flickor,
6mån ålder. Dexametason till gravid kvinna i riskfamilj och drabbat barn.

HEMATOLOGI/ONKOLOGI
Anemi: Hb varierar med åldern. Nyfödda Hb 150-220, sjunker första veckan (bygga upp järndepåer,
göra sig av med HbF, ej längre nödvändigt med fosterlivets syrebindande kapacitet) varvid bilirubinet
stiger. 2-12 mån uppnås ”all time low”-Hb, då allt >100 är acceptabelt. Därefter långsam uppklättring
tills vuxenvärden uppnås i tonåren. Failure to thrive, trötthet/håglöshet, blekhet, ikterus, splenomegali.
>90% av all blodbrist i barnaåren förklaras av antingen inf eller järnbrist.
1. Järnbristanemi: Mikrocytär anemi pga otillräckligt intag (ensidig kost, malabsorbtion
(komjölksallergi, IBD, glutenintolerans)) eller ökade förluster (blödning (mens, näsblod, GI-blödning,
blödarsjuka)). Ovanligt <6mån om barnet ammas och är fullgånget (bra järndepåer från HbF).
Prematurer får alltid järntillskott. Risk: Menstruerande tonårsflickor och barn (9-24 mån) med ensidig
komjölkkost. P-Järn ner, ferritin ner (patognomont), transferrin upp, TfR upp (manifest järnbrist), Hb
ner, MCV ner. Järn po. Hb stiger på 4v, ferritin på 8-12v.
2. Pure red cell aplasia: Olika tillstånd med selektiv erytropoeshämning.
2.1. TEC: Barn 0,5-4år, bleka men opåverkade. Hb kan långsamt gå ned mot 35 utan tydlig påverkan.
Spontan förbättring på 1-3mån. Parvovirus B19 hämmar erytropoesen under 2v. Kan orsaka aplastisk
kris om samtidig hemolys av annan orsak.
2.2. DBA: Medfödd och livslång hämning av erytropoesen, liknande TEC. Ibland associerat med
missbildningar. Beh med kortison, transfusioner eller benmärgstx.
3. Hemolytiska anemier: RBK förstörs intra/extravasalt. Mjälten ofta förstorad, retikulocyter ökade.
Haptoglobin sjunker, bilirubin ökar.
 Förvärvade: Autoimmun hemolytisk anemi (DAT-positiv), HUS ( krea upp).
 Medfödda:
o Heriditär sfärocytos: Blodutstryk. Aplastisk kris vid samtidig inf, hemolytisk kris
vid plötsligt ökad nedbrytning, gallsten och kolecystit (redan i förskoleålder).
o G-6-PD-brist: X-bunden enzymdefekt. Övergående hemolys vid oxidativ stress (inf,
lm, bondbönor). Hemoglobinemi, ikterus. Undvika utlösande faktorer.
o Talassemi: Defekt syntes av α/β-globinkedjorna. Vanligt i malariaendemiska
områden.
 Minor (heterozygot β): Klinisk lindrig mikrocytär hypokrom anemi,
förväxlingsbar med järnbrist.
 Major (homozygot β): Symtom vid 3-6mån ålder, kronisk
transfusionsberoende.
 Heterozygot α-talassemi: Mild mikrocytär anemi och normal järnmättnad.
 Homozygot α-talassemi: Ej förenligt med liv.
o Sicklecellanemi: Mutation i β-genen omvandlar HbA till HbS, som vid låga syretryck
kan fälla ut och omvandla bikonkava RBK till skärformade sickleceller. Homozygoter
bildar sickleceller redan vid 70% syremättnad. Heterozygoter sicklar bara vid rel
syrebrist, och kan annars vara opåverkade. Utfällda sickleceller orsakar
mikrotrombotiseringar med progredierande organskada och smärtattacker.
Trombocytopeni: Idiopatisk trombocytopen purpura (ITP), Fanconis aplastiska anemi, WiscottAldrichs syndrom (immundefekt, eksem), trombasteni (stela, små trombocyter), inf/asfyxi/andra
perinatala problem.
Purpura: ITP, Henoch-Schönleins purpura (vaskulit), sepsis, DIC.

4. ITP: Akut ITP föregås ofta av inf  akut immunmedierad trombocytnedbrytning  ekkymoser,
petekier, slhblödningar (ssk näsblod). I övrigt opåverkade, utan förstorade lgll/mjälte/lever. Klinik.
TPK <20. I övrigt normal blodbild, om ej blödningsanemi. Steroider + Ig. Beh vid TPK <20 för
undvika svåra blödningar. Långsiktigt förlopp påverkas ej. 80-90% normaliseras spontant <6mån.
Trombocyttransfusion kan användas i akuta lägen, men ingen effekt på trombocyttal. <1% får
livshotande blödningar (CNS, luftvägar). Vid kronisk ITP förlopp >6mån. Insjuknande ofta mindre
distinkt.
5. Hemofili: Hemofili A innebär brist på fVIII, medan hemofili B är en fIX-brist. X-bundet. Förlängd
APTT, men ofta normal blödningstid (normala TPK + vWf). Blödningar med latens efter lindringt
trauma. Vid svår form ofta debut med stora hematom/blödningar vid vaccination/blodprovstagning.
Debut i nyföddhetsperiod med kefalhematom. Ofta barnmisshandelsmisstanke pga många blåmärken.
Beh med regelbundna faktortransfusioner på koagulationsmott. Vid milda fall av hemofili A kan
desmopressin ges vilket frisätter fVIII och vWf.
6. von Willebrands sjd: Trombocytopenisymtom. Autosomalt dominant. Normal APTT, förlängd
blödningstid. Slhblödning. Svårare former beh med fVIII-koncentrat (innehåller vWf). Lindrigare med
fibrinolyshämmare (transexamsyra) eller desmopressin.
7. Leukemi: ALL (85%), AML (12%), KML (<3%). Blekhet, trötthet, blåmärken, blödningsbenägen,
feber, led/bensmärta. Alltid i åtanke vid migrerande smärttillstånd, ofta extremiteter.
Hematom/petekier, lever/mjältförstoring, lgll-förstoring, anemi, trombocytopeni, leukocytos.
Ålderspeak 2-5 år för ALL, 0-2 år för AML. Benmärgspunktion. Beh beroende på typ och
mutationsmönster. Alltid cytostatika. Strålning och autolog tx i svårare fall.
8. Hjärntumörer: Vanligaste solida tumörtypen hos barn, ofta belägna i bakre skallgropen. Majoritet
lågmaligna astrocytom eller embryonala tumörer (medulloblastom, ependymon, germinalcellstumör).
Vanligaste embryonala tumören är PNET. Ökat ICP  klassisk triad med morgon-HV, illamående,
slöhet. Ospecifika symtom: Trött, sämre i skolan, irritabel, personlighetspåverkan, intermittent HV.
DT/MR. Op. Hög kortisondos mot ödem.
9. Lymfom:
9.1. Hodgkin: Stora fasta, oömma körtlar på halsen. Ibland mediastenalt eng, som kan ge torrhosta,
andningsproblem, sväljningssvårigheter. Långvarig oklar feber, viktförlust, nattsvett, trötthet. Punktion
av körtel och benmärg. DT/MR. Strålning/cytostatika.
9.2. Non-Hodgkin (B/T-cellslymfom): Växande lymfvävnad, även extranodalt. Högmaligna.
Manifestationer beroende på lokalisation. Punktion av körtel och benmärg. DT/MR. Om
benmärgsinfiltration med >25% blaster föreligger räknas det som leukemi. Cytostatika.
10. Mjukdelssarkom: Rabdomyosarkom är den vanligaste mjukdelstumörtypen. Vanligen lokaliserat
i ansikte/halregion eller urogenitalområde. Smärta, blödningar, lokala tryckeffekter [diplopi,
exoftalmus, urinretention]. Biopsi. Preop cytostatika, därefter kir/strålning, följt av mer cytostatika.
11. Retinoblastom: Diagnostiseras vanligen <2åå. Bilat hos 25% vid diagnos. Vit pupill, ändrad
pupillreflex, strabism. Precisionsstrålning, i vissa fall laserbeh+kir. Mkt god prognos.
Tål barn cancerbeh? Korttidseffekter tåls bättre av barn, eftersom de har intakta organ med god
reservkapacitet. Långtidseffekter är mer bekymrande.

ALLERGOLOGI/IMMUNOLOGI
1. Astma: Luftrörsinfl  varierande grad av försvårad luftpassage. Upprepade andnödsepisoder,
pipande/väsande andning, hosta ffa natt, slem.
 Infektionsastma/Förkylningsastma/Småbarnsastma: Fortsättning av obstruktiv bronkit och
innebär en infl med fynd av neutrofiler i BAL. Brukar växa bort efter 2-3 år i takt med att
luftrören blir bredare
 Allergisk (äkta) astma: Eosinofil infl i luftrör. Ofta kvarstående/kronisk.
Allergi kan påvisas hos 90% av skolbarn med astma, men hos mindre barn är allergi som astmaorsak
mkt ovanlig. >25% av barn får astmatiska besvär vid åtminstone en luftvägsinf under de första
levnadsåren (obstruktiv bronkit). Risken för bestående astma hos ett sådant barn är låg. Av de som
får astma i barndomen får de flesta besvären under de första levnadsåren. Virusinf ligger bakom
majoriteten av astmaexacerbationer som leder till sjukvårdskontakt.




>2 år: Alltid astma.
<2 år: Tredje episoden astma, dessförinnan obstruktiv bronkit. Annan samtidig atopi (tydande
på IgE-medierad infl). Hereditet för ”äkta” astma.
Astmaunderdiagnostik förekommer, främst vid atypisk astma där barnet enbart erfar trötthet, får
långdragna förkylningar, ovilja att vara med på sportträning. Upprepade luftrörskatarrer, ”lunginfl”.
Långdragen natthosta. Majoriteten av barn med ofullständigt beh astma får besvär i luftrören vid
ansträngning, ssk kall väderlek. Andra katalysatorer är rök, starka dofter, annan ansträngning (stoj,
gråt, skratt) som utlöser hyperreaktiviteten.
Anamnes, status, spirometri, PEF, provokation med metakolin/histamin/torr luft/kall luft, eNO (rejält
ökat vid astma, aningen ökat vid allergisk rinit/rinokonjunktivit (hösnuva)).
Behmål: Symtomfri förutom vid inf/kraftig allergenprovokation. Låg förbrukning av beta-2-inh
(Ventoline) vb. Pulmicort vid inf. Singulair om bristande effekt. Långverkande beta-2-stimulerare.
2. Allergisk rinit/Rinokonjunktivit/Allergisk hösnuva: 1/3 isolerad ”hösnuva” (pollenallergi),
1/3 ”året-runt-snuva” (kvalster? hund? katt?), 1/3 förvärrade symtom under pollenperioden.
Nysning/rinnsnuva vid maximal allergenexponering (pollen). Ögonbesvär (klåda, tårflöde). Klåda
(oftast ögon, näsa, gom). Trötthet. Anamnes, allergiutred. Pulmicort under säsong samt beta-2-agonist
vb. Beh: Goda råd för minska exponering. Antihistamin, oralt + lokalt. Natriumkromoglikat, Nasonex.
Singulair. Ev prednisolon. Hyposensibilisering.
3. Kronisk rinit: Kontinuerlig beh m lokala steroider, sedan kronisk nästäppa undersökts av ÖNH-läk
(adenoid, reaktiva polyper?).
4. Atopiskt eksem: Debuterar under de första levnadsåren. Ju tidigare debut, desto tyngre ärftlighet.
Torr hud, klåda. Vanligt är att födoämnen/allergen utlöser klådan som sedan upprätthålls av pats
kliande. Minska klåda så huden får läka (annars risk sekundärinf). 75% utv allergi/astma.
Mjukgörande, hydrokortison.
5. Urtikaria: Histaminutlösta, starkt kliande, bleka svullnader på rodnad botten.
6.1. Allergiska nässelutslag: Akut till följd av ffa födoämne/stick. Risk för anafylaxi, ffa ägg och
mjölk hos de små. Hos lite äldre ffa nötter, skaldjur, stick. Antihistamin mot svullnad och klåda.
Betapred endast vid quinckeödem, ej vid enbart urtikor! Adrenalininj vid mkt svåra besvär, som del i
allergisk reaktion.
6.2. Icke-allergiska nässelutslag: Sköra mastceller, ibland orsakat av röda bär eller ASA. Vid kronisk
urtikaria hittas sällan utlösande orsak, kan bero på IgE-autoimmunitet. Icke-sederande antihitamin
dagligen.
6.3. Fysikaliska nässelutslag: Orsakas av kyla (köldutikaria), värme/svettning (kolinerg utrikaria;
förebyggande antihistamin) och tryck.
7. Födoämnesallergi: Eksem, nässelutslag, angioödem. Svullnad, klåda i MoS. Kräkning, magknip,
kolik, diarré, malabsorbtion. Astma, rinit. Allergisk chock. Hos små barn ägg, mjölk och fisk.
8. Anafylaxi: Tidigt: Klåda, hetta, myrkrypning, torrhetskänsla i mun, oro, tryck över bröstet. Lägg
pat ned, adrenalin im, iv infart, Solu-Cortef/Betapred, syrgas, ev Tavegyl. Manifest anafylaxi:
Urtikaria, quinckeödem, hosta, heshet, andnöd, astma, ångest, illamående, blekhet, BT-fall, takykardi,
medvetslösthet, ev kramp/arytmi. Lägg in för vård/obs i 12-24h. Upprepa steroiddos efter 6h.
9. Immunbristsjd: ≥6 otiter/år. Otiter m kompl (kronisk perf/mastoidit). ≥2 sinuiter/år. Inf som ej
läker på förväntat sätt under ab-beh. ≥2 pneumonier/år. Spädbarn som ej växer som förväntat.
Återkommande hud/mjukdelsinf/organabscesser. Kronisk uttalad oral/kutan candidos. Inf med ovanlig
lokalisation/agens. ≥2 invasiva inf (osteomyelit/meningit/sepsis). Känd primär immunbristsjd i
familjen. Normalt: Ett barn <4-5 år är infekterat 2,5 månad/år! 6-8 luftvägsinf på 1 år. Om ssk foci
måste man tänka på sjd/missbildning i området. Luftvägsinf m kapslade bakterier associeras med Bcellsdefekt. Utredning blir utesluta neutropeni och hypogammaglobulinemi m analys av LPK, diff och
IgG/A/M. I ett andra steg utreds subklassbrister och dålig Ak-prod mot vissa smittämnen (ffa
pnemokocker) samt komplementdefekter. Severe Combined ImmunoDeficiency (SCID), WiscottAldrich, hyper-IgM-syndrom, ataxia-teleangiektasia, DiGeorges (vanligaste T-cellsdefekten).
10. Henoch-Schönleins purpura: Skada på kapillärendotel pga immunologisk reaktion på inf/lm.
Uppkommer 1-2v efter ÖLI, ev efter lm. Barn 4-10 år. Feber, allmän sjdkänsla. Makulösa petekier ffa
glutealt samt ventralt underbenen, oftast symmetriskt. Ledvärk, ev periartikulära ödem, ödem ansikte,

händer, fötter, skrotum. Buksmärtor, ibland melena. Njurpåverkan, hematuri, nefrit. Hb, SR, TPK,
LPK med diff, u-sticka, CRP, StrepA, (ev svalgodl), BT. Beh: Symtomatiskt, Paracetamol vb. Vid
buksmärtor/nefrit bör barnet obs på sjukhus, viss risk för irreversibel njurskada. Diff:
Meningokockmeningit, ITP, leukemi.
11. Kawasakis syndrom: Febril vaskulit, ffa barn <5 år. Vanligaste orsaken till förvärvad hjärtkärlsjd
hos barn. Vanligast hos asiatiska barn. Infektiös bakgrund? Om obeh utv 25% koronarkärlsaneurysm.
Feber ≥5d. Konjunktivit. Polymorft exantem över handflator/fotsulor. Erytem, ödem, senare fjällning i
händer och fötter. Torra röda spruckna läppar, svullen smultrontunga, diffus rodnad. Halslgllförstoring.
Beh: IVIG. ASA(?).

LUNGOR
1. ÖLI: Övre luftvägsinf som ej uppfyller kriterier för mer specificerad diagnos, såsom otit eller
faryngit. Feber, rodnat svalg, rodnade gombågar, tonsiller med/utan beläggning, rodnade trh, snuva,
svullna halslymfkörtlar, bronkit/andra lungsymtom kan förekomma. Klinik. Symtomatisk beh. Kan
föregå meningit, reumatisk feber, Henoch-Schönleins, SIDS. Nästan alltid virus.
CRP = dålig vägledning, <20 efter >1d  viros, bakterier (men även adenovirus) >100. Opåverkat AT
talar för virus. NPH har värde vid pertussisdiagnostik, återkommande otiter och terapisvikt. Snabbtest
bara vid tonsillitmisstanke där virussymtom saknas och kliniken i övrigt stämmer med GAS. Barn <4
år ytterst sällan bakteriell tonsillit det är adenovirus. Om GAS har barnet oftast dessutom impetigo och
varig snuva. Virusdiagnostik/PCR för påvisa säsongsberoende inf (influensa/calici).
1.1. Sinuit: Sällsynt hos barn, eftersom sinus är dåligt utvecklade före skolåldern. Sinus-DT ger därför
etmoiditinfo, men ”sinusålder” krävs för övriga sinus. Ab kan ges till sinuitpat på strikta ind: Efter
förkylning >10d och uttalad lokal smärta. Vargata i konka media. Färgad snuva + dubbelinsjuknande
+ lokal smärta.
1.2. Otitis simplex, 1.3. Akut mediaotit (AOM), 1.4. GAS-tonsillit.
1.5. Etmoidalsinus: Svullnad kring ögat, stigande temp och allmänpåverkan. Slh och iv ab.
2. Pneumoni: Pneumokocker, H influenzae, Mycoplasma (äldre barn), moraxella, pertussis, Chl
pnemoniae, Chl trachomatis. RS-virus (svår sjd hos spädbarn), adenovirus, influensa, parainfluensa.
Symtom: Takypné. Intermittent apné? Gnyende? Orkar ej äta? >12 mån: Indragningar? Näsvingespel?
Gruntning? Om sat <90%  inlägg. Infiltrat på lungrtg. Blododl. CRP bra följa förlopp. Erytromycin
tar mycoplasma, chlamydia, pertussis. Hos barn med recidiverande pneumonier bör man leta efter
underliggande orsaker: FK (rtggenomlysning), immundefekt, CF, ciliär dysfunktion, fistel, tumör,
obeh astma.
3. Cystisk Fibros (CF): Autosomalt recessiv defekt i CFTR. I luftvägarna bildas segare sekret till
följd av förändrad Cl/Na-transport  försämrad slemtransport, ökad bakterievidhäftning. Hos nyfödda
mekoniumileus vanligt debutsymtom. Kronisk bihåleinfl (ofta näspolyputv), oklara/upprepade
pneumonier, mukoid pseudomonasstam i luftvägssekret, mekoniumileus, hypoalbuminemi, långdragen
neonatal ikterus, blödning pga K-vitbrist, rektalprolaps, distal tunntarmsobstruktion, malabsorbtion,
failure-to-thrive, oklar lever/gallvägssjd, invagination, upprepade pankreatiter, hyponatremi, extra salt
svett, infertilitet. Patologiskt svettest. Mutationsanalys. Intensiv lungbeh. Andningsgymnastik 2h/dag.
Slemlösande (acetylcystein), bromhexin. Inhalera koksalt till spädbarn. Lungtx. Ab. Pankreasenzym.
Fettrik kost. Extra tillskott av fettlösliga vitaminer. Psykologisk stöd.
4. Alfa-1-antitrypsinbrist: Autosomalt recessiv. Lungemfysem och leverskador. KOL-tecken,
förhöjda leverenzym. Blodprov. Undvik rökning/luftvägsirritanter. KOL-beh vid manifest lungsjd.
Lungtx vid hotande respiratorisk insufficiens. Lx övervägs vid avancerad cirros.

GASTRO
Dehydreringsgrad:
 Lätt (<5%): Något nedsatt hudturgor. Relativt gott AT. Hemlagad vätskeersättning: 1L vatten,
2 msk socker, ½ tsk salt. Små, täta mål vid frekvent diarré. Mat i ökande mängd efter 12-24h.
 Måttlig (5-10%): Tydliga dehydreringstecken. Nedsatt perifer cirkulation. Begynnande chock
vid 8-10% förlust.
 Svår (10%): Kritiskt tillstånd, i chock.

1. Akut gastroenterit: Diarré (huvudsymto), kräkningar (om kräkningar utan diarré, tänk andra sjd –
ffa invagination), feber, buksmärtor. Anamnes, utlandsvistelse, andra sjuka? F-odling (+ EHEC +
clostridiumtoxin om blod), cystor/maskägg. Kolla elektrolyter för att inte missa hyperton dehydrering!
2. Celiaki: Autoimmun sjd, ej allergi. T-cellsmedierad slhskada i tunntarm med villusatrofi,
krypthyperplasi, intraepitelial lymfocytos. Hereditet, Ak mot glutenprotein i vete, korn, råg. Ökad
förekomst vid diabetes typ 1, infl tarmsjd, autoimmun tyroidit/toxikos, hepatit, Downs, Turners.
Symtom: Anemi, trötthet, gasbildning, diarré, uppblåst, smärtor, illamående, förstoppning.
Malabsorptionsbild med viktnedgång, avflackande tillväxtkurva  polyneuropati, anemi, demens.
Dermatitis herpetiformis. Anamnes, hereditet, malabsorbtionsprover. Sjunkande Hb, Zink, S-albumin,
vitB12, folsyra. Antigliadin, antitransglutaminas. Gastroskopi m tunntarmsbiopsi (villusatrofi).
Livslång strikt glutenfri kost.
3. Komjölksintolerans: 60% av de komjölksallergiska barnen tål komjölk igen vid 2-3åå. Kan ge
blodiga diarréer.
4. ”Akut buk”: Se kirurgikapitel.
5. Recidiverande buksmärtor och obstipation: Se kirurgikapitel.
6. Inflammatoriska tarmsjukdomar:
6.1. Ulcerös kolit: Sällan <5 år. Autoimmun ytlig slhinfl i kolon. Alltid distalt. Frekv diarréer.
Avföringsträngningar. Blod i avföringen.
6.2. Crohns sjud: Sällan <10 år. Transmural autoimmun sjd, varsomhelst i GI-kanalen. Vid enbart
kolit liknar symtom UC, med tillägg av feber och smärta. Vid tunntarmssjd ileus/subileus,
matintolerans, viktnedgång, blekhet, anemi. Sårbildning.
Uteslut inf, ta anamnes och klinisk us. F-odling + EHEC + clostridiumtoxin + cystor/maskägg. FKalprotektin, S-Orosomukoid. Hb, albumin, LPK, diff, TPK, SR/CRP. P-järn mkt lågt. Full skopi i
narkos inkl biopsi. MR/rtg-tunntarm. UL-tunntarm. 5-ASA, steroider, azatioprin, TNF-α-hämmare, kir.
7. Ikterus:
Nyfödda: Se neonatologi. Barn >3v us med avseende på andel konjugerat bilirubin. Om >20% av
totalt bilirubin  utred. Hypotyreos, inf. Infantil kolestas måste uteslutas!
 Infantil kolestas: Pga gallvägshinder, koledokuscysta, medfödda avvikelser i gallomsättning,
familjära syndrom.
Äldre barn: Inf/autoimmun hepatit, skleroserande kolangit, koledokuscysta, tumör, Wilson, α-1antitrypsinbrist, Gilberts.
Initial utredning: Hb, retikulocyter, ASAT/ALAT, bilirubin (konj+okonj), PK-INR, CRP, TSH,
urinodl. Skreening för ärftliga sjd/inf, leverbiopsi, UL, skint.

INFEKTION
Fråga: Allmänpåverkan, kontakt, andningssvårigheter, vätskeintag/förluster, urinprod, Alvedonsvar.
Undersök: Spädbarn <6 mån. Hög feber >3d. Hög feber utan adress.
 Prematurer/nyfödda: Sepsis, meningit, pneumoni, GBS, gramneg (E-koli, Klebsiella),
Stafylokocker, Candida.
 Spädbarn, 1mån-12mån: Svåra allmäninf, H influenzae, Pneumokocker. UVI ofta pga
medfödda förändringar i urinvägar. Nedre luftvägsinfektioner: RS, Pertussis.
 Småbarn >1 år: Otit, frekventa ÖLI.
Lab:
 CRP: <20 troligen viros, >100 troligen bakteriellt.
 NPH-odl: Endast vid terapisvikt, recidiverande otiter eller rejäla pneumonier.
 U-sticka: Riktigt bra vid oklar feber utan adress.
 Snabbtest-GAS: Låg sensitivit, hög specificitet.
 Snabbtest-Viros: Influensa, parainfluensa, HSV, adenovirus, RS-virus.
Beh? Feber >38,0 med ett par timmars mellanrum, eller >38,5.

AT? Spontan aktivitet (ligger/uppe/leker), blickkontakt (intresse för omgivning), kramp, cyanos/blek,
exantem/petekier, takypné/dyspné/andningsmönster, dehydreringstecken. ASA rek ej, kan förvärra
Reyes syndrom.
Risk för svåra inf: Neonataler (ssk prematurer), immunsupprimerade, främmande implantat,
immundefekter (neutropeni, hypogamma, SCID, Wiscott-Aldrich), splenektomerade barn, svårt sjuka
(nefrotiskt syndrom, CF, Down), leverpåverkan (S-Bilirubin >45, förhöjda transaminaser),
koagulationspåverkan (TPK <100). Odl från blod, urin, NPH, ev likvor. CRP/LPK. Vita kan vara låga
vid sepsis pga konsumtion.
1. 3-dagarsfeber/Exanthema subitum/Roseola infantum: HHV6, blöjbarn. Droppsmitta, inkub 3-9d.
Godartat förlopp. Klinisk diagnos. Leukopeni, relativ lymfocytos. Hög feber 2-3d, följt av blekrött,
småfläckligt makulopapulöst exantem på bålen och proximalt på extremiteter. Svullna cervikala lgll.
Barnet relativt opåverkat och piggt.
2. Herpes Varicella Zoster: Vattkoppor (Varicellae) vid 1:agångsinsjuknande och bältros (Herpes
Zoster) vid reaktivering. Inkub 10-20d, smittar från 2-3d före exantemdebut tills blåsorna torkat in,
vanligen 1v. Klinisk diagnos. Feber, ofta hög, i ngn vecka. Makulopapulöst exantem som övergår i
vesiklar på rodnad botten, som senare torkar in och krustabeläggs. Debut i ansikte och bål, sprids till
extremiteter, hårbotten, slh. Klåda! Antihistamin mot klåda. Profylax: Ig till nyfödda.
3. Erytema infektiosum/Femte sjukan: Skolbarn. Måttligt smittsam. Oftast lindrig. Parvovirus B19.
Ffa droppsmitta, även parenteral. Inkub 7-14d, klinisk diagnos. Vb IgM-serologi. Lätt feber, subfebril,
ont i kroppen. Efter 10d röda kinder, cirkumoral blekhet. Bleknar på 1-2v, kan recidivera. Hos äldre
även papler.
4. Morbilli/Mässling: Vaccination. Mkt smittsam. Droppsmitta. Inkub 10-11d, diagnos ofta klinisk.
IgM-serologi eller PCR/IF-NPH-sekret. Leukopeni. Torrhosta, konjunktivit, snuva. Hög feber 1v,
kraftig allmänpåverkan (skiljer från röda hund). Koplickska fläckar i kindslemhinnan (rund, gråvit
beläggning). Efter några dgr makulopapulöst storfläckigt, rodnat, delvis konfluerat exantem som
börjar i ansiktet och sprider sig till bål och extremiteter. Symtomatisk. Vänta ut, parera ev sekundärinf.
Gammaglobulin kan ges till exponerade ovaccinerade <5-6d. SSPE (subakut skleroserande
panencefalit) fruktad, sällsynt, dödlig kompl flera år efter inf.
5. Rubella/Röda hund: Rubellavirus. Sällsynt, nästan bortvaccinerad droppsmitta, inkub 14-21d.
IgM-serologi. ÖLI-symtom och konjunktivit. Efter några dygn diskret småfläckigt, icke-konfluerande
makulopapulöst exantem, som sprids från ansiktet (”väderbitet”) till bål och extremiteter. Förstorade,
ömmande lgll, ssk occipitalt. Lindrig/subklinisk sjd (sällan >38), vilket särskiljer från mässling
(morbilli). MPR-vaccin vid 18 mån och 12 år, liksom till alla icke-immuna fertila kvinnor.
6. Scarlatina/Scharlakansfeber: Betahemolyserande streptokocker grupp A. Dropp/kontaktsmitta. 510-åringar. Inkub 2-4d. Akut insjuknande med feber, uttalade svalgsmärtor och allmänpåverkan.
Buksmärtor, illamående och kräkning. Dag 2 debut av finprickigt papulöst exantem, ”som ett fint
sandpapper”, initialt i axiller och ljumskar. Sprids snabbt över kroppen. Rosiga kinder och cirkumoral
blekhet. Hudrodnad kan konfluera. MoS rejält påverkat; klarröda slh, förstorade, belagda tonsiller,
munvinkelragader, smultrontunga, ömmande lgll i käkvinklar. Inom ett par veckor hudfjällning. Klinik.
Snabbtest-GAS. Förhöjda inf-parametrar. PCV. Utslagen känns mer än de syns.
7. Reutmatisk feber: Extremt ovanligt i Sverige idag. Feber, polyartrit, myokardit. Självläker för det
mesta, men bestående klaffskador (främst mitralis) finns.
8. Meningit: Ibland urakut anamnes med snabb progress, ibland smygande (start som purulent
ÖLI/otit). Påverkat AT, irritabel, HV, slöhet, medvetandepåverkan, matningssvårigheter/kräkningar,
nackstyv/ovillig röra huvudet, ev buktande fontanell, kramper, neurologiska bortfallssymtom. Snarast
till barnklinik! LP snarast möjligt. Claforan + Doktacillin. Efter odl-svar riktad monoterapi. Betapred.
9. Sepsis: Påverkat AT, vaksam på varningssignaler! Hypoperfusion, metabol acidos, förhöjd [laktat].
Oliguri, hypotension, CNS-påverkan, lungpåverkan. Vätska!!

UROGENITALT
1. Nefrit: Infl orsakad glomerulusskada  Hematuri, proteinuri, hypertoni, ödem,
njurfunktionspåverk. Krea/cystatin c, elektrolyter, pH, Hb, LPK, TPK, PK-INR, SR, CRP, albumin.
Svalgodl, streptokockserologi (poststreptokocknefrit). PCV 14d. Salt-, vätskerestriktion. Ev
antihypertensiv beh. ANA, komplement (SLE). c-ANCA (Wegener). Kvantifiering av ev proteinuri

(krea/alb-kvot i morgonurin). Urinsediment kan ge fingervisning om glomerulusskada. Njurbiopsi.
Symtomatisk beh. Vaksam på hypertoni. Följ vikt/dryck/urinprod dagligen. Remiss: Reumatolog?
Nefrolog? Patolog?
 Poststreptokockglomerulonefrit: Vanligast, följer 1-3v efter streptokockinf (scarlatina).
 IgA-nefrit: Upprepad hematuri vid inf.
 Crescentglomerulonefrit (SLE och Wegener)
 Henoch-Schönleins purpura: Kan ge IgA-nefritlik bild histologiskt, varför man inte bör
glömma den kroppsliga undersökningen innan njurbiopsin.
2. Nefros: Reaktiv njurstrukturförändring  förändrad filtration  Proteinuri (max på sticka),
hypoalbuminemi, ögonödem (kliar ej, ej rodnade), hyperlipidemi. Krea/cystatin c, elektrolyter, pH, Hb,
LPK, TPK, PK-INR, SR, CRP, albumin. ANA, komplement, streptokockserologi. Kvantifiering av ev
proteinuri. Njurbiopsi om ej solklar minimal change-nefros. Prednisolon.
 Minimal changenefros (MCNS): Vanligast, 2-6-åringar med typisk nefrosbild med benödem,
morgonödem kring ögon/genitalia, ascites, strumpresårmärken. Läker bra på steroider, men
återkommer ofta. Ev cytostatika.
Hematuri: Mikroskopisk ofta godartad och inget som njurarna tar skada av. Mkt vanligt med plus på
stickan vid vanlig inf. Ska dock utredas! UVI, nefrit, Wilms tumör.
Isolerad kronisk hematuri: Följs med u-sticka i glesa intervall. Ev årliga kontroller av BT och basal
njurfunktion. UL (sten, tumör, cystor, urinvägsmissbildning?) och barnurologkonsult.
Proteinuri: Vanligt under pågående feber, men även av ortostatiska orsaker (hoppborg?). Till skillnad
från hematuri är kronisk proteinuri ett tecken på att njurarna mår dåligt  ACE-hämmare/biopsi.
Akut handläggande:
 Tecken på akut njursvikt: Stegrat krea/cystatin c, vätskebalansrubbning (hyperkalemi,
hyponatremi, acidos), oliguri, illamående.
 Tecken på kronisk njursvikt: Stegrat krea/cystatin c, acidos, anemi, oliguri, viktnedgång.
 Nefros: Massiv proteinuri, ödem, hypoalbuminemi.
 Tydlig hypertoni.
När misstänka UVI? Barn med feber utan tydlig orsak. Urinvägssymtom: Trängningar, inkontinens,
tendens att hålla sig länge (flickor), blod? Förstoppning (tarmretad blåsa?)? Ab-kur nyligen? Spädbarn
med diffusa symtom (dålig viktuppgång, äter dåligt, trött, kräks mkt). Barn med (kända)
urinvägsmissbildningar.
Utred: Urinprov. Hereditet för urinvägsproblem i barnaåren? U-sticka. Urinodl. CRP, krea, Na, Hb.
Utgångsvärde för inflammation samt grad av njurpåverkan. <12(-18) mån: Blåspunktion, kastat
mittstråleprov, påsprov. >12 mån: Kastat mittstråleprov, påsprov.
Barn <2år – UVI = PYELONEFRIT: Inneliggande beh. Akut UL om tecken på njurpåverkan eller
kvarvarande inf efter 2d beh. Avstängd pyelit? Hydronefros? Blåsväggsförtjockning? MUC <3 mån.
VUR? Ab-profylax fram till us.
Njurskadediagnostik: Feberdur >5d, CRP >250, njurfunktionspåverkan, recidivpyelonefrit,
patologiska fynd på uppföljnings-UL/MUC, <6 mån ålder. Skint ser ”ärr” på njurar. Urografi.
Barn >2år:
 Låg UVI: Kan handläggas av allmänläkare, om ej missbildning. Pojkar inte sällan anatomisk
orsak. Flickor remiss efter 4:e cystiten (Resurin? Hygienhjälp? Tarm-blåsrubbning? VUR?).
 Hög UVI: Akutremiss vid påverkat AT eller oförmåga att behålla vätska po. Temp >38,5,
förhöjt CRP. Dunkömhet sällan före skolålder. Vid låg UVI sällan feber och CRP-stegring.
Urinvägsmissbildningar: Retentio testis, hypospadi, hydronefros, duplikatur, VUR, uretravalvel,
megauretär. Se kirurgikapitel.
Akut skrotum och förhudens patologi: Se kirurgikapitel.

NEUROLOGI
1. Vanliga orsaker till avvikelse i skallens tillväxt och suturer:
1.1. Kraniosynostos: För tidig förbening av ett/flera skallben  skalldeformitet  ev otillräcklig
plats för hjärnan. Sagittalsuturen sluts för tidigt  båtformat huvud. Kir suturöppning <½år.

1.2. Benignt subduralt hygrom: Benignt. Ofta associerat med partustrauma. Prominent panna +
snabbare skalltillväxt i tidig spädbarnsperiod. DT-skalle visar ökad vätskemängd under duran. Ev sen
utv av ffa motorik, men hinner ikapp.
1.3. Hydrocefalus: Snabbare tillväxt av huvudomfånget än normalt pga störd likvorcirkulation
(resorption/flödesblockering). Spänd fontanell, stasade skalpvener, solnedgångsblick. UL-fontanell.
DT/MR för etiologisk förklaring. Orsak: Myelomeningocele (vanligast), hjärnblödning (prematurer),
övriga missbildningar, intrauterina inf, tumör, inf, trauma. Shuntop.
1.4. Familjär storskallighet: Huvuddiff till hydrocefalus – kontrollera föräldrarnas huvudomfång!
Kan betingas av för stor hjärna (5. megalencefali) som vara patologiskt, ofta förenat med utvstörning.
1.6. Mikrocefali: Huvudomfång <-3SD. Orsak: Störd neuronproliferation/migration, kromosomrubbn,
intrauterin inf. Alltid gravt utvstörda. Ofta svår krampsjd.
1.7. Plagiocefali: Sned skalldeformitet innebär lägesbetingad skallasymmetri som drabbar spädbarn
om de ständigt ligger i samma läge med huvudet mot fast underlag. Ökad risk vid torticollis.
1.8. Kefalhematom: Vid svår förlossning, tidigt trauma. Blödning/hematom någonstans över skallen
under benhinnan (håller sig därför inom suturgränserna). Går oftast tillbaka på några v. Sällan
kalcifiering och upphöjd benkant (kosmetisk justering).
1.9. Fostersvulster (caput succedaneum): Bildas vid födelsen, består av utdriven vätska. Främst
kopplad till sugklocka. Går över suturgränserna. Försvinner inom några dygn.
1.10. Subgaleala hematom: Mellan galea och benhinnorna. Kan gå över suturgränserna. Inte lika
upphöjt. Kan ge anemi, hyperbilirubinemi.
2. Ep-diffar: Feberkramper, affektanfall, synkopé, arytmi, hypoglykemi, långvarig hypoglykemi
(ökad ep-risk), saltbalansrubbningar, migrän, hyperventilation (krampliknande hypertonus), GERD,
nattväta, nattskräck, sömngång, panikattacker, pseudoanfall.
2.1. Feberkramper: Vanligaste kramporsaken hos barn. 50% hereditet. Uppkommer ofta vid enkel
virusinf. Ofärdigt nervsystem  lägre kramptröskel. Feber >38 C. Generaliserat toniskt-kloniskt anfall.
Högst 15 min dur (vanligast 2-5 min). Efter anfallen är barnen pigga och opåverkade. Åldersintervall
0,5-5år. Ge info om benignt tillstånd, beh med febersänkande vid hög feber (minskar dock ej
kramprisken). Om >3 anfall, krampprofylax. Ep-utred. Stesolid. Leta feberorsak, beh vb.
2.2. Affektanfall: Näst vanligast. 0,5-2år. Utlösande: Plötsligt lycka, ilska, frustration. Debut med
plötsligt fall, alltid medvetslöshet, cyanos (larynxspasm) eller blekhet (vagal reaktion). Övervägande
tonisk (utsträckta barn) och därtill kortvarig (sek). Efteråt trötthet, vill ha tröst. Utmärkt prognos, info.
2.3. Epilepsi: Vid ≥2 oprovocerade krampanfall orsakad av en störd nervcellsfunktion i cortex. Ofta
samtidig utvstörning (CP), beteendestörningar.
Partiella (fokala) anfall: Enkla (ej medvetandepåverkan), komplexa (medvetandepåverkan),
sekundärgeneraliserande.
Primärt generaliserade: Absenser, atypiska absenser, generaliserade tonisk-kloniskt anfall, toniska
anfall (som affektanfall), kloniska anfall, myoklona anfall (ryckningar, ”kast”), atoniska anfall (faller
ihop som hösäck).
All beh är symtomatisk, endast kir kan vara direkt botande. Viktigt med info, råd, psykosocialt
omhändertagande. Försök sätta ut lm görs efter 2 års anfallsfrihet.
Ep-utred vid ≥ 2 ep-anfall:
 Anamnes: Ärftlighet, grav/förlossning, pre/peri/neonatala förhållanden, utv, tid sjd. Debut,
utseende, dur, frekv, ev dygnsvariation i kramperna. Utlösande faktorer? Olika anfallsformer?
Postiktala fenomen?
 Status: Tillväxtparametrar inkl huvudomfång. Somatiskt status. Hudförändr – tuberös skleros?
Neurologstatus.
 Us: EEG, inkl sömn, hyperventilation och fotostimulering. EKG (rytmrubbningar?). Vid mer
svårbeh ep kan MR-kartläggning över utlösande foci göras, liksom ibland bli aktuellt med
labanalyser, metabola prover, genetiska analyser eller DT/PET/SPECT.
2 anti-ep provats utan anfallsfrihet  utred inför ep-kir. Anfallsregistrering med videotelemetri,
subdurala elektroder. Neuropsykologtest, före/efter kir.
2.3.1. Benign barnep: 2-12åå. Partiellt komplexa anfall, ofta sek generelisering. Aura vanligt, anfall
ofta nattetid i samband med insomnande/uppvaknande. EEG visar sidskiftande centrotemporala
(Rolandiska) spikes. 99,8% anfallsfria vid 18åå.

2.3.2. Absense-ep: 3-13åå, peak 6-7. Bra beheffekt, sällan bortväxt. Primärt generaliserat, barnet blir
frånvarande i blicken 10-30 sek. Möjligen kan myoklona ryckningar ses i ögonlocken. EEG visar
synkron, bilat 3Hz Spike’n’Wave-aktivitet. Prognos god.
2.3.3. Infantil spasm/West syndrom: Debut 6-18 mån (omogen hjärna). Multifaktoriellt: Skador,
missbildn, inf. 5-10% anfallsfria och med normal utv. Utv ofta stagnerad. Blitz-Nick-Salaam! Plötslig
nickning och morolik omfamning, ofta i serie. EEG visar ingen struktur alls (hypsarytmi). Många
behförslag (B6, Vigabatrin, ACTH, steroider, Nitrazepam, valproat, topiramat), inget bra.
2.3.4. Juvenil myoklon ep: Debut >10 år. Primärt generaliserad (ej komplex pga kort duration).
Myoklonier på morgonen är typiska och lätta missa. Fråga specifikt – händer det att du har fått
ryckningar och spillt ut morgonjuicen? Kan övergå i grand mal varpå de söker. EEG-mönstret liknar
absens-EP med bilat spike’n’wave. Ofta lång medicinering, hög recidivrisk vid seponering.
Partiella anfall med/utan generalisering: Karbamazepin, Valproat, Lamotrigin/Topiramat.
Absensanfall: Valproat, Lamotrigin/Etosuximid/Clobazam/Nitrazepam.
Tonisk-kloniskt anfall: Valproat, Karbamazepin, Lamotrigin/Topiramat/Fenytoin.
3. Cerebral pares (CP): Deskriptiv diagnos, motorisk handikapp orsakad av tidig (<2åå) ickeprogredierande hjärnskada. Asfyxi (fosterliv, partus, drunkning) eller blödning i hjärnan (PVL,
trauma). Spastisk (75%, skada i banor mellan cortex och ryggmärg), dyskinetisk (15%, skada på
basala ganglier), ataktisk (10%). Barn med CP förändrar ofta sitt sätt att röra sig under första åren, och
först omkring 4åå är rörelsemönstret så färdigt att CP-typen kan bestämmas. Även utvstörning (60%),
ep (25%), talstörning (75%). Vid lätt-moderat CP föreligger ingen ökad mortalitet, många är
högfungerande. Spasticitet (baklofenpump, botox), sömnproblem (melatonin), kramp, ätproblem
(många får PEG), smärta, inf, kräkningar, slemmighet, dålig tillväxt.
4. Mental retardation (MR): IQ<70. Mild 50-70, särskolenivå. Svår <50 (moderat 30-50, grav <30
(talgränsen)), träningsklassnivå. Vid svår MR: Prenatala (>50%, genetiska sjd), perinatala (asfyxi, inf),
postnatala orsaker (yttre skador, inf). 40-50% med svår utvstörning har även ep, CP, andra
motorikproblem. Lätt MR: Mb Down, okända, till viss del familjebundna orsaker. Rätt till stöd via
LSS.
5. Myelomeningocele: Öppet eller hudtäckt ryggmärgsbråck varsomhelst längs ryggraden, vanligast
LS-övergången. Neuralrörsslutningsdefekt. Risk: Genetik, socioekonomi, kost (folsyrabrist), lm
(valproat). Fel tyvärr anlagda redan innan mamman vet att hon är gravid (d26-27). Prenataldiagnostik
med UL + AFP-analys i fostervatten (bara om öppet, icke-hudtäckt). Osteoporos, skolios vanligt. Ofta
motorisk/sensorisk skada nedom bråcknivån. Blås/tarmstörning. Arnold-Chiari-missbildning 
hydrocefalus. Lillhjärnstonsiller och hjärnstam neddragen i spinalkanalen  tidiga bulbära symtom
(svälj/andnings/cirkulationssvårigheter). Risk kognitiva problem. Ökad risk för pubertas praecox.
Klinisk diagnos. Hudtäckt inremitteras <1d. Blottad bråcksäck täcks med varma koksaltkompresser,
specialistklinik. Rupturerad bråcksäck fordrar insättning av ab och omg specialistkontakt. Öppna
ryggmärgsbråck op <1d med hudtäckning.
6.1. Duchennes muskeldystrofi (DMD): X-bunden, recessivt ärftlig. Defekt dystrofingen  instabila
muskelcellmembran  långsam muskelfibernedbrytning som ersätts av fett och bindväv.
Rullstolsbundna <13åå. ½ lär sig inte gå förrän >18 mån. I 3-5åå osmidig gång, tilltagande falltendens,
svårighet gå i trappor. Gångförmåga förloras i 7-13åå, flertalet dör i 20-25åå pga försvagad
andning/hjärtmusk. Ökad ländlordos, pseudohypertrofi av vadmuskler. Gowers tecken: Pojken reser
sig mha händer på knäna. Även beteendestörningar.
6.2. Beckers muskelystrofi (BMD): Partiell brist, långsammare förlopp.

NEONATOLOGI
Observation, Apgarpoäng, längd, vikt, huvudomfång, K-vit, inspektion av gom och anus.
Apgarbed: 1, 5, 10 min. Full pott är 10p. Vid födseln aldrig 10p, poängavdrag för hudfärg. 9/10/10.
Parameter
Hjärtfrekvens
Andning
Hudfärg
Muskeltonus

0 poäng
Ingen
Ingen
Blek/generell cyanos
Slapp

1 poäng
<100
Oregelbunden
Perifer cyanos
Svag

2 poäng
>100
God, skrik
Rosig
Aktiva rörelser

Retbarhet

Ingen reaktion

Svag reaktion

God reaktion

Första miktion <24h, mekoniumavgång <48h. Normalt med viktnedgång efter förlossningen
(lungvätska, omogen tarm), max 10%. Lägsta vikt normalt vid 3-4d. Avnavling på 30-60 sek. Senare
 polycytemi. Tidigare  anemi.
Cirkulationsomställning: Första andetaget  luft in i lungorna  paO2 stiger  lungkärl dilateras
 blod ifrån hö kammare väljer istället den lägre resistansen i lungkretsloppet  minskat flöde
genom duktus arteriosus då trycket i aorta är högre än i lungkretsloppet. Lungcirkulationen ökar från
<10% till >90%. Vä förmak får nu blod ifrån lungvener, istället från foramen ovale. Trycket ökar i vä
förmak, samtidigt som trycket i hö-hjärtat sjunker pga lungkretslopp. Foramen ovale stängs. Oftast
<2h efter partus. Då placenta bildar kärlvidgande prostaglandiner innebär avnavlingen brist på dessa
 duktus arteriosus stängs <6d. Stigande pO 2 också delaktigt. Duktus venosus stängs <2h pga brist på
blod.
Andningsomställning: Surfaktant börjar bildas >32v. Alveolerna kan börja expandera och hållas
öppna oberoende av LaPlaces lag. Lungan är ursprungligen vätskefylld. Under födelsen pressas thorax
ihop. Vätska från bronkialträdet pressas ut genom mun, plats bildas för luft. Barnet tar sitt första
andetag. Barnet inser att luftrummet fortfarande är för litet och börjar skrika. Skrik ökar thoraxtryck,
vilket pressar vätska ur lungvävnaden till cirkulationen. Uttryckt vätska från lungorna kissas ut det
första dygnet.
Prematur: Om föds <v37+0. Extremt underburen < 29+0.
 Lungor: Outv andningsmusk, surfaktantbrist (<v32), tendens svara på obehag med apnéer,
fördröjd alveolär vätskeclearence.
 Cirkulation: Hypotension, ej samma volym från placenta och lungor, ökade förluster,
fördröjd omställning från fetal till adult cirkulation, fortsatt sämre oxygenering, stress och
värmefluktuationer ger varierande cirkulation, hypotermi/hyperkapnéobehag kan leda till
stängda lungkärl och paradoxal apné  förändrad shuntning, nedsatt cerebral autoreglering,
cerebrala blödningar/ischemier pga instabil cirkulation.
 Njurar: Nedsatt koncförmåga, bristande resorbtion (Na-förluster), hög vätskeomsättning ger
risk för hyper/hypoosmolaritet.
 Lever: Nedsatta glykogendepåer, nedsatt synteskapacitet (protein, glykogen) och
konjugeringsförmåga (ikterus).
 GI-kanal: Sämre motorik, resorbtion, digestion, cirkulation, risk för NEC, barnet reagerar
med infl reaktion på föda.
 CNS: Fortfarande under utv, varför störning i cellmigration och vaskularisering kan vålla
problem (som ofta inte märks till en början).
 Ögon: Efter födseln kan retina inducera överdriven vaskularisering (pga dålig prematur
cirkulation/lungfunktion i samband med att retina vill börja leverera bildmaterial)  ROP.
 Hud: Tunnare hud läcker mer vätska, risk för dehydrering och hypotermi. Ökade förluster av
värme och vätska genom strålning/konduktion/konvektion/evaporation. Omogen
reglerförmåga för temp och vätskebalans. Stor kroppsyta per kilo och stort huvud ger ökade
förluster (kan inte försvara sig med vasokonstriktion vid tex kyla).
Postmatur: Född >v41+6. Ökad risk perinatal dödlighet pga att placenta efter 40v inte längre klarar
av att försörja det växande barnet  energidepåer töms och ökad asfyxirisk.
Stor för tiden (LGA): Om man vid fullgången tid väger >4,5kg. Ofta pga diabetes. Mammans höga
blodsocker går över placenta och stimulerar insulinprod hos barnet, som växer av dess anabola
egenskaper. Efter födseln, som kan vara kompl pga storlek med ökad risk för nyckelbensbrott och
plexusskada, föreligger risk för hypoglykemi pga uppreglerad insulinsekretion innan matningen
kommit igång ordentligt.
Liten för tiden (SGA): Om vikt/längd <-2SD. På lång sikt ökad risk för metabola syndromet och
neurologiska sekvele (ADHD). Eftersöks mha SF-mått, UL-doppler.
 Maternella: Fött lågviktigt barn tidigare, vikt <50kg, preeklampsi (hypertoni), rökning
(missbruk), uterusmissbildningar, njursjd, trombofili, allmän sjd, undernutrition.




Placentära: Placenta circumvallata, hemangiom, placenta praevia.
Fetala: Missbildning, kromosomanomalier, inf (CMV, Rubella, Varicella), strålning, lm
(betablock i tidig graviditet), flerbörd.

Neonatal upplivning:
 Fri luftväg: Barnet i ryggläge, huvudet neutralt. Mekoniumsug är inte en del i återupplivning,
risk för reflektorisk apné/bradykardi. Sensorisk stimulering (ej smärta). Extra syrgas i
andningsluft endast vid central cyanos trots god egen andning.
 Ventilera: 60/min, ex Neopuff. Apné, otillräcklig andning.
 Hjärtkompressioner: 120/min. Vid bradykardi trots 30 sek adekvat ventilation. 3:1
[kompression/ventilation] 1/3 av thorax djup.
 Adrenalin: Vid bradykardi (<60) trots 30 sek adekvat ventilation och hjärtmassage. I
navelvenen. Om ingen venväg finns ges tredubbla dosen intratrakealt. Kan upprepas var 3-5:e
min.
Neonatala andningsstörningar: Takypné AF >60/min under >2-4h. Indragningar (diafragmala,
interkostala, jugulära, sternala), kvidningar/gruntning. Diff: GBS-inf.
1. Asfyxi: Om barnet inte andats <30sek, eller om det inte orkar skrika <60sek från födelsen. Bifasisk.
Efter stressreaktion får barnet en primär apné (lätthävd med stimulans). Oåtgärdad primär apné
övergår i gasping (oregelbunden, otillräcklig tjippandning)  HF + BT sjunker  sekundär apné
(svårhävd)  asystoli.
2. Neonatal andningsstörning (NAS): Lindrigaste formen av andningsstörning. Barnet fortsätter
andas snabbt efter 4h, men har ingen cyanos/gruntning. Drabbar främst fullgångna barn, och kan
möjligen bero på att barnet är lite kallt. Besvären går snabbt över och barnet kan gå till BB.
3. Pulmonell adaptationsstörning (PAS)/Wet lung: Lungvätska står kvar i vissa delar av lungan
utan att pressas ut. Både prematurer och fullgångna. Lungrtg (fläckformiga förtätningar). Kan likna
pneumoni. Syrgas, CPAP. Nutrition, värme. Ofta ab tills känd genes. Pga kejsarsnitt utan värkar,
hypotermi, fetal distress.
4. Infant respiratory distress syndrome (IRDS): Ffa pga surfaktantbrist. Prematurer. Profylax är
steroider (stimulerar lungmognad) till moder som ännu inte lämnat v32 och är på väg att föda. Lungrtg
ger diagnos (högtstående diafragmavalv, retikulogranulära infiltrat, luftbronkogram). Intub, surfaktant.
CPAP, ev respirator. Nutrition, värme, vätska enl prematurschema! Ab ofta indicerat. Svårt skilja från
GBS-pneumoni. Kompl: Pneumothorax med interstitiellt emfysem, öppetstående duktus,
hjärnblödning/infarkt, kronisk lungsjd.
5. Mekoniumaspiration (MAS): Ssk överburna som utsatts för asfyxi. Vanligaste orsaken till PPHN,
kan kräva ECMO. Mekonium orsakar kemisk pneumonit, förstör surfaktant, ger persisterande fetal
cirkulation, orsakar pneumothorax pga mekoniumlungplugg. Sug i svalget. Syrgas + CPAP/respirator,
ab, surfaktant.
Neonatala inf: Alla symtom hos en nyfödd kan vara första tecknet på inf. Kan bli hastigt sjuka och
avlida <24-48h från första symtom. Inf hos nyfödd utv alltid till sepsis, pga oförmåga att begränsa inf.
 Intrauterint: Transplacentärt (hematogent), ascenderande (brustna/intakta hinnor).
 Intrapartum: Agens i förlossningskanalen.
 Post-partum: Personal, föräldrar, utrustning, miljö.
Tidig sepsis: <3d. Beror på obsteriska kompl (tidig vattenavgång, feber hos mamma).
Multisystemiska manifestationer. Fulminant förlopp. GBS eller gramnegativa tarmbakterier.
Ospecifika symtom: Irritabilitet, takypné, gnyende, tempproblem, modern märker att barnet inte mår
bra. Cyanos, gruntning, spänd fontanell, bukdistention, DIC, pseudoparalys.
Sen sepsis: >7d. Långsammare förlopp, oftare lokala manifestationer (meningit/osteomyelit). S aureus,
KNS eller gramnegativa tarmbakterier.
Diagnos: Anamnes, status, odl (blod, likvor, urin, yttre lokaler), lab (CRP-stegring, acidos, panpeni,
leukocytos, hyperbilirubinemi, hypo/hyperglykemi). Prematurer får svampprofylax.

Neonatal ikterus: Alla barn har förhöjda bilirubinnivåer, >50% har ikterus. Detta då Hb-F ska brytas
ned och bilda järndepåer, samtidigt som leverns konjugeringsenzym för bilirubin (UDPG-transferas)
är nedreglerat (för undvika hyperbilirubinemi under fosterstadiet). Hyperbilirubinemi kan orsaka
kernikterus. Varningstecken: Trötthet, slöhet, dålig viktuppgång/matlust.
1. Fysiologisk ikterus: Debut dag 2, når sitt max dag 3-5. Normaliseras <10d. Kan behöva solas om
överstiger riktnivåer.
2. Utredningskrävande ikterus: Debut <24h, ökar >85 enheter/dygn. Beror ofta på immunisering,
där modern producerat IgG-Ak mot fostrets erytrocyter. Fototerapi, utbytestransfusion.
 Rh-immunisering: Vanligast/farligast. Rh-neg mor. Drabbar ofta andra barnet, blir därefter
värre för varje Rh-pos grav. Inom Rh-systemet finns flera antigen, men anti-D kraftigast och
vanligast.
 AB0-immunisering: Sällsynt, eftersom bildade Ak normalt är av IgM-typ. Vissa kvinnor
producerar mindre titer IgG, som kan passera placenta och ge upphov till DAT-pos anemi. Hb,
retikulocyter. Blodgrupp, DAT-test. CRP, odl, viruspåvisning.
 Överväg kolestatisk ikterus.

REUMATOLOGI
Hälta: Små barn visar ofta smärta i leder/muskler med gnällighet och hälta. Anamnes bör inkl
hereditet (ssk psoriasis, Bechterew), nyligen genomgångna inf (tarmsjd, streptokocker, fästingbett,
virussjd, rubellavaccination). Även smärtlokal och typ. Ledgångreuma drabbar stor led i nedre
extremitet, typisk morgonstelhet. Växtvärk drabbar vadmuskulatur och kommer på kvällen. Reumatisk
feber ger migrerande ledsmärta. I status ska noteras om och var svullnad föreligger. Svullen subkutan
vävnad talar för mjukdelsinf/allergi. Vid JIA förekommer förtjockad ledkapsel (synovit). Hos
förskolebarn med knäartrit ses ofta tillväxt av benvävnaden runt den infl leder som svar på infl – detta
kan ge tillväxtstörningar. Bedöm om vätska (var, exsudat, blod) finns i leden.
Artrit: Definieras som svullnad. Vid avsaknad av svullnad, 2 av följande: Smärta vid passiv rörelse,
värmeökning, rörelseinskränkning.
Orsaker till artralgier/artrit: Henoch-Schönlein, inf, JIA, Kawasaki, ALL, neuroblastom,
osteosarkom, reumatisk feber, psykologisk, autoinfl sjd (familjär medelhavsfeber, PFAPA),
ortopediska sjd, olycksfall, ”växtvärk”, överrörlighetssyndrom, överanvändning av leder/muskler.
Utred: CRP, SR, Hb. Blodstatus med diff. TPK! ANA, RF, Anti-DNA. S-Ig, komplement. Ak/Odl
(Borrelia, Yersinia, Campylobacter, Parvovirus, Streptokocker, Salmonella). Rtg/UL, MR
(leder/lungor/hjärta). HLA-B27. Ledpunktion.
1. Juvenil reumatoid artrit (JIA): Infl i en eller flera leder, debut <16åå, varar >6v. Sällan pos RF. ½
förhöjda infl-parametrar. 30-40% ANA. Kronisk irit/uveit.
1.1. Oligoartrit: Vanligast. Typisk pat flicka i 2-3åå som haltar och har 1-2 svullna, stora leder. Artrit
i 1-4 leder under de första 6 mån. Infl-parametrar ofta normala, ANA-pos, trombocytos. Äldre barn
har ofta psoriasisartrit eller bechterwerelaterad (HLA-B27) senfästesinfl (entesit). Morgonstelhet,
svullnad. Främst stora leder. Postinfektiöst (går över på några v), septisk artrit (gör mer ont, svullnad i
led, ej runt), Borrelia (viktigt utesluta), anatomisk avvikelse/tumör (rtg).
1.2. Polyartrit: Ofta lite äldre barn. ≥5 leder drabbade. Ofta mer smygande debut med morgonstelhet,
rörelseinskränkning, värk. Ofta påverkan på infl-prover. Drabbar både stora och små leder.
1.3. Systemisk artrit: Allmänsjukdom. Svårt sjuka barn med minst 2v anamnes på intermittent feber
med 1-2 dagliga toppar kring 39-40C. Varierande artritgrad. Utslag, generell lgll-förstoring,
hepatosplenomegali, serosit (hjärt/lungsäckspåverkan). Högt CRP, leukocytos, anemi. ANA + RF neg.
Sepsis, malignitet, leukemi, Kawasaki, SLE (främst äldre barn), mononukleos. Hos hälften läker sjd ut
efter ett/flera skov. Andra hälften övergår i svår polyartikulär sjd.
Beh: NSAID. Metotrexat och kortisonledinjektioner. TNF-α-hämmare.
1.4. Psoriasisartrit: Yttrar sig med artriter och senskideinfl. Fynd kan vara mkt diskreta i status, men
rörlighet svårt inskränkt (kontrollera!). Blodprov kan vara helt normala.
1.5. Entesitrelaterad artrit: Artrit/entesit + 2: SI-ledsmärta/infl ryggsmärta, HLA-B27, äftlighet för
HLA-B27-associerad sjd, främre uveit (sällan hos barn), debut av artrit hos pojke >6åå.

2. Kongential höftledsluxation/höftledsinstabilitet: 80% flickor, gärna sätesförlösta. Skreening på
BB genom Barlows (luxera) och ortolanis (reponera) test. Dessa tester ger bara utslag 1:a veckan,
därefter stabiliseras barnets höfter. Om patologiskt knäpp gör vidare utredning med UL. 6v frejkabyxa.
Rtg-kontroll vid 6 mån.
3. Idiopatisk skolios: Vanligaste skoliosen. Ofta finns såväl primär som upprätande, kompensatorisk,
krök. Måttliga krökar följs med röntgenologisk och klinisk kontroll. Korsett, stelpop.
4. Reumatisk feber: Ak-medierad infl i kollagen vävnad, som uppträder 1-3v efter ÖNH-inf med
hemolytiska streptokocker. Hjärtat angrips  klaffel. Artrit drabbar stora leder, migrerande. Korea.
Cerebrala reumatiska förändringar (ofrivilliga rörelser och brstande koordination). Erytema
marginatum. Ab + kortison/ASA. Ev ab-profylax till barn och yngre vuxna pga recisdivrisk.

DERMATOLOGI
1. Blöjdermatit: Uttalad rodnad och ofta vätskning perianalt-genitalt. Gärna på gluteérnas konvexa
ytor. Ocklusionen medför ökad bakterie/candidaväxt, ammoniakbildning från urin samt mer irritation
från faeces. Lufta stjärten, blöjbyte ofta. Cortimyc x2 i 10d.
2. Atopisk dermatit/atopiskt eksem: Multifaktoriell sjd. Debut <6 mån. Minst 3 av: [1] Klåda, [2]
Typisk lokalisation (åldersberoende), [3] Kroniskt (recidiverande), [4] Allergisk sjd i familjen.
Lokaler: Ursprungligen kinder, sprider sig till hals, armarnas sträcksidor och ben. Från 1,5åå ffa
böjveck, fot/handryggar. Mjukgörande med vattenbindande ämnen. Steroider. Vid utbredda
eksematösa förändringar som ej svarar på beh, misstänk födoämnesallergi.
3. Seborroiskt eksem/mjölkskorv/mjälleksem: <6 mån. Gulvita ’kakor’ som spädbarn kan ha i
hårbotten och ögonbryn, som bildas av fjällning och hudfett, kan ibland breda ut sig till resten av
kroppen. Till skillnad från atopisk dermatit kliar ej förändringarna. I blöjområdet involverar
mjälleksemet även hudveck, vilket blöjeksem inte ofta gör. Avfjällning i hårbotten med 1%
salicyssyrakräm, hydrokortisonkräm x2 vb. Spontanläker i allmänhet vid 6 mån.
4. Urtikaria/nässelutslag: Starkt kliande, välavgränsade bleka hudsvullnader omgivna av rodnad
randzon. Varsomhelst på kroppen. Åtföljs ibland av Quinckeödem. Utlösande faktor oftast okänd,
livsmedelsallergi, insektsstick. Andra gången med samma utlösande agens vanligen mildare reaktion.
En isolerad urtikaria (utan förtäring av känt allergen, insektsstick) kan beh med tavegyl och betapred.
Om samtidigt Quinckeödem ges adrenalin.
5. Skabb: Orsakas av kvalster som smittar vid nära hudkontakt. Syns bäst i fotsula/handflata. Orsakar
stark nattlig klåda pga immunlogisk reaktion mot skabbdjuret. Diagnos säkerställs genom att djuret
plockas ut med nål. Alla som haft kontakt med smittad beh samtidigt, sängkläder tvättas.
6.1. Impetigo/svinkoppor: Hudinf med små blåsor som brister och ger vätskande variga utslag, som
torkar in och blir till gulaktiga krustor. S aureus. Vanligen runt näsöppningen och munnen, men kan
finnas på andra delar av kroppen. Mkt smittsam så länge det finns oläkta sår, uppträder ofta i samband
med förkylningar. Noggrann hygien inkl täta handduksbyten. Tvätta bort. Om utbredd ge ab po.
6.2. Bullös impetigo: Spädbarn, kan ibland ses som enstaka cm-stora klara blåsor på tämligen oretad
hud. Blåsorna går lätt sönder och kan bli girlandformade ssk i blöjregionen. Beh som impetigo.
7. Stafylococcal Scalded Skin Syndrome (SSSS): <5 år. Debut som utbrett erytem med hudömhet
och feber (erysipelas) som efter 12-14h  stora slappa bullae som rupterar och ger utbredda erosioner.
Hud kan lossas. Viktigt m snabb diagnos och staf-ab för förebygga kompl som sepsis/endokardit.
8. Virusexantem: Extremt vanliga såsom erytema infektiosum och hand-foot-mouth disease. Alltid
benigna och självläkande. Vanligen utbredda, glest sittande papler, ev morbilli/rubelliformt. Ingen beh.
9. Mollusker: Poxvirus. Ssk atopiker, men går i spontan regress inom månader-år. Om lokaliserat på
jobbigt ställe kan de tas bort under emlabedövning.
10. Milier: Små vita hudplitor. Nästan alltid kring näsan på nyfödda, kläm ej! Försvinner inom några
veckor. Nyföddhetsakne förekommer också, pga hormoner från modern, kan kvarstanna några mån.
11. Miliaria: Beror på svettgångsblockad. Klara vesikler vid ytlig igenproppning, rodnad papel vid
djup. Ofarligt, går snart över.
12. Angiomatösa naevi/hemangiom/smultronmärke: Uppkommer vid några v ålder, och tillväxer
därefter några mån. Störst vid 3-4 mån, för att därefter gå i regress. Om i ansikte, beh (laser/steroid).
13. Erytema toxicum neonaturum: Eosinofilt reaktionstillstånd som oftast uppträder under första
levandsdygnet, men kan uppkomma upp till 2v. Gulvita papler, eosinofila pustler och erytematösa
makulae. Spontanläker.

14. Melanocytnaevi: Anläggningsrubbning. Uppkommer hos de flesta med tiden.
15. Naevus flammeus/eldsmärken: Finns redan från födseln, till skillnad från hemangiomen. Beh
under första levnadsåret med laser. Annars blir de i vuxen ålder mörka och upphöjda.
16. Storkbett: Röda fläckar i pannan och nacken. Bleknar vid 1åå.
17. Vårtor: HPV. Uppträder vanligen på händer och fötter. Smittar både vid direkt och indirekt
kontakt. Inkub flera månader. Alla vårtor spontanläker utan ärr efter månader/år. Lokalbeh om de
sitter på besvärande ställen och gör ont/blöder. Lagom irritation av vårtan genom filning anses öka
möjligheten till läkande immunsvar.

KLINISK GENETIK
1. Trisomi 21/Down: Halls kriterier: <5 = Downs. 5-11 = kanske Downs. 12/fler = alltid Downs.
För tidigt född och/eller underviktig
Muskelslapphet (80%)
Dåligt utvecklad Moro (85%)
Överrörliga leder (80%)
Platt ansikte (90%)
Platt bakhuvud
Rikligt med nackskinn (80%)
Veck i inre ögonvrån (epikantusveck)
Snedställda ögonspringor
Små vita prickar på regnbågshinnan (Bruschfields prickar)

Lågt sittande ytteröron med få veck
Tungan hålls utanför munnen
Högt gomtak
Snörvlande andning
Korta, breda, mjuka händer med korta, överrörliga fingrar
Fyrfingerfåran sträcker sig över hela handflatan
Kort lillfinger, krökt inåt och med kort mellanben (klinodyctali)
Stort avstånd mellan stortån och andra tån (sandalgap)
Avvikande form på höftleden (ses bara på röntgen)
Tandavvikelser (då barnet blir äldre)

Vanligaste kromosomavvikelsen hos levande födda. 94% trisomi 21, 4% translokation[21:14], 2%
mosaicism. Risken ökar med mammans ålder. Fosterdiagnostik erbjuds alla kvinnor >35. Förknippat
med missbildningar, varav hjärtmissbildningar vanligast. EKO innan hemgång från BB. Även ökad
inf-känslighet, vanligt med uppfödningsproblem, hypotyreos, ögonproblem, ortopediska avvikelser,
depression, demens.
2. Trisomi 18/Edward: 90% dör första året, men överlever man detta är prognosen för resten av
barndomen god. Tillväxthämmade, stor nacke, liten haka, gungstolsfötter, kort stortå, speciell
handställning (tumme/lillfinger vikta över övriga fingrar), nageldysplasi. 60% har hjärtfel.
3. Trisomi 13/Patau: 80% dör första året, medelöverlevnad 3d. Associerat med CNS-missbildningar i
medellinjen. Lutande panna, platt huvud. Skalpdefekter, ser ut som utstansade sår. Vanligt med extra
fingrar/tår. 80% har hjärtfel.
4. 47XXY/Klinefilters: Pojkar, upptäcks ej i nyföddhetsperioden. Långvuxenhet, sen pubertet,
bröstförstoring, feminin könsbehåring, små testiklar, sterilitet, normalt/lätt sänkt IQ. Kan komma på
utredning för långvuxenhet, sen pubertet, infertilitet eller manboobs. Uppförandeproblematik.
5. 45X/Turners: Flickor. Fotryggsödem, mkt nackskinn, kort nacke, extra brett mellan bröstvårtorna.
I förskoleåldern dålig tillväxt och yttre stigmata. Kortvuxenhet, utebliven pubertet. GH-beh har visat
sig möjliggöra vuxenlängd >150 cm. Puberteten induceras med östrogener. De flesta normalbegåvade.
Sterilitet vanligt (90%) pga dåligt utvecklade folliklar.
6. Fragilt X: X-bunden, ”recessiv” trinukleotid-repeat-expansion. Stora öron, långt ansikte, prominent
haka och panna, stora testiklar och storskallighet. Dessutom strabism, överrörliga leder, plattfot, mjuk
hud och tungrörelser utanför munnen. Män brukar ha IQ på 30-50, ofta hyperaktiva, autistiska, blyga
och ger dålig blickkontakt. Kvinnor har IQ 50-70 och sällan autism, men väl aspergerdrag.
7. Prader-Willi: En del av pappas kromosom 15 saknas. Lindrig/måttlig utv-störning. Kortvuxna och
överviktiga (låg metabolism), låg GH-utsöndring. Hypogonadism. Grav muskelslapphet, svårmatade.
Uttalad obesitas om matintaget ej kan begränsas.
8. Angelman: Samma del av mammans kromosom 15 saknas. Svårare utvecklingsstörning än PraderWilli, försenad motorisk utv, ataxi. Ett speciellt beteende med glad, öppen attityd och hyperaktivitet är
typiskt. Mkt begränsad språkutv och ep. Man kan observera ett litet huvud, bred och ofta glatt leende
öppen mun, framskjutande överkäke, tunn överläpp och glest mellan tänderna.

KARDIOLOGI
Patologiskt: Fremissement, stasade halsvener, nedsatta perifera/femorala pulsar, iakta hudfärg,
hepatosplenomegali.
1. Cyanos: Då ett nyfött barn tidigt får cyanos bör man i 1:ahand överväga respiratoriska orsaker.
Först då andningsbeh inkl syrgas inte ger avsedd effekt ska man tänka tanken hjärtmissbildning. Det
viktigaste av allt är isf att avgöra om hjärtfelet är duktusberoende eller ej, för att snabbt kunna inleda
beh (Prostivas) för att hålla ductus öppen.




1.1. Fallots Tetrad: Pulmonalisstenos, överridande aorta, hö-kammarhypertrofi, VSD.
1.2. Transposition: Aorta och pulmonalis har bytt plats. Svårt sjuka barn, behöver omedelbar
kateteröppning av foramen ovale för att överleva (Rushkins septikotomi) + Prostavas.
 1.3. Persisterande fetalt cirkulationssyndrom: Lungans kärl öppnar sig inte som de ska,
icke-saturerat blod strömmar från hö till vä genom foramen ovale.
 1.4. Kritisk koarktatio aortae och avbruten aortabåge: Då duktus stängs får nedre delen av
kroppen akut syrebrist. Cyanos i nedre halvan av kroppen.
2. Svikt: Takypné, takykardi, svettighet, matleda, kräkningar, chock. Således ska barn som initialt
bedöms ha obstruktiva luftvägsbesvär som inte svarar på beh utredas med misstanke på kardiell sjd.
Även tackkardi i sig kan orsaka symtombilden.
 2.1. VSD.
 2.2. Persisterande duktus arteriosus.
 2.3. Atriumseptumdefekt.
 2.4. Trunkus arteriosus: Lungartärerna utgår från aorta (ingen pulmonalis), vilket ger
högtryckscirkulation i lungorna och svikt inom de första veckorna.
3. Blåsljud, biljud, kluvna toner: 90% av icke-cyanotiska hjärtfel kan diagnostiseras enbart på basen
av auskultationsfynd. Andra tonen normalt splittrad hos barn, då det varierar med in- (mer kluven) och
utandning (mindre kluven). Diastoliska blåsljud hos barn är alltid patologiska.
 Kammarseptumdefekt (VSD): Holosystoliskt blåsljud.
 Förmaksseptumdefekt (ASD): Konstant kluven andraton. ”Fysiologiskt” systolisk blåsljud.
Vanligen ej symtom under barndomen. Kan långsamt leda till svikt, lunghypertension och
arytmier. Kluvna andratoner oberoende av inspiration/expiration.
 Öppetstående duktus: Kontinuerligt machine-murmur systole + diastole. Inledningsvis
enbart systoliskt pga likartade tryck i stora och lilla kretsloppet.
 AV-septumdefekt
 Pulmonalstenos: Crescendo-decrescendo i systole. Kluven andraton, dock ej lika kluven som
ASD vid expiration (vid expiration nästan fysioligiskt).
 Aortastenos: Systolisk crescendo-decrescendo. Vid samtidig insuff decrescendo i nästan hela
diastole.
 Koarktation: Systoliskt ejektionsblåsljud, ev tsm med kontinuerligt PDA-murmur. Hörs bäst
på ryggen, lyssna noga om konstiga pulsar. Behöver ej ge några symtom innan duktus stängs,
vilket vanligen sker på dag 2 från födelsen. Ger därefter hypertension (i övre kroppshalvan)
samt fördröjda/försvagade femoralispulsar. Femoralispulspalp vid 3d och 2mån. Vid patologi
noggrann auskultation över aorta på ryggen. Dessutom jämför försenade pulsar i nedre
extremitet, liksom BT-arm/ben. >25mmHg skillnad i arm/bentryck är op-indikation.
 Fallots tetrad
 Transposition
 Enkammarhjärta
 Pulmonell hypertension med pulmonalisinsufficiens: Kan höras som diastoliskt
decrescendoblåsljud under första halvan av diastole.
Fysiologiskt blåsljud: Ju yngre barnet är, desto mer frikostig med UL-hjärta eftersom risken för
patologi är ökad. Vid skolstarten har >50% fysiologiska blåsljud! <1åå ska blåsljud i princip alltid
remitteras för bed, helst med EKO. Fysiologiska blåsljud ökar i intensitet och förekomst vid
ansträngning, feber. I det typiska fallet är det ett svagare systoliskt vibrerande/surrande, och därtill
ruter-essformat i sin intensitet. Sällan överstiger blåsljudet grad II, och har aldrig fremissement. PM I4
sin parasternalt. Vid typiska fynd, anamnes och ålder behöver blåsljudet ej utredas vidare. Om
tveksamhet remiss. Om föräldrar hävdar att ”ingen hört blåsljudet förr”, talar detta också mer för
fysiologiskt än patologiskt.
4. Arytmier: Hjärtklappningsattacker, andnöd, bröstsmärta, buksmärta, illamående,
svimmningskänsla. Hos spädbarn märks sällan symtom innan sviktsymtom uppkommer efter 12-24h,
varvid snabb försämring kan uppträda. Vagal manöver. Valsalva, irritera svalget med spatel.
Tryckhöjning i buk/horax. Ispåse över ansiktet. Adenosin, betablockad. Ablation av accessorisk bana.






Sinustakykardi: Sinusrytm över normalgränsen. Ovanligt med sinusrytm >200.
Sinusbradykardi: <80 hos nyfödd, <60 hos äldre barn. Utred bakomliggande orsak, dock
sällan kardiell sådan hos barn.
Sinusarytmi: Hjärtfrekvens ökar vid inandning och sjunker vid utandning. Normalfynd hos
friska barn.
Supraventrikulär takykardi: Snabb och regelbunden rytm, 240±40/minut. Ingen P-våg ses,
normalbreda smala QRS-komplex. Tre grupper:
o Förmakstakykardi: Ektopiskt fokus.
o Nodal takykardi: 160-180, främst postop. Amiodaron och nedkylning som beh.
o AVRT: Två överledningsvägar mellan kammare och förmak finns, minst en av
vägarna finns i AV-noden. Den andra är en accessorisk bana (WPW) eller extrabana
i/bredvid AV-noden (AVNRT). Abrupt start och slut, initieras ofta av ektopiskt
extraslag från förmak/kammare.

5. Plötslig hjärtdöd: Vanligen kammararytmi. Hypertrofisk kardiomyopati, ARVC, långt QTsyndrom, WPW + förmaksfladder/flimmer, dilaterad kardiomyopati, myokardit, hjärtvitier (inkl
kongenitala malformationer och anormalt avgående kranskärl), Marfans (aortarotsdissektion).
6. Plötslig spädbarnsdöd/SIDS: Plötslig, oväntad död hos spädbarn, som ej kan förklaras på annat
sätt. En förvarning kan vara ALTE där barnet hittas till synes livlöst (cyanotiskt, blekt) och slappt och
behöver kraftig fysisk stimulering för att återupplivas. Peak vid 3 mån, troligen pga att tidiga reflexer
ebber ut innan mogna helt hunnit ta över. Paradoxal apné vid syrebrist, sämre förmåga att öka
diafragma vid ökad belastning, kontraktion av lungkärl vid syrebrist/hypotermi. Se till att barnet är
lagom varmt och kan röra sig. Egen säng. Risk: Sociala problem, låg födelsevikt, störd dygnsrytm,
ÖLI, manligt kön. Barnet dör när de sover. Rök ej! Låt spädbarnet sova på rygg! Amma om möjligt.

VÄTSKE/ELEKTROLYTBALANS
Vätskebehov
Prematur 1-2kg
0-6 mån 2-8kg
7-12 mån 6-10kg
11-20kg
20-60kg
>60kg

Högdosalternativ – uppvätskning
150-200 ml/kg/d
150 ml/kg/d
120 ml/kg/d
100 ml/kg [0-10kg] + 50 ml/kg [11-20kg] + 25 ml/kg per dygn
100 ml/kg [0-10kg] + 50 ml/kg [11-20kg] + 25 ml/kg [21-60kg] per dygn
2500 ml/d

Vätskebalansrubbningar hos barn orsakas ffa diarréer, med/utan kräkningar (gastroenterit?). Kan även
orsakas av peritonit, ileus. Vid lätt dehydrering kan vätska po vara tillräcklig beh, medan måttliga och
svåra dehydreringstillstånd kräver parenteral vätsketillförsel.
Anamnes: IN och UT: Hur mycket har barnet fått i sig och behållit? Hur mycket har barnet kissat, och
när senast? Hur mkt har barnet bajsat, konsistens, hur ofta? Hur mycket har barnet svettats? Feber?
Yttertemp? Viktförändring (ffa om litet barn med säker kurva). Annan sjd: Diabetes? Steroidbehov?
Epidemiologi: Andra sjuka? Egen brunn? Egen ko? Utlandssemester?
Dehydreringsgrad:
 Lätt (<5%): Något nedsatt hudturgor. Rel gott AT. Sempers vätskeersättning. Annars 1L
vatten, 2msk socker, ½tsk salt. Små och täta mål vid frekv diarré. Mat i ökande mängd efter
12-24h. Hem.
 Måttlig (5-10%): Tydliga dehydreringstecken, turgor nedsatt (kan vara normal, med
lite ”degig” yta vid hyperton), insjunken fontanell, insjunkna ögonbulber, nedsatt perifer
cirkulation, kall hud, kan vara varm om hyperton dehydrering, trött, slö, hypertona kan vara
falskt irritabla. Begynnande chock vid 8-10% förlust.
 Svår (>10%): Kritiskt tillstånd, chock, gråfärgad hud, nedsatt kapillär återfyllnad, snabb puls,
lågt BT.
Dehydreringstyper:
 Hyperton: Barn <1 år med feber och rikliga vattentunna diarreér och dåligt matintag. Ofta
bedrägligt opåverkat AT. Viktigt med långsam rehydrering (36h), för undvika hjärnödem.




Hinner inte hjärnan utjämna sin förhöjda osmolaritet kommer sänkt plasmaosmolaritet leda till
vätskeinströmning och hjärnödem. Na >150, (Cl >115).
Isoton: Vid mindre diarréer, blodförlust, kräkning, peritonit.
Hypoton: Kronisk svält, njursvikt. Svårt sjuka, komatösa barn, mkt nedsatt turgor. Na <130.

Avvikelser i syra-basbalansen:
 pH: 7,3-7,4.
 pCO 2 : 4,5-6.
 pO 2 : 7-9 (de första månaderna), 12-14.
 BE: ±5 (första dygnen), ±3 (efter första levnadsveckan).
Respiratorisk acidos: Vid hypoventilation, varvid CO 2 retineras. Astma, apnéer, andningshinder/PAS,
opiatpåverkan, CNS-skada. Om hypoventilation >12h kan kompensatoriskt BE ha ökat i blodet och
normaliserat pH. Även sur urin, pga ökad H+-utsöndring. Andningshjälp (CPAP/BiPAP), fria luftvägar
(ta bort andningshinder/svullnad), respirator.
Respiratorisk alkalos: Vid hyperventilation, varvid CO 2 i för hög grad vädras ut. Febertillstånd,
hypertyreos. Om hyperventilation >12h kan kompensatoriskt BE ha sjunkit i blodet och normaliserat
pH. Vidare ses minskad H+-utsöndring, ökad HCO 3 i urinen. Andning i påse, syrgastillförsel.
Metabol acidos: Uppstår då BE sjunker i blodet. Förlust av basiska ämnen (diarré), ökad bildning av
syror (diabetesketoacidos), andningsstillestånd med syrgasbrist (laktatbildning), njurinsuff med uremi
och svält (ketoner), hypoperfusion vid chock. Kompensatorisk hyperventilation kan ses, vilket
normaliserar pH inom ett par minuter om lungan är så pass mogen att den klarar detta. Njuren försöker
minska HCO 3 -utsöndring  surare urin. Åtgärda grundorsak (mat, insulin, dialys, ventilation).
Metabol alkalos: Uppstår då BE stiger i blodet. Förekommer vid förlust av syror (kräkning), ökad
bildning av basiska ämnen (överkompenserad metabol acidos). Kompensatorisk hypoventilation kan
ses. Vid hypokloremisk alkalos (kräkning) ytlig andning med viss risk för hypoxi. Beh vätska, NaCl,
HCl, K.

METABOLISKA RUBBNINGAR
Medfödd metabol sjd övervägs: Hos alla nyfödda med oförklarlig/mkt svår/progressiv sjdbild – ssk
efter normal grav/förlossning. Hos alla barn med akut försämring av AT/medvetande, ssk om det
föregås av kräkningar/feber/fasta. Hos alla barn med symtom/tecken på metabol acidos/hypoglykemi
som inte förklaras av annan orsak.
Utred: Syra-bas, el, laktat, glukos, ammoniak. P-aminogram, U-organiska syror. Anamnes: Ärftlighet,
inavel, tidigare dödsfall i familjen, härkomst, selektiv matvägran?
Princip för akutbeh: Avbryt protein/fettillförsel. Blockera katabolism genom att ge glukos (+ ev
insulin). Korrigera metabol acidos, ex Tribonat. Tillförsel av hjälpenzym/vitamin i farmakologiska
doser för stimulera enzymaktivitet. Neurobion kan hjälpa flera tillstånd. Eliminering av toxiska
metaboliter (dialys).
1. Fenylketonuri/PKU: Ärftlig rubbning i omsättning av aminosyran fenylalanin. Normalutv när de
föds, men utan beh får de under det första levnadsåret svår utvstörning och neurologiska symtom. Kan
förebyggas om dietbeh inleds under första levnadsveckorna. Lågt fenylalaninintag under hela livet.
2. Galaktosemi: Ärftlig rubbning i omsättningen av galaktos. Barnen insjuknar när de intar galaktos
med födan. Kräkning, viktnedgång, slöhet, gulsot, kramper. Om de överlever och får mer
galaktoshaltig föda kan de få linsgrumling och psykisk utvstörning. Galaktosfri diet.
3. Kongenital hypotyreos
4. Adrenogenitalt syndrom (CAH)
5. Biotinidasbrist: Enzymet biotinidas är nödvändigt för att vitaminet biotin ska kunna återanvändas i
metabolismen, och för att vi ska kunna utnyttja den form av biotin som finns i födan. Vid ärftlig brist
föds barnen symtomfria men insjuknar efter 3-6 mån. Muskelsvaghet, kramptillstånd, mental
retardation, hudförändr, ev hörsel/synproblem. En tablett biotin/dag hela livet.
6. Hypoglykemi: Vanligaste metabola avvikelsen under barnaåren. Långvariga/ pprepade attacker
medför risk för neurologisk skada. Ssk om prematur, intrauterin tillväxthämning, asfyxi, sepsis,

hjärtfel, svält. Beh med iv glukos. Om stora mängder visar sig behövas utred för betaoxidationsdefekt
eller nesidioblastos.
6.1. Ketotisk hypoglykemi: Kroppen svarar med ketonkroppsbildning då sockret genom okänd
mekanism sjunker. Brukar dyka upp i småbarnsåren, ofta efter kväll med dåligt näringsintag. Barnet
vaknar på morgonen med hypoglykemisymtom och ketonuri. Attackerna går över i 8-9-åå. Till dess
bra med kvällsmat. För att bekräfta diagnos kan svältprovokation användas.
6.2. Hypoketotisk hypoglykemi: Kroppen svarar ej med ketonkroppsbildning då sockret sjunker. Kan
antingen orsakas av hyperinsulinemi (nesidioblastos) eller betaoxidationsdefekter.
Betaoxidationsdefekter debuterar ofta vid några månaders ålder, med svår hypoglykemi i samband
med inf/fasta. Hos äldre barn kan det debutera som slöhetsepisoder/svimningar. Kroppen kan ej bryta
ned fettsyror, som istället lagras in i lever, njure, hjärta  kardiomyopati/arytmidöd.

NUTRITION/UPPFÖDNING
De sista 5-8v som foster pågår den största tillväxtökningen, då barnet samlar på sig fettdepåer för att
stå sig på tills amning och egen matsmältning har kommit igång ordentligt. För tidigt födda barn har
inte hunnit bygga upp dessa depåer, varför de inte har tid att vänta på den naturliga tillmatningen.
Konsekvenser av neonatal malnutrition är såväl akuta (metabol obalans, endokrina störningar, elrubbningar) som subakuta (tillväxthämning, inf-känslighet) som kroniska (tillväxtretardation, mental
retardation, försämrad motorik). I början av livsbanan är det brunt fett som gäller, då glukoset är
reserverat för CNS och benmärg. Protein och Na är mindre bra, då outv njurar tar skada av för höga
halter. Detta är anledningen till att barn inte kan dricka komjölk (34g protein/l, 500mg Na/l kontra 8,8
och 150 i bröstmjölk) Under första levnadsåret minskar successivt fettberoendet, och kommer med
tiden delvis ersättas med protein och kolhydrater.
Amning: Bröstmjölken de första 3-5 dagarna kallas kolostrum och innehåller en högre halt av infhämmande proteiner. Den mogna bröstmjölken innehåller 700 kcal/l med fett 42g/l, protein 9g/l,
kolhydrat 70g/l. Fettet består till stor del av omättade fettsyror och omega 3, medan proteinet till 60%
består av vassle (40% kasein). Kolhydraterna är nästan enbart laktos. Järnhalten i bröstmjölk är låg,
men kan absorberas till 50%, varför inget bröstbarn behöver extra järn. Skulle samma järnnivåer ges
som ersättning skulle däremot inte många procent absorberas.
Energi kJ
Protein g/l
Fett g/l
Kolhydrater g/l
Järn mg/l

Bröstmjölk
3100
8,8
42
74
0,76

Komjölk
2600
34
30
50
1

Bröstmjölksersättning
2900
13,4
35
72
9

Modersmjölken är barnets bästa näring. Då bröstmatning inte är möjlig får man använda
bröstmjölksersättning som tillverkas av komjölk, fast med minskad protein- och salthalt och tillsatt
kolhydrat och järn. Amning rek 6 mån ålder, varefter man kan börja med extra tillskott av välling,
puréer, gröt. Framåt 8-10 mån rek finhackad riktig barnmat och successiv ersättning av amningen med
detta.
Vitaminer och tillskott:
 AD-droppar: 5 drp/dag från 1 mån ålder till 5åå. D-komponent för förebygga mineralisering
av skelettet. Efter 3åå räcker det att ta på vinterhalvåret.
 K-vitamin: Ges till alla nyfödda omedelbart efter födelsen eftersom tarmkanalens bakterier
inte finns där för att syntetisera vitaminet. Förebygga blödningsbenägenhet.
 Järn: Det fullgångna barnet har järnförråd tack vare HbF-nedbrytning och modersmjölk. Efter
6 mån ålder behövs järnhaltig tilläggskost. Prematurerna har inte detta järnförråd och behöver
tillskott redan från början.
 Kalcium: Finns det gott om i komjölk och mindre i bröstmjölk. Detta är inget problem om
inte modern pga komjölksallergi hos barnet måste sluta med mjölk. Isf måste modern få Caersättning.
Obesitas: Allt vanligare. BMI-tabellen för vuxna gäller inte för barn, utan ISO-tabeller finns för
klassificering. Fetma grundläggs tidigt – efter 3åå ökar kvarvarande fetma risken att bli fet som vuxen.
BVC/skolhälsovård för generell primärprevention samt beh av barn med okompl övervikt (ISO-BMI

25-30). PV/distriktsbarnläk för utredning och beh av barn med svårbeh övervikt och okompl fetma
(ISO-BMI >30). Barnsjukhus för utred, konsultation och beh av barn med svårbeh fetma (ISO-BMI
>30), barn med ytterligare riskfaktorer, kunskapsutv, kunskapsspridning. Rikscentrum för beh av barn
med mkt svårbeh fetma och kompl. Målet vid obesitas är i 1:ahand att stå stilla i vikt och ”växa i sin
längd”. Man råds att göra små förändringar (minska inaktivitet, sluta med godis/läsk) och inte banta.

INTOX
Järnförgiftning: Hög mortalitet hos mindre barn. Om gott AT, ge mjölk och framkalla kräkning.
Därefter till sjukhus. Om påverkat AT, omedelbart till sjukhus.
Misstänkt förgiftning:
Beh i hemmet: Medicinskt kol annars manuell kräkprovokation om ej frätande ämnen (ge
mjölk/vatten), petroleumprodukter (ge matolja/grädde) eller medvetslöshet. Giftinfocentralen.
Beh på sjukhus: Medicinskt kol indicerat vid intag av potentiellt toxisk dos av medel som absorberas
till kol. Ersätter/kompletterar ventrikeltömning. Ventrikeltömning indicerat vid risk för allvarlig
förgiftning <1h efter FLYTANDE och <2h efter FAST form. Om intag av antikolinergika/opiater kan
senare ventrikeltömning övervägas. Kräksirap – 90% kräks <20min. Aspiration och ventrikelsköljning
ind om mängden giftigt ämne tros vara pot dödlig. NaCl i portioner om 1-2dl – Ta till vara
sköljvätskan om giftet okänt. Ge avslutningsvis medicinskt kol i slangen, ev tsm med laxantia.
Gift
Metanol
Etylenglykol
Paracetamol
Opiater

Antidot
Etanol
Etanol
Acetylcystein
Naloxon

Gift
Digitalis
Bensodiazepiner
Järn
Huggorm

Antidot
DigiFab
Flumazenil
Deferrioxamin
Serum

--------------------------------------------------------30. Duggor----------------------------------------------------[Utveckling] 5. Definiera begreppen underburen respektive överburen. (2p)
Underburen = född före v37. Överburen = född efter v42.
[Utveckling] 1.
a) Hur stor är viktökningen (ungefär) per vecka för ett friskt fullgånget barn under första
levnadsmånaden? (efter initiala viktsfallet postpartum) (1p) [x4]
150-200 gram.
b) Vid vilken ungefärlig ålder har barnet fördubblat sin födelsevikt? (1p)
5 månader.
c) Vid vilken ungefärlig ålder väger barnet 3x födelsevikten? (1p)
1 år.
[Utveckling] 7) Hur många gram förväntar man sig att ett barn ökar i vikt per vecka vid:
a) 2 månader?
175g/v.
b) 4 månader?
125g/v.
c) 6 månader?
100g/v.
[Utveckling] 1) Pelle är ett nyfött barn som är fullgången och normalstor. (3p)
a) Vad väger Pelle?
3600 g. (Flickor: 3400 g).
b) Hur lång är Pelle?
51 cm. (Flickor: 50 cm).
c) Hur många centimeter förväntar man sig att han växer under första levnadsåret?
25 cm (51+25=76 cm). (Även flickor växer 25 cm).
[Utveckling] 4. En flicka 9 år kommer till mottagningen för kortvuxenhet. Hennes mamma är
160 cm lång och hennes pappa är 172 cm. Båda är friska och var också friska som barn. Visa
hur du räknar ut flickans förväntade slutlängd? (2 p)

([Fars längd] + [Mors längd] – [13 cm]) / 2 = (172 + 160 – 13) / 2 = 159,5. För pojkar adderas 13
istället för att subtraheras.
[Utveckling] 11. Vad är normal andnings- och hjärtfrekvens för ett ca 1 år gammalt barn? (2p)
AF 25-45, HF 85-140.
[Utveckling] 7. [x2]
a) Vilka är de primitiva spädbarnsreflexerna? Nämn 3. (1p)
Mororeflex, sugreflex, sökreflex, handgripsreflex, fotgripsreflex, gångreflex.
b) Ungefär när försvinner de? (1p)
Ca (3-)4-5(-6) mån, förutom fotgripsreflexen (9-15 mån) och gångreflexen (2 mån).
[Utveckling] 3) Moro är en av de viktigaste spädbarnsreflexerna. Frånvaro av moro hos
fullgångna bebisar kan vara tecken på neuromuskulär skada, och unilateral reflex kan vara
tecken på hemiplegi, brakialispares eller klavikelfx. Kvarstående Mororeflex ses hos barn med
svåra neurologiska skador. Vid vilken ålder ska Mororeflexen vara försvunnen hos ett normalt
utvecklat barn? (1p)
5 månaders ålder.
[Utveckling] 3) a) Ungefär vid vilken ålder brukar ett normalutvecklat barn kunna: 3p
I. Vända runt från mage till rygg och tvärtom: [x3]
6 månader.
II. Använda pincettgrepp: [x3]
10-12 månader.
III. Kunna säga enstaka ord:
10-12 månader.
IV. Ge svarsleende:
2 månader.
V. Säga minst 10 ord:
18 månader.
VI. Rita en ”huvudfoting”:
4 år.
VII. Gå utan stöd:
18 månader.
VIII. Sitta utan stöd:
7 månader.
IX. Krypa:
6 månader (haskryper)/7 månader.
X. Dra sig upp i stående:
10 månader.
XI. Fullt utvecklat pincettgrepp:
18 månader.
XII. Prata 2-3-ordsmeningar:
2,5-3 år.
b) Varningssignaler. Från vilken ålder bör du reagera på att ett barn kan ha en försenad utv:
I. Inget svarsleende vid:
10 veckor.
II. Inte klarar sitta utan stöd vid:
10-12 månader.
III. Inte klarar att gå utan stöd:
18 månader.
[Utveckling] 5. När bör man senast förvänta sig en säker blickkontakt med ett nyfött spädbarn?
Bör komma vid 2 månaders ålder. Varningssignal om den inte kommit vid 10 veckors ålder.

[Utveckling] 11. Barnets utv delas i 4 funktionellt olika områden av barnets färdigheter. Nämn 3
områden och ange minst 1 färdighet för vart och ett av dessa områden för vad man förväntar sig
av ett 10 månaders friskt barn. (3p)
 Grovmotorik: Reser sig, går utmed vägg/med stöd, välutv skyddsreflexer.
 Finmotorik: Pincettgrepp (plockar småsmulor), staplar burkar.
 Språk: Ljudimitation (grundläggande för språkutv), identifiera, minnas, förstår och säger
enkla ord (”mamma, titta där”), ibland tyst period från joller till fler ord (ordsamlarstadiet).
o 8-10 mån: Symbol med betydelse. Titta-peka-benämna-lekar.
 Samspel: Leker, vinkar adjö, klappar händer.
[Utveckling] 12. Ange vad man kan förvänta sig av ett 18 mån barn beträffande a) grovmotorik
b) finmotorik c) psykosocial utveckling! Ange den mest avancerade förmågan, mao inte det man
ska kunna redan vid 10 mån. (3p)
a) Grovmotorik: Går säkert utan stöd. Tar sig upp/nedför trappa (kryp/stöd). Huksitter, reser sig upp.
Klättrar.
b) Finmotorik: Klotterritar (tvärhandsgrepp). Tornbygge 2-3 klossar. Välutvecklat pincettgrepp.
c) Psykosocialt: Talar minst 8-10 ord, förstår mkt mer. Pekbok. Explosiv ökning av ordförråd.
Substantiv + adverb = ”där”. Gömma-lek. Differentierar fler än familj.
ADL: Tar av sig mössa, strumpa. Vill äta själv. Dricker ur mugg.
[Utveckling] 4) Det är viktigt att känna till den normala utv hos barn i olika åldrar. Vad
utmärker ett barn vid denna ålder gällande finmotorik? Nämn 1 fynd vid varje ålder. (3p)
a) 18 månader
Klotterritar (tvärhandsgrepp). Tornbygge 2-3 klossar. Välutvecklat pincettgrepp.
b) 10 månader
Pincettgrepp, plockar småsmulor. Staplar burkar.
c) 5-6 månader
Flyttar föremål mellan händerna.
[Utveckling] 12) Du träffar Tilde 6 mån och Elton 5,5 år på BVC. Vad förväntar du dig att Tilde
resp Elton klarar av när du gör din utv-bed? (Dela upp kunskaperna i grovmotorik, finmotorik
resp kontakt och språkutveckling) (2+2p)
Tilde 6 mån:
 Grovmotorik: Vänder runt, haskryper, börjar utv skyddsreflexer, nyföddhetsreflexer borta.
 Finmotorik: Flyttar föremål mellan händerna.
 Kontakt och språkutv: Tittar efter tappad leksak, enstavigt joller (”dadada, bababa”).
Elton 5,5 år:
 Grovmotorik: Står på ett ben 10-20 sek. Hoppar på ett ben.
 Finmotorik: Klipper cirkel. Kopierar geometriska figurer. Ritar människa m 5 detaljer.
 Kontakt och språkutv: Lyssnar och förstår berättelse utan bild. Sätter ord på tankar och
funderingar. Långa meningar, korrekt byggnad. Färdigutv uttal, läspning vanligt. Ibland svårt
m konsonanter. Räknar 10 fingrar. Leker m jämnåriga. Tur-tagning!
[Utveckling] 1. På BVC träffar du en pojke på den sk 10-månaderskontrollen. Mamma berättar
att pojken nu drar sig upp mot möbler och står rätt stadigt med stöd. Däremot har han aldrig
krupit utan istället dragit sig fram sittande på stjärten mha armarna. Hur förklarar du detta för
mamman? (1p)
Normal företeelse att vissa barn aldrig regelrätt kryper (dvs de kan hoppa över krypsteget). Barnet har
utv sina grovmotoriska färdigheter och kan vad han förväntas kunna vid 10-månaderskontrollen. Dra
sig fram mha armarna är ett alternativt sätt att ta sig fram.
[Utveckling] 2. Du noterar att ett 7 mån gammalt barn på BVC använder vä hand när han ska
stoppa saker i munnen. Han stöder i sittande också mest med vä hand. Är det normalt eller
onormalt? Motivera ditt svar. (2p) [x2]

Nej, hänthet utvecklas först senare (efter 1 åå). Behöver utredas då det kan vara tecken på CP.
[Utveckling] 14) Nämn 3 principiellt olika faktorer som kan orsaka sen språkutv hos barn. [x2]
Hörselnedsättning, socialt samspel (autism), språkförståelse, flerspråklighet.
[Utveckling] 2) Fetalt alkoholsyndrom, FAS, är ett syndrom associerat med bla psykomotorisk
utvförsening och tillväxthämning. Vilka är utmärkande ansiktsdrag hos barn med FAS? Nämn
3. (1,5p)
Små/smala ögon, tunn överläpp, slätt filtrum (område mellan näsa och överläpp).
[Uveckling] 9. På alla nyfödda barn tas efter tidigast 48h ålder ett PKU-prov. Formulera i högst
en mening vad huvudsyftet med detta prov är. (1p)
Syftet med provet är att hitta barn med någon av ett antal ovanliga, men allvarliga, medfödda sjd som
går att beh och där en tidig diagnos är viktig för prognosen.
[Utveckling] 3. Tillväxten kan delas in i spädbarnsfas, barndomsfas och pubertetsfas. Olika
hormoner styr de olika tillväxtfaser. Ange för var och en den grupp av hormoner som
huvudsakligen styr resp fas. (3p) [x3]
 Fosterfas: Insulin, kortison.
 Spädbarnsfas: IGF-1, tyroideahormon, insulin, kortison.
 Barndomsfas: Tillväxthormon (from 1,5åå), senare androgener (from 7åå).
 Pubertetsfas: Könshormoner.
[Utveckling] 5) Vilka hormoner är viktigast för normal tillväxt vid resp ålder? 1,5p
I. 3 mån:
Spädbarnsfas: IGF-1, tyroideahormon, insulin, kortison.
II. 4 år:
Barndomsfas: Tillväxthormon.
III. 12 år:
Pubertetsfas: Könshormoner.
[Utveckling] 6. Ange 4 principiellt olika orsaker till störd pubertetsutveckling. (2p)
Genetiska syndrom (Turner, Klinefelter), ätstörningar, överträning, glutenenteropati, hypotyreos, svår
kronisk sjukdom (njursjukdom, IBD).
[Utveckling] 1) Vilket är det första tecknet på pubertetsutv hos flickor resp pojkar? (2p) [x3]
Brösten börjar växa hos flickor och ökad testikelvolym hos pojkar.
[Utveckling] 8. Ordna i tidsordning (med siffror) de olika pubertetstecknen för: (2p)
a) Pojke: ( ) tillväxtspurt påbörjas ( ) testistillväxt ( ) pubesbehåring
(3) tillväxtspurt påbörjas (1) testistillväxt (2) pubesbehåring
b) flicka: ( ) bröstutveckling ( ) tillväxtspurt påbörjas ( ) menarké
(1) bröstutveckling (2) tillväxtspurt påbörjas (3) menarké
[Utveckling] 4) Ange åldergränserna för pubertas precox (för tidig pubertet) för pojke resp
flicka. (2p)
<8 åå för flickor och <10 åå för pojkar.
[Utveckling] 6. Beskriv vad du bedömer i status på a) en pojke respektive b) en flicka, för att
gradera pubertetsstadier enligt Tanner. Nämn 2 fynd för pojke resp flicka. (2p)
a) Könsbehåring, testikelvolym.
b) Könsbehåring, bröststorlek.
[Utveckling] 6) Nämn 2 orsaker som kan ligga bakom växande huvudomfång (en mätpunkt >+2
SD): (2p)

Hydrocefalus, intracerebral tumör, metabol sjd med CNS-inlagring.
[Utveckling] 7. Tillväxtkurvan är ett mkt känsligt instrument som snabbt kan avslöja avvikelser
i tillväxten, långt innan man för blotta ögat kan observera en avvikelse. Förklara med
statistisk/matematisk terminologi vad de parallella kurvlinjerna representerar. (2p)
Tillväxtkurvorna beskriver populationens fördelning per ålderskategori och kön och behöver inte
nödvändigtvis visa den enskilda individens tillväxtmönster.
Längd och huvudomfång är normalfördelade i en population. Variationen omkring medelvärdet kan då
beskrivas mha standarddeviationer (SD) som är ett statistiskt mått för normalfördelade variabler.
Definitionsmässigt ligger 68%, 95% och 99,8 % av populationens värden inom resp ±1, ±2 och ±3 SD.
De svenska tillväxtkurvorna är uppbyggda med kurvlinjer som beskriver medelvärdet samt 1, 2 och 3
SD under och ovan medelvärdeslinjen. Andelen barn i populationen motsvarande de sju nivåerna
(linjerna) är statistiskt 0,13%, 2,28%, 15,87%, 50,0%, 84,13%, 97,72% samt 99,87%. SD-linjerna är
alltså också percentillinjer. Vanligen använder man som lägsta percentilnivå 2,5% och som högsta
97,5% vilket alltså motsvarar ett område av ca ±2 SD.
Vikt och BMI är inte normalfördelade mått, spridningen nedanför medelvärdet är snäv (man kan inte
vara hur mager som helst) medan spridningen ovan medel är betydligt större för BMI-kurvan.
Därigenom blir vikt- och BMI-måtten kraftigt snedfördelade och deras resp fördelningar lämpar sig
egentligen inte att beskriva med SD. För de svenska tillväxtkurvorna som använder SD också för vikt
och BMI har man försökt lösa problemet genom att matematiskt bearbeta bakgrundsmaterialet och
därefter konstruera SD-nivåer. Avstånden mellan SD-linjerna, som egentligen borde vara enhetliga,
blir därigenom mkt olika. För att visuellt kompensera för denna asymmetri på viktkurvan har Y-axeln
(vikt i kg) gjorts icke-linjär.
[Utveckling] 4) Tillväxtkurvor är viktiga redskap för barnläkare! Hur kan du mha en
tillväxtkurva principiellt skilja en tillväxtrubbning som är sekundär till undernutrition från en
som är orsakad av endokrin rubbning? Markera vilka av dessa 2 tillstånd passar in på de
bifogade tillväxtkurvorna. (2p) [x2]

Kurva 1
Kurva 2
Undernutritionskurva: Kurva 2.
Endokrin rubbningskurva: Kurva 1.
Undernutrition: Först avvikelse i viktkurvan, därefter längdtillväxt och sist huvudomfång. Tex celiaki.
Endokrin rubbning: Längddeviation isolerat eller före viktavvikelse. Tex hypotyreos.
[Uppfödning] 11. Ange 4 skäl till att amning är att föredra som spädbarnsuppfödning. (2p)
Optimal sammansättning, minskad inf-risk, ej förstoppande, hygieniskt, ekonomiskt, tillgängligt,
anknytning.
[Uppfödning] 5. Vid vilken ålder rek WHO introduktion av ren helmjölk? (1p) [x2]

10-12 mån.
[Uppfödning] 4) Varför är outspädd komjölk inte lämplig föda till en nyfödd bebis? Nämn 2
orsaker. (2p)
Komjölk innehåller inte all näring som ett spädbarn behöver (tex inget järn). Det innehåller även 3x
mer salt och protein än bröstmjölk. Detta kan skada barnets tarmar och njurar.
[Uppfödning] 1. Vad är det för skillnad i innehåll mellan bröstmjölksersättning och komjölk?
Nämn 3 skillnader. (1,5p) [x2]
Reducerat saltinnehåll, reducerat proteininnehåll, ökat järninnehåll.
[Uppfödning] 7. Beskriv skillnaden mellan mogen bröstmjölk och modersmjölkersättning
avseende energiinnehåll, fett och protein. (3p)
Mogen bröstmjölk har en optimal sammansättning av energi, fett och protein för barnet.
Modersmjölkersättningen är komjölksbaserad. Komjölk innehåller för höga värden av protein och salt
för ett spädbarn, därför är protein- och salthalten reducerad i modersmjölkersättningen.
Modersmjölkersättningen innehåller dock mer fett och energi än bröstmjölk.
[Uppfödning] 10. Bröstmjölk är naturligtvis optimal föda med många fördelar för ett spädbarn.
Ersättning är dock också bra. (ex Baby Semp, NAN). Av vad (råvara) tillverkas dessa
ersättningar? (1p)
Komjölk.
[Uppfödning] 7. Varför fungerar ej majsvälling resp soja semp på komjölksproteinallergiker?
Majsvälling innehåller komjölksprotein. Sojaallergi kan utvecklas pga korsreaktion.
[Uppfödning] 13. Vid en 2 mån-kontroll på BVC frågar en förstagångsförälder dig:
a) När det är dags att börja med smakportioner? (1p)
(4-)6 mån ålder.
b) Vad kan man ge som smakportioner? Ge 3 ex. (1p)
I: Rotfrukter, grönsaker. II: Frukt. III: Kött, fisk, ägg + Gluten. (Puré, majsvälling, mosad potatis).
c) När kan gluten introduceras i kosten? (1p) [x3]
4(-6) mån ålder.
d) I vilka födoämnen finns gluten? (1p)
Vete, korn, råg.
[Uppfödning] 15) Ge 3 exempel på olämpliga födoämnen till ett barn <1år och varför dessa är
olämpliga? 1,5 p
 Nitrat (spenat, mangold, rödbeta): Risk för methemoglobinemi.
 Honung: Risk för botulinism.
 Okokta bönor: Risk för lektinförgiftning.
 Nötter och jordnötter: Risk att sätta i halsen.
[Uppfödning] 13) En 3d flicka kommer in då hon inte orkar amma. I status noteras inga inftecken. Hon läggs in för obs och sondmatning. Hennes födelsevikt är 3500 g. Hon får i stort sett
ingenting i sig via amning – hur mycket ersättning per dygn ska hon få i sonden? (2p)
525 ml/d. Energibehov 93-114 kcal/kg/dag. Vätskebehov 150ml/kg/dag. 150 (vätskebehov) x 3,5
(kroppsvikt) = 525 ml. 0,68kcal x 525ml = 357kcal  102 kcal/kg/dag.
[Uppfödning] 8) En frisk tvillingbror till ett sjukt barn läggs in på din avdelning. Modern har
besvärlig mjölkstockning och orkar inte heller av psykiska skäl amma den friska brodern längre.
De är 2 veckor gamla och den friska tvillingen väger 3860 g. Vilken bör din ordination bli
beträffande hans flaskmat? (2p)
579 ml/d. 150 (vätskebehov) x 3,86 (kroppsvikt) = 579 ml. 5-6 måltider/d. 96,5 ml/måltid.

[Uppfödning] 9) En mamma till ett 1 mån gammalt barn (vikt 4 kg) får en amningspsykos och
måste läggas in på psykiatrisk avd. Man bedömer att modern ej kan amma och barnet läggs på
barnavd. Ange: (2p) [x2]
a) Mattyp:
Modersmjölkersättning.
b) Mängder:
600 ml/d. Energibehov 93-114 kcal/kg/dag. Vätskebehov 150ml/kg/dag. 150 (vätskebehov) x 4
(kroppsvikt) = 600 ml. 0,68kcal x 600ml = 408kcal  102 kcal/kg/dag. 5-6 måltider/d. 100 ml/måltid.
[Uppfödning] 6. Mamman till ett 3-månadersbarn har blivit svårt sjuk och kan inte amma. Vad
rek du pappan att ge sitt barn istället för bröstmjölk? Ange också vilken mängd per dygn och på
hur många mål han ska fördela maten. Barnet väger 6 kg. (2p)
Modersmjölkersättning. 6 kg x 150 ml/kg/d = 900 ml/d. Fördela maten på 5-6 måltider/d.
[Vätska] 1. Hur stort är vätskebehovet hos: (2p)
a) Ett spädbarn uttryckt i ml/kg/dygn?
150 ml/kg/dygn.
b) En 1-åring (ml/kg/dygn)?
100 ml/kg/dygn.
[Vätska] 8. Vätskebehovet hos ett barn ändras med åldern. Hur mycket vätska skulle du ge ett
barn per kg per dygn vid 3, 8 resp 14 månaders ålder? (1,5p)
3 månader 150ml/kg/d, 8 månader 125ml/kg/d, 14 månader 100ml/kg/d.
[Vätska] 2) Hur ser basala vätskebehovet ut per dygn hos ett: (3p)
a) 3 månaders barn som väger 5 kg?
150 ml/kg/24h = 5 x 150 = 750 ml/24h.
b) 11 månaders barn som väger 9 kg?
125 ml/kg/24h = 9 x 125 = 1125 ml/24h.
c) 3-åring som väger 16 kg?
100 ml/kg/24h = 16 x 100 = 1600 ml/24h.
[Vätska] 14. Ange 3 principiellt olika, kliniskt viktiga karakteristika hos ett litet barn som
bidrar till att han/hon blir dehydrerad lättare och snabbare än en vuxen i samband med en inf
(ssk mag-tarminf)! (3p) [x3]
 Barnet har högre vätskeinnehåll per kilo kroppsvikt (högre ECV).
 Större omsättningshastighet (större ju mindre barnet är). Större passiva förluster (högre AF
och feber).
 Njurarnas urinkoncentrationsförmåga är lägre hos det lilla barnet (sämre på att utsöndra Na).
[Vätska] 10. Nämn 4 fynd i status hos ett dehydrerat barn. (2p)
Gnällig, irritabel, minskad hudturgor, torr blöja, nedsjunken fontanell, få/inga tårar, torr mun/tunga,
insjunkna ögon och kinder.
[Vätska] 14) Vad ger du för typ av vätska vid följande behandlingar? 1,5p
a) Rehydrering?
Ringer-Acetat/NaCl (isoton) därefter Glukos 5% vid stabilisering (hyperton – tillägg av Na/K)
b) Underhållsbehandling?
Glukos 5% (ORS om möjligt)
c) Chock?
Ringer-Acetat/NaCl (+ ev blodprodukter).
[Vätska] 2. Vilka 2 viktiga krav måste ställas på kompositioner (egenskaper) för en vätska som
ska användas för snabb iv tillförsel (chockrehydrering)? (2p) [x2]
Ska vara isotona, glukosfria, lågt K-innehåll.

[Vätska] 3. Vid hotande/manifest chock ordinerar du iv: (3p)
a) Vätsketyp?
Ringer-Acetat eller NaCl.
b) Mängd vätska?
20 ml/kg.
c) Hur snabbt?
Vätskebolus var 20:e min tills bra perfusion.
[Vätska] 4.
a) En 8 mån pojke med gastroenterit har följande blodgas: pH 7,35, pCO 2 4,2, BE -8, B-glukos
5,2, Na 138, K 4,3. Ordinera lämplig tillsats i den 5%-iga glukoslösningen (dvs Na- + Ktillsatserna). (1p)
Na och K inom normalvärden. 40 Na + 20 K.
b) Samma barn med blodgas: pH 7,20, pCO 2 3,9, BE -10, B-glukos 4,3, Na 160, K 5,2. Ordinera
lämpliga Na- + K-tillsatser. (1p)
Hypernatremi och hyperkalemi. 80 Na + 40 K.
[Vätska] 9.
a) Vilken typ av dehydrering har ett 1,5-årigt barn med gastroenterit sedan 2d och som har 7%
viktnedgång? Na 144 mmol/L.
Isoton dehydrering.
b) Hur skulle du beh detta barn initialt som vägrar dricka? Vätska, mängd och tid. (2p)
Iv rehydrering: Isoton vätska, lågt K, glukosfritt. Ringer-Acetat (Na 130 mmol/l) eller NaCl (0,9%, Na
154 mmol/l). 5% av kroppsvikten i 4h. Utvärdera, fortsätt om ej rehydrerad.
[Vätska] 12. Om man vill ge ett barn en snabb iv rehydrering, vilken vätska ska man då
använda, vilket ungefärligt innehåll av Na och K i mmol ska vätskan ha per liter och hur mycket
vätska ska man ordinera per vikt och tidsenhet? (3p)
Ringer-Acetat eller NaCl 0,9%, isotona vätskor. Ska vara så fysiologiskt likt blod som möjligt, Na 145
mmol/l och K 4-5 mmol/l. 5% av total kroppsvikt ska in på (2-)4 timmar. Ringer innehåller egentligen
för lite Na (114 mmol/l), så NaCl är bättre. Inget glukos!
[Vätska] 13) Hur definieras hyperton dehydrering labmässigt och hur skall man tänka kring
behandlingen av en sådan? 2p [x3]
S-Na >150 mmol/l (Cl >115 mmol/l, viktförlust >10%). Rehydrering bör vara klar inom 36h. Na bör
ej sjunka snabbare än 0,5 mmol/l/h (10-15 mmol/l/d). Risk för hjärnödem!
[Vätska] 15) Hyperton dehydrering är ett allvarligt tillstånd som i uttalade fall (eller felaktigt
korrigerad) kan leda till svåra hjärnskador eller död. Det är därför avgörande att identifiera
dessa barn snabbt bland alla gastroenteriter. Nämn 2 viktiga omständigheter/anamnesuppgifter
som starkt pekar på HD. (2p)
Längre anamnes (tar längre tid att utveckla), främst hos yngre barn (<1,5åå).
[Vätska] 9. Gastroenterit hos barn ger en snabbare påverkan på vätskebalansen jämfört med
vuxna. Det finns 3 olika typer av dehydreringar som kan utvecklas och en av dessa
dehydreringsformer får inte sällan ett allvarligt förlopp. Vilken typ av dehydrering indikeras
och nämn 2 faktorer/orsaker som gör denna typ av dehydrering allvarlig. (3p)
Hyperton dehydrering. Risk för arytmier pga hyperkalemi samt hjärnödem pga inkorrekt vätskebeh.
[Vätska] 13)
a)Vilken är den fruktade (dödliga) komplikationen vid felaktig utförd vätskebeh vid hyperton
dehydrering?
Hjärnödem om för mkt vätska  död.
b)Vilken typ av vätska skall ges för att undvika denna komplikation?

Hypoton vätska, glukos 5% med 80 mmol Na, 40 mmol K, ges långsamt (36h).
[Vaccin] 12. Vid vilken ålder skall prematura barn vaccineras? Kronologisk eller justerade
ålder? (1p)
Kronologisk.
[Vaccin] 2) [x4]
a) Vilka vacciner ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet? 3p
Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, HIB, invasiv pneumokocksjd, HPV (flickor), mässling, påssjuka,
röda hund.
b) Vilka av dessa vaccin som är sk ”levande vacciner” och varför är det viktigt att veta?
Mässling, påssjuka, röda hund. Immunsupprimerade kan bli smittade av sjd vid levande vaccin.
c) För barn från eller med anknytning till ”riskländer” erbjuds ytterligare 2 vaccinationer.
Vilka? (1p)
Tuberkulos (levande), hepatit B.
[Vaccin] 13) a) Vilka vaccin som ingår i vaccinationsprogrammet är levande vaccin? (1p)
Mässling, påssjuka, röda hund, (tuberkulos), (rotavirusinf).
b) Vilka kompl av grundsjd vill man genom allmän vaccination undvika vid dessa sjd? (2p)
Encefalit, dövhet, blindhet, hjärnskrumpning.
[Vaccin] 9. En pappa kommer till BVC på läkbesök med sitt barn som är 2 mån gammalt. Han
är orolig för levande vaccin och vill veta vilka dessa är. Han är orolig att barnet skall få ett
sådant vaccin nästa månad.
a) Vid vilken ålder ges de levande vaccinerna i det svenska vaccinationsprogrammet och vilka är
de? (2 p)
Mässling, påssjuka, röda hund, (tuberkulos (6 mån)), (rotavirusinf). 18 mån + 6-8 år.
b) Vad är fördelen med att vissa smittämnen ges som levande och inte avdödade vaccin? (1 p)
Långvarig effekt (starkare immunologiskt svar  bättre immunologiskt minne), få doser.
[Vaccin] 14. Vilka fosterskador är vanliga om en kvinna smittas med röda hund under
graviditeten? Nämn 2. (2p) [x2]
Dövhet, blindhet, för liten hjärna med svårt förståndshandikapp.
[Vaccin] 10. Avseende de avdödade vaccinen som ges i det svenska vaccinationsprogrammet:
Nämn för resp sjd en allvarlig kompl som man genom vaccination vill undvika. (Död är inte ett
acceptabelt svar, utan isf sjdorsaken som leder till döden) (3p) [x2]
Difteri (endokardit, förlamning, njurskada), stelkramp (kvävning), kikhosta (syrebrist/medvetslöshet),
polio (andningsförlamning), HIB (meningit, sepsis, epiglottit, led- och mjukdelsinf), invasiv
pneumokocksjd (meningit, sepsis), HPV (cervixcancer), (hepatit B (levercancer)).
[Vaccin] 13. Vilka 3 toxinmedierade bakteriella sjd vaccinerar vi barnen mot i Sverige? (3p)
Tetanus, difteri, pertussis.
[Vaccin] 13.
a) Vilka av följande agens/sjd ingår ej i vaccinationsprogrammet: Difteri, varicella, TBC, HPV,
kikhosta, rotavirus, pneumokock, påssjuka, TBE, mässling, meningokock, stelkramp, röda hund
(2p)
Varicella, TBE, meningokock.
b) Vilka vaccinationer ingår i ”första sprutan” vid 2-3 mån ålder: Difteri, varicella, TBC, HPV,
kikhosta, rotavirus, pneumokock, påssjuka, TBE, mässling, meningokock, stelkramp, röda hund.
(2p)
Difteri, stelkramp, kikhosta, pneumokock.

[Neo] 8) Vilka 3 organsystem är i fokus vid sjdpanoramat hos för tidigt födda barn <v32 och för
vart och ett organsystem ange 1 relevant diagnos. (3p)
Respiration/andning (RDS), cirkulation/hjärta (öppetstående duktus arteriosus), nervsystemet/hjärnan
(hjärnblödning – IVH/infarkt – PVL).
[Neo] 12. Vad orsakar RDS (respiratoriskt distress syndrom) hos prematurt barn? (1p)
Surfaktantbrist + generellt underutvecklade lungor (nedsatt elasticitet). Prenatalt: Kortikosteroider iv
till modern förhindrar kompl hos det prematura barnet. Postnatalt: Intubera + ge surfaktant.
[Neo] 9) Hyperbilirubinemi är ett vanligt neonatalt bekymmer med pot allvarliga konsekvenser.
a) Vilken typ av bilirubin domineras vid tidig postnatal gulsot?
Okonjugerat.
b) Vad heter det allvarliga tillstånd som kan utvecklas vid höga bilirubinnivåer?
Kernikterus (bilirubininducerad hjärndysfunktion pga inlagringar).
c) Vilka 2 behmetoder finns för neonatal hyperbilirubinemi?
Rehydrering i 1:ahand. Vid högre konc fototerapi, blodbyte mha transfusion.
[Neo] 8) Nämn 3 vanliga orsaker till akut behov av neonatalvård. 1,5 p
Andningssvårigheter, infektion, prematuritet, allvarlig hypoglykemi och hyperbilirubinemi/gulsot.
[Feber] 16. Ange 2 skäl/ind att använda antipyretisk beh i samband med febersjd hos barn. (2p)
Lindring av obehag och sjdkänsla (förbättra AT, kan somna). Mindre dehydreringsrisk. Minska risk
för hjärncellsskador.
[Feber] 15. Som du vet är feber i särklass vanligaste sökorsaken på en barnakut. Bakom detta
vanliga symtom döljer sig allt från banala inf till svåra sjd. Anamnes och status är då avgörande
för en rimlig bed. Nämn 2 olika troliga tillstånd hos två olika 8 mån barn som båda haft feber 40
grader 2-3d utan några andra symtom eller specifikt i status. Det ena barnet är rel opåverkat,
det andra barnet allmänpåverkat. (2p)
Det allmänpåverkade barnet kan ha haft bakterieinf/sepsis, medan det opåverkade haft en virusinf.
[Feber] 13. Bakteriella patogener som infekterar det nyfödda barnet har ffa 2 olika ursprung.
Varifrån kommer smittan och vilka är de vanligaste patogenerna (nämn 2 för varje ursprung)?
(3p) [x2]
Genitalflora: GBS, herpes simplex, Listeria monocygenes, Neisseria meningitides, Haemofilus
influenzae, GAS, pneumokocker.
Nosokomialt: KNS, Enterokocker, Klebsiella.
[Feber] 8. Vilka är de vanligaste agens vid bakteriell meningit efter nyföddhetsperioden hos
barn? Nämn 2. (2p)
Pneumokocker, Meningokocker, H influenzae.
[Feber] 12) Vilken är i Sverige den vanligaste kompl vid bakteriell meningit? (1p)
Hörselskador.
[Feber] 11) LP-fynd vid purulent bakteriell meningit hos barn visar vanligtvis högt eller lågt:
I. Vita blodkroppar poly:
Högt (ofta >1000).
II. Vita blodkroppar mono:
Högt (kvot-poly/mono >0,7).
III. Laktat:
Högt (>3,5, ofta 10).
IV. Protein:
Högt (kraftigt förhöjt >250mg/l).
V. Spinal glukos:

Lågt (sänkt kvot-spinal/plasma).
[Feber] 6) Tillsammans med den harmoniska barnjouren genomför du, på ditt första jourpass
under denna kurs, en LP på en febril 4-åring. Nedan ser du 3 tänkbara likvorfynd. B-glukos 5,2.
Tolka labsvaren! 3 p
LPK (Ref <6x10(6)/L)

Fall 1.
2, varav alla mono

Fall 2.
250, varav 230 mono

Fall 3.
2500, varav poly 2150

Erytrocyter (Ref <1x10(6)/L)
Glukos (>2/3 av B-glukos)
Laktat (Ref 0,5-2,3 mmol/L)
Albumin (Ref <290 mg/L)

3500
4,5
1,3
160

3
4,7
1,8
420

8
0,7
4,5
850

Fall 1: Stickblödning.
Fall 2: Viral meningit.
Fall 3: Bakteriell meningit.
[Feber] 14. Nämn 6 symtom/tecken på det kritiskt sjuka barnet som ger misstanke om sepsis
eller meningit. (3p)
Svårkontaktbar, feber (om nyfödd låg/normotemp), förhöjd/ansträngd andning, petekier, förlängd
kapillär återfyllnad, ökad hjärtfrekvens, kalla extremiteter, färgskiftning, svaga pulsar (skillnad
perifert-centralt), låg urinprod, lågt BT (faller sist).
[Feber] 10) Vilka kliniska tecken letar du efter om du misstänker sepsis på en 1-åring? Ange 4.
Takykardi ev takypné. Irritabilitet. Cyanos, kramper. Generella smärtor, uppdriven buk. Nedsatt
medvetandegrad/slöhet. Hög feber hos barn, normal/hypotemp hos nyfödda. Cirkulatorisk påverkan
med nedsatt perifer cirkulation.
[Feber] 13. Till VC kommer en pappa med sitt 3v gamla spädbarn som har feber 38,8 grader
sedan drygt 1d tillbaka. Pojken har inga andra symtom än feber, ser ganska pigg ut och du
hittar inget avvikande i status. Vad säger du till pappa angående trolig genes till febern och hur
handlägger du fallet? (2p)
Feber hos barn <1 mån beror ofta på anatomiska avvikelser. Ska åka till akuten och läggas in.
Utredning med CRP och U-sticka för att utesluta pyelonefrit. Barn >3 mån måste ej läggas in.
[Feber] 14. På barnavd ligger en 3-årig pojke som har haft hög feber, runt 39-39,5, i nu
sammanlagt 7d. Utöver febern har han konjunktivit och rodnade såriga läppar. Han har också
ett fint exantem på bålen. Lab visar nu CRP 137 och TPK 622, i övrigt inget anmärkningsvärt.
Pojken har fått cefotaxim i 3d men febern har inte gått ner. Vilken diagnos måste du misstänka?
Behöver du ge febernedsättande eller inte? Motivera ditt svar. (3p)
Kawasakis sjd. Febernedsättande förändrar inte förloppet/duration, men kan ge symtomlindring genom
mindre sjdkänsla och mindre risk för dehydrering (pga hög feber). Eftersom febern ligger >39 så kan
man ge barnet febernedsättande så att AT förbättras och barnet kan vila. Vid hyperpyrexi (>41) är det
alltid rek. Febernedsättande minskar ej risken för feberkramper.
[Feber] 16) Adam, 2 år, uppsöker akuten med sina föräldrar. Adam är tidigare frisk och har fått
alla vaccinationer enl svenska vaccinationsprogrammet. Nu har han haft feber 39-40C i ett halvt
dygn. Han har kräkts två gånger och ätit dåligt. Han har inga tecken till luftvägsinf. De sista
timmarna har Adam blivit allt slöare; han har mest sovit och inte orkat leka. Vid us finner du en
trött, blek och högfebril pojke, som är lättväckt men lite irritabel. Hjärtat auskulteras utan
biljud, med frekv 170/min. Andningsljuden är rena och AF 40/min. Buken är mjuk och oöm. På
benen ses några spridda 2-3 mm stora, röda utslag, som inte bleknar vid tryck.
a) Vilken sjukdom ska man i 1:ahand överväga? (1p)
Septisk chock.
b) Vilka blir dina åtgärder? (2p)
Enl ABCDE: Syrgas, andning ua, 2 infarter + vätskebolus! Claforan + Doktacillin. Temp. Ev
paracetamol efter det.

[Feber] 15. En 2-årig pojke kommer in till akuten med hög feber sedan 14h, röda hudutslag
spritt på kroppen som ej går att trycka bort. I status: Temp 40,3. Sänkt medvetandegrad, men
reagerar försiktigt när du utsätter honom med hårt tryck mot bröstbenet. Han är antytt
nackstel. Han har en kapillär återfyllnad på 4 sek. Beskriv i minst 5 punkter (inga uppsatser
med omfattande löpande text) samt i kronologisk ordning dina huvudsakliga åtgärder på
akutrummet: (5 p)
 Infart
 Tillkalla narkosläkare
 O 2 -saturationsövervak
 Chockbeh: 20 ml/kg Ringer-Acetat under 20 min.
 Blododl + Provtagning (blodstatus, CRP, elektrolyter, syra-bas, koagulationsstatus, LP)
 Ev steroider
 Claforan (+ ev Doktacillin) iv
 IVA
[Feber] 7) På akuten sitter även Maja 4 år i mammas knä. Maja har haft hög feber i 4d, kring 39.
Enligt mamma har Maja inte någon snuva eller hosta men har klagat över ont i magen. Kräkts
ett par gånger och haft en normal avföring på morgonen. I status ser du en varm, lite
snabbandad flicka som sitter ganska stilla i mammas knä. Öronen och halsen ser fina ut,
normala andningsljud på lungorna, inga indragningar. När du får känna på magen (i mammas
knä) känns magen mjuk, någon närmare palp tillåter ej Maja. Inget övrigt fokalt i status. CRP
186.
a) Nämn 1 viktig diagnos som du överväger i 1:ahand. 1p
Sepsis.
b) Vilka prover/undersökningar vill du ta i 1:ahand? Ange 2 saker. 1p
Blododling, koagulationsstatus (DIC-risk), LP.
[Feber] 17) Vid okänd sepsis hos barn behandlar vi ofta med cefotaxim (Claforan) men lägger
ibland till Doktacillin. Ange 2 smittämnen som bara är känsliga för Doktacillin och som
föranleder dubbelbehandling. (2p)
E faecalis, Listeria, Clostridium perfringens.
[Feber] 2) Förklara varför suprapubisk blåspunktion är 1:ahandsmetod för urinprovtagning vid
pyelonefritmisstanke hos barn <1 år. (2p)
Pga kontaminering av blöjbakterier, hög risk för falskt pos svar samt att de kan inte kissa på potta.
[Feber] 11) Pyelonefrit hos spädbarn är ett allvarligt tillstånd. Nämn minst 2 signifikanta
allvarliga möjliga konsekvenser av detta tillstånd. (2p)
Sepsis, akut njurinsuff (njurskada).
[UVI] 10) Diagnosen UVI är osäker när den baseras på kastade urinprover. Urinstickan med
leukocyt- och nitrittestet är då till viss hjälp. Förklara i termer av sensitivitet och specificitet vad
leukocytpos/neg resp nitrittestpos/neg betyder för säkerheten i diagnostiken. (3p)
Pos leukocyttest (85%) är mer sensitivt för UVI än pos nitrittest (65%), dock är pos leukocyttest
(95%) mindre specifikt för UVI än pos nitrittest (100%). Leukocyttestet kan ha ett visst värde vid neg
nitrittest. Pos leukocyttest är dock inte entydigt med UVI utan kan bero på annan lokal infl reaktion i
urinvägar. Neg leukocyttest talar starkt mot UVI. Falskt neg leukocyttestresultat kan förekomma vid
kraftig proteinuri. Nitrittest är pos vid nästan alla fall där etiologin är gramneg stavbakterier.
[UVI] 7. Kliniska tecken vid urinvägsinfektioner (UVI) varierar med åldern, nämn 4 tecken som
inger misstanke om UVI hos ett spädbarn. (2p)
Oklar feber, irritabilitet, slöhet, failure to thrive. 1mån-4år: Magsmärtor, illamående.
[UVI] 18) Vad är risken med att ha vesikoureteral reflux (VUR)? Nämn 2. 1p

Blåstömningsrubbning, UVI, förstoppning, pyelonefrit, njurskador.
[ÖLI] 4. Nämn 3 fysiologiska orsaker varför barn jämfört med vuxna är mer känsliga och
därmed mer allmänpåverkade vid en virusinfektion (typ ÖLI, bronkit, RS). (1,5p) [x4]
 Mindre gasutbyte pga färre alveoler (och mindre utv kapillärt nätverk runtom).
 Kemoreceptorer i larynx/farynx svarar annorlunda på främmande kropp (vuxna hostar, barn
får apné).
 Hypoxi inducerar apné.
 Smala luftvägar som orsakar hög ökning i luftvägsresistens om uppsvullen.
 Mjuk thorax: Luftvägar och lungor ”kollapsar” när barnet andas ut.
 Mindre muskelmassa/hypotoni.
[ÖLI] 11) Para ihop ålder med den sannolikaste luftvägsagens vid pneumoni. (2p)
 Agens: Mykoplasma, β-streptokocker, RS, pneumokocker.
 Ålder: 1 vecka, 4 mån, 3 år, 9 år.
β-streptokocker (1 vecka), RS (4 mån), pneumokocker (3 år), mykoplasma (9 år).
[ÖLI] 5) Vilket agens (patogen) bör i 1:ahand misstänkas vid pneumoni hos: (3p)
a. 10-dagars barn?
β-streptokocker grupp B (GBS).
b. 4-månaders barn?
RS-virus.
c. 4-åring?
Pneumokocker.
[ÖLI] 3) Nämn 4 olika kliniska fynd hos ett barn som har andningsbesvär. (2p) [x2]
Hög AF, ytlig andning, supra/substernala/inter/subkostala indragningar, näsvingespel, hackande
torrhosta, blek/cyanotisk. Trött/slö, matningssvårigheter, viktnedgång, taky/bradypné, taky/bradykardi,
gruntning, bukandning, auxillär andning, låg saturation.
[ÖLI] 17) Du misstänker pneumoni på en 2-åring. Nämn 3 symtom som fick dig att misstänka
denna pneumoni 1,5 p
Takypné, hög AF, blek, trött, feber, hosta, ätsvårigheter.
[ÖLI] 11) I januari går du din första jour och vadar fram bland föräldrar och barn när SSK ber
dig titta på Lisa 4v gammal. Mamma berättar att Lisa sedan 2d har klar seg trådig snuva, är
trött, har svårt att komma till ro. Orkar inte amma de sista 6h. Plötsligt nu på em tyckte
mamma att Lisa för en kort stund blev blå och inte verkade kunna andas varför mamma ringde
efter ambulans. Temp 37,9. 2p
a. När du undersöker Lisa vill du bedöma hennes andning – vad tittar du efter? Nämn 2 tecken.
Hög AF, ytlig andning, supra/substernala/inter/subkostala indragningar, utsvängda näsborrar,
hackande torrhosta, blek/cyanotisk.
b. Vilken är den troligaste diagnosen?
RSV-bronkiolit.
[ÖLI] 5) I princip alla barn kommer att ha haft en respiratory syncytial virus-inf (RSV) innan
2åå. Vissa barn blir svårt sjuka och behöver vårdas på sjukhus. Efter hur många sjddagar
räknar man med att symtomen är som värst? (1p)
5 dagar.
[ÖLI] 16. Förklara skillnaden mellan obstruktiv bronkit och förkylningsastma. (2p)
Obstruktiv bronkit är en inf i bronkerna som gör att de blir infl och svullnar upp och därmed ger
obstruktiva problem. Förkylningsastma är när astmatiska besvär såsom obstruktivitet med förlängt
exspirium uppkommer i samband med en förkylning. Detta är mycket vanligt hos småbarn och den

vanligaste orsaken till astmatiska besvär hos småbarn. Det är övergående och något som barnen
sedermera växer ifrån. Detta är alltså ingen ”riktig” astmadiagnos.
[Gastro] 16) Ge 2 symtom på vad som skulle få dig att tänka på: 2p
a) GERD hos en 3 månaders? [x3]
Kräkningar, failure to thrive, skrikighet/irritabilitet (magont? efter måltid, nattetid),
matvägran/aptitlöshet, aspiration, stridor, obstruktiva luftvägsbesvär/pneumonier, anemi/GI-blödning.
b) IBD hos en 9-åring?
Viktnedgång, diarré, blod/slem PR, buksmärtor, tenesmer vä fossa, längddeviation/dålig tillväxt,
(försenad pubertet).
[Gastro] 14) Håkan 9 mån och hans föräldrar besöker mott. De har svårt få Håkan att äta
ordentligt och han kräks oftare än storebror gjorde när han var liten. Håkan ammades till han
var 8 mån gammal och har egentligen redan från start haft mycket kräkningar. De
introducerade smakportioner vid 4 mån ålder, och nu äter Håkan samma mat som resten av
familjen. Han bajsar varje dag och avföringen är mjuk. Håkan verkar må bra i övrigt och
förefaller obesvärad av sina kräkningar. Du misstänker GERD. Nämn 3 kompl GERD kan leda
till hos barn? (3p)
Ätsvårigheter/matvägran, väsande andning, ÖLI, anemi, tillväxthämning.
[Gastro] 8) Dexter 3 år söker på barnläkarmottagningen pga förstoppningsproblematik sedan
drygt 3 mån. Han har samtidigt varit trött och klagat över ont i magen. Innan du träffar honom
har han vägt sig ute hos SSK. Hans vikt idag är 14,1 kg och han är 96 cm lång, vilket är
oförändrat sedan förra kontrollen för 4 mån sedan. Med tanke på sjukhistorien vill du utreda
om celiaki skulle kunna vara en orsak till hans besvär. (4p)
A) Vilket/vilka prover tar du initialt?
IgA mot gliadin (AGA), endomysium (EMA), transglutaminas (TGA), deamiderad gliadinpeptid
(DGP).
AGA högst sens <2åå, EMA och TGA (vanligast) >2åå.
B) Om provet indikerar celiaki, hur går du vidare för att bekräfta diagnosen?
Tarmbiopsi.
C) Celiaki kan ha en mkt variabel symtombild. Nämn (utöver förstoppning, buksmärta och
avplanad tillväxt) ytterligare 2 tänkbara symtom.
Diarré, kräkningar, utspänd buk, muskelatrofi, (avplanad tillväxt, förstoppning, buksmärta).
Äldre barn: Buksmärtor, förstoppning, försenad pubertetsutv, kortvuxenhet, järnbrist.
[Gastro] 15) Astrid, 10 mån, söker på akuten med sin pappa under ditt kvällspass. Hon har varit
lite förkyld i veckan, men har ingen feber. För någon månad sedan hade hon en öroninfl som abbeh. Idag sedan kl 9 har hon i episoder varit väldigt skrikig. Hon har gråtit ett par min men
sedan lekt igen. Hon har inte ätit så bra under dagen, hon har inte kräkts och hon bajsade
senast igår. Hon är lugn nu på akuten och låter sig undersökas i pappas knä.
a) Vilket tillstånd måste misstänkas? 1p
Invagination.
b) Nämn 1 undersökning som fastställer diagnosen. 1p
Kolonröntgen.
c) Hur botar man sjukdomen? 1p
Kolonröntgen räcker oftast, deinvagination, tarmresektion.
[Lux] 11. [x2]
a) Nämn 3 riskfaktorer för höftledslux.
Hereditet, sätesbjudning, flicka, klumpfot.
b) Nämn 3 fynd i status som talar för höftledslux. (3p) [x3]
Abduktionsinskränkning, benlängdsskillnad, asymmetriska veck.

[Lux] 10. Vid 2-månaderskontrollen på BVC ska alla barn undersökas med Ortolanis och
Barlows test. Vilket tillstånd vill du utesluta genom att göra dessa test? (1p)
Höftledsluxation.
[Övrigt] 14. En journal avslutas i allmänhet med ett ”PBD” (prel bedömning). Nämn de 3
grundelement som alltid ska ingå i ett välskrivet PBD. (2p)
Sammanfattning av ens bedömning av pats tillstånd, angivande av preliminära diagnoser och den
närmast förestående handläggningen.
---------------------------------------------------------31. Tentor----------------------------------------------------[Neo] Du kallas akut till förlossningen och finner där en 1 min gammal flicka som inte
spontanandas. Hon är mkt blek och helt slapp. Hon rör sig inte och reagerar inte på stimuli.
Hjärtfrekvensen är 70/min.
Vilka parametrar inkl i Apgarpoängen, och vid vilka tidpunkter registreras vanligtvis poängen?
Bed med 0-2p sker vid 1, 5 och 10 min av HF, andning, tonus/spontanmotorik, hudfärg, retbarhet.
Vilken Apgar-poäng har flickan?
1p på HF.
Vilken är den viktigaste åtgärden akut vid omhändertagandet av flickan?
Ventilera med neopuff med luft.
[Neo] Du blir kallad till neo där det ligger en 3h gammal flicka som har en AF på 78/min.
Hennes saturation är 93% i hö hand.
Ange 4 orsaker till takypné första dygnet.
PAS, MAS, pneumoni, hypoglykemi, pneumothorax, lungmissbildning, hjärtfel, sepsis.
Vilka symtom ger PPHN (pulmonell persisterande hypertension) hos ett nyfött barn?
Dålig saturation, andningspåverkan med takypné, PDA, öppetstående foramen ovale.
[Neo] Du går BB-rond och ombeds av barnmorskan att titta lite extra på en pojke som hon
uppfattar ser lite avvikande ut. Barnet föddes vaginalt i 36+4, FV 2680g. Apgar 8-9-10.
Barnmorskan undrar om barnet har Downs syndrom.
Nämn 6 typiska stigmata man ofta ser vid trisomi 21. [x2]
Epikantusveck, lågt sittande öron, högt gomtak, kort nacke, hypotoni, sandalgap, fyrfingerfåra, stor
tunga, mikrodaktyli.
Missbildningar förekommer i större utsträckning hos barn med trisomi 21.
Ange den för Downs syndrom typiska hjärtmissbildningen.
AV-commune.
Ange 3 andra signifikanta missbildn som är tydligt överrepresenterade hos barn m trisomi 21.
VSD, duodenalatresi, katarakt, dövhet, Hirschsprung.
Ange 3 sjd som är tydligt överrepresenterade hos barn med trisomi 21.
Hypotyreos, typ 1-diabetes, celiaki, leukemi.
[Neo] 5. Vilka 2 sjd ska man senare skreena för hos ett barn med Mb Down? (1 p)
Hypotyreos, glutenenteropati (celiaki).
[Neo] 19. Trots att en stor del av foster med trisomi 21 upptäcks antenatalt och aborteras
sjunker inte antalet födda barn med denna kromosomavvikelse i samma utsträckning. Ange den
viktigaste orsaken.
Ökande ålder på förstföderskor.
[Neo] 18. Varför är det viktigt att upptäcka en kongenital katarakt tidigt? (1p)
Risk för blindhet utan behandling.
[Neuro] En pappa söker på akuten med sin 3½ år gamle son pga kräkningar. Pappan berättar
att pojken sedan några veckor av och till kräkts plötsligt vid morgonmålet. Därefter verkar han
ha mått bättre. Pojken har vidare vaknat lite tidigare än vanligt om mornarna, varit gnällig men

lugnat sig när han fått välling. Pappan tycker också att pojken varit gnälligare och besvärligare
än vanligt och att han snubblar mkt. Pojken är sedan en vecka lite snuvförkyld och pappan
undrar om pojken kan ha något åt öronen. I status finner du inget anmärkningsvärt, men
gossen är svårundersökt eftersom han är rädd. Vad bör utredas och hur utreds pojken? 2p
Hjärntumör bör uteslutas snarast. Noggrant neurologstatus, DT och ögonkonsult.
[Neuro] När en vuxen person drabbas av ett plötsligt oväntat krampanfall väcks genast
misstanken om hjärntumör. Hos barn är det inte så. Förklara (det finns en logisk förklaring)
varför intrakraniella tumörer oftast inte debuterar med ett EP-anfall.
Majoriteten av barnhjärntumörerna är lokaliserade i bakre skallgropen (lillhjärnan) och ger därför inte
epilepsi som 1:ahandssymtom.
[Neuro] 28. Som du vet är morgonkräkningar ett symtom som ska föranleda misstanke på
hjärntumör. Kräkningarna kan uppträda utan andra påtagliga associerade symtom utan att
barnet ens ätit frukost.
a) Vilken är mekanismen bakom detta något udda symtom? (1p)
Akveduktstenos med accentuerade symtom i liggande (under natten).
b) Ange 3 relevanta fynd i status som talar för diagnosen. (2p)
Abducenspares, torticollis, ataxi.
[Neuro] 21. Till BVC där du är läkare har sköterskan satt upp en 5 mån gammal flicka på
extrabesök. Föräldrarna uppger att flickan vid flera tillfällen under senaste veckan nickat till
med huvudet under matning och att detta upprepats flera gånger i följd. Vid några tillfällen
slagit uppåt med armar och ben efter nickningen. Efteråt verkade hon lite ledsen.
a) Vilken sjukdom bör du misstänka? (1p)
BNS-kramper (ssk typ av barn-ep med Salaamanfall)/Westsyndrom.
b) Nämn 1 us som bör göras akut på närmaste barnklinik. Vad visar den om det stämmer med
din hypotes? (1p)
EEG visar hypsarytmi.
[Neuro] 11. En morgon vaknar föräldrarna till Olle, 8 år, tidigare frisk, av att man hör konstiga
ljud från Olles sovrum. När de kommer in i hans rum har han en kort stund ryckningar i
ansiktet en kort stund. Han har kissat i sängen vilket han inte brukar göra. En av hans föräldrar
hade någon form av krampsjukdom som barn men det gick över.
a) Vad misstänker du för specifikt tillstånd? (1p)
Rolandisk/benign barn-ep.
b) Hur kan du säkerställa den diagnosen, och om din misstanke bekräftas, vad visar isf us? (2p)
EEG visar centrotemporala ”spikar”.
[Neuro] På rtg-ronden visas en MR-hjärna. Du ser en tumör som sitter i närheten av sella
turcica. Nämn 1 lokalt symtom och 2 fjärrsymtom som en tumör i detta område skulle kunna ge.
Synpåverkan. Hypofyspåverkan x flera (pubertas precox, Cushing, GH-brist), (HV – ICP-stegring).
[Kardio] En tidigare frisk 8 mån gammal pojke inkommer akut då han kräks och verkar mkt
tagen tycker föräldrarna. Du noterar att pojken är trött och blek. Pojken är afebril utan inftecken. Sat-övervaket visar 95% och en mkt snabb puls på ca 230 slag/min. På EKG ser du
smala QRS-komplex.
Vilken diagnos misstänker du i 1:ahand?
Supraventrikulär takykardi.
Varför är det viktigt att snabbt behandla?
Risk akut hjärtsvikt.
Vilken farmakologisk beh är ditt 1:ahandsval om du misslyckas med vasovagal stimulering?
Adenosin.
[Kardio] Strukturell missbildning av hjärtat (”hjärtfel”) indelas i läroboken i 3 huvudtyper:

1. Shuntvitier, 2. Duktusberoende vitier, 3. Cyanotiska vitier.
Nedan ser du 3 olika hjärtfel som du ska para ihop med huvudtyperna 1, 2 och 3.
A. Transposition av aorta och pulmonalisartären (TGA), B. VSD, C. Koarktatio aortae.
A = 2 + 3, B = 1, C = 2.
[Kardio] Vid en stor ventrikelseptumdefekt (VSD) hörs som du vet ofta inget blåsljud och dessa
barn slinker därför gärna igenom den neonatala kontrollen på BB. Dessa barn utvecklar förr
eller senare symtom som föräldrarna söker för på tex akutmottagningen.
Ungefär vid vilken ålder brukar symtomen komma?
4-6 veckors ålder.
Vilka 3 symtom/tecken i status observeras i det typiska fallet?
Takypné, failure to thrive, leverförstoring, trötthet vid matning, ödem, svettning.
Vad beror symtomen på?
Hjärtsvikt.
[Kardio] 19. Ella, 6v har fått en extra tid till dig för läk-us på BVC eftersom hon haft lite klen
viktutv. Hon var fullgången med normal förlossning, födelsevikt 3310g. Us på BB var normal.
Vikt för 1v sedan 3610g. Vikt idag 4010 g. Mamma har noterat att Ella är snabbandad och
svettas i samband med amning. Ella verkar också lite orolig.
a) Ange trolig orsak till viktutveckling och symtom? (1p)
Hjärtsvikt pga VSD.
b) Nämn 4 relevanta saker du undersöker i status för att underbygga din hypotes. (2p)
Takypné, takykardi, näsvingespel, indragningar, leverförstoring, ev lungödem, nedsatt perifer cirk.
c) Nämn ytterligare 1 undersökning som kan vara indicerad att utföra snarast? (1p)
Hjärt-EKO, lungrtg (hjärtstorlek).
[Kardio] 9. Till akuten kommer Lina 3v. Hon har varit trött, blek och snabbandad sedan några
timmar. Orkar inte äta från bröstet. Hon har inte haft någon feber och ej heller andra infsymtom. I status: Temp 37,2. Trött, blek, hjärtat slår så fort att du inte kan räkna. Buk:
Leverkanten nedanför arkus 3 cm med lite spänd kant. Med pulsoximeter förefaller hjärtat slå
med 240 slag per minut. O 2 -sat 88%.
a) Vad misstänker du för diagnos (1 p)
Hjärtsvikt pga ventrikelseptumdefekt (VSD).
b) Vilka blir dina åtgärder för att få en säker diagnos och vad visar us om din preliminära
diagnos stämmer? (2 p)
Hjärt-EKO visar försämrad EF (ejektionsfraktion), lungrtg visar förstorat hjärta.
c) Om us bekräftar din misstanke, hur behandlar du då? Minst 2 principiellt olika beh. (2 p)
Diuretika, digitalis, syrgas, blodkärlsvidgande. Vissa VSD stänger sig spontant, annars kirurgisk
slutning (direktsutur eller patch). Ab-profylax mot endokardit.
[Kardio] 20. En 4v gammal flicka inkommer till akuten. Hon har en känd ventrikelseptumdefekt
(VSD) och har flera symtom som stödjer detta, tex snabbandad, svettning vid amning och
takykardi. Hon är dock inte cyanotisk.
Förklara varför? (1p)
Vä-höshunt ger inte cyanos.
Ange en sammanfattande benämning på de kardiella symtom som flickan uppvisar. (1p)
Hjärtsvikt.
[Kardio] En 5v gammal flicka inkommer till akuten. Hon har en känd ventrikelseptumdefekt
(VSD) och barnkardiologen har instruerat föräldrarna att komma in med flickan, om hon
utvecklar symtom på hjärtsvikt.
Nämn minst 2 relevanta sådana symtom som föräldrarna kan upptäcka (mao inte sådana fynd
som endast är statusfynd för läkaren). 1 p
Snabb andning, ev även vid amning, ökad puls, svettighet vid amning. Snabb viktökning på BVC.
Nämn minst 2 fynd som doktorn kan upptäcka i status, förutom de som nämnts. 1 p

Leverförstoring, ökad prekordial aktivitet, blåsljud (förmodligen redan känt).
[Kardio] 17. Fallots tetrad är en av de vanligare komplexa hjärtvitierna. Dessa barn kan
uppvisa varierande symtom där cyanos kan, men inte behöver, finnas. Vilken av de i detta
hjärtfel ingående delkomponenterna styr om cyanos uppträder eller ej?
Pulmonalisstenosen.
[Allergi/Lungor] Hur definieras anafylaktisk reaktion?
En akut allergisk reaktion med symtom från flera olika organsystem och som alltid inkluderar en
respiratorisk och/eller kardiovaskulär påverkan.
En anafylaktisk reaktion kan utvecklas till en chock. Förklara mekanismen bakom detta.
Cytokinutsläpp från mastceller och basofiler ger glattmuskelrelaxation i kärl och ökad kapillär
genomsläpplighet.
[Allergi/Lungor] En 14-årig pojke kommer in 15 min efter att ha ätit en glass. Han har
stickningar och myrkrypningar i hand och fotsulor och i hårbotten. Han har pågående astma
med tämligen tydlig tungandning. Vilken av alla de mediciner du ger är viktigast att ge först?
Adrenalin.
[Allergi/Lungor] Patrik är 14 år gammal och nötallergiker. Av misstag har han ätit en glass med
toppning av choklad och nötsmulor. Han inkommer till akuten och är rejält medtagen; slö kräks
och är tungandad. Huden är blek och marmorerad. Kapillär återfyllnad 2s. Du är primärjour
och inser snabbt att det är bråttom. Din absolut första åtgärd är [?????]!
Du säkrar därefter andningen mha mask och blåsa. Självklart ska du tillkalla narkos, sätta nål,
ge vätska och ev HLR om detta är indicerat. Dock måste du initiera en allra 1:a åtgärd, vilken?
Adrenalin iv/im.
[Allergi/Lungor] 22. Emil, en 15-årig kille med känd jordnötsallergi och astma, har ätit en liten
bit kexchoklad på rasten i skolan. Han får snabbt svårt att andas. Skolsköterskan är snabbt på
plats och ger Adrenalin im (Epipen). Ambulans tillkallas och han kommer till dig på barnakuten.
Han får syrgas i ambulansen och har 91% O 2 -sat. När du träffar honom känner han
fortfarande att det är tungt att andas, han är blek och kallsvettig. Kapillär återfyllnad 3-4 sek.
Huvudändan sänks och syrgas ges.
Förutom detta vad blir dina första medicinska ordinationer åtgärder? (2p)
Ringer-Acetat 20ml/kg snabbt (15-20 min), ger ytterligare en dos Adrenalin im, PVK, SoluCortef iv
(eller Betapred om det går), Tavegyl iv.
Vad ställer du för diagnos? (2 p)
Anafylaxi med allergisk astma (lungpåverkan) och BT-fall (allmän cirkulationspåverkan).
[Allergi/Lungor] Stina 4 år inkommer till akuten då hon plötsligt i samband med lek hos en
kusin blivit orolig, blek samt fått utslag över kroppen. Börjat gråta. Hon har fått väsande
andning vilket hon tidigare ej haft annat än i samband med förkylningar. Hon har den senaste
tiden ej haft feber eller varit förkyld. Hon inkommer i ambulans 15 min senare. I ambulansen
fått inh Ventoline. Status: Temp 36,8. Ingen snuva. O 2 -sat 82%, orolig, blek, väsande andning
med press på exspiriet. Oregelbundna rodnade utslag med vit upphöjd hud i mitten över bål och
armar och lår. Pulm förlängt exspirium, exspiratoriska ronki. Kapillär återfyllnad 3-4s. BT
70/40. Hjärta: Normal rytm, frekvens 110.
Vad kan ha utlöst attacken? Ange minst 2 olika saker.
Födoämne som kan ge allergi? Nötter? Mjölk? Fisk? Ägg? Lm? Insektsbett?
Ange beh, typ av lm och adminsätt. (Doser behövs ej). 4p
Chockbeh m Ringer-Acetat, alt albumin. Adrenalin im. Inh Ventoline/annan beta-2-stimulerare.
[Allergi/Lungor] Vera 10 år har haft böjveckseksem i småbarnsåldern. Nu har hon fått besvär
med andnöd och hosta då hon tränar balett en gång i veckan. Flera gånger har hon varit

tvungen att avbryta passet, då gruppen tränar höga hopp. Far har hösnuva och astma och
hemmet är därför allergisanerat. Ingen röker i familjen. Vilken behandling vill du ge?
a) Inhalera beta-2-stimulerare inför träningspass
b) Inhalera kortikosteroider inför träningspass
c) Inhalera beta-2-stimulerare regelbundet
d) Inhalera kortikosteroider regelbundet
Svar: a) Inhalera beta-2-stimulerare inför träningspass.
[Allergi/Lungor] 25. En 9 år gammal pojke har remitterats till dig på barnläkarmott från
skolsköterskan för att han i samband med fotbollsspel inte orkar lika mkt som kompisarna
längre. Förra året var han bäst i laget och gjorde flest mål. Den senaste tiden blir han andfådd
tom när han leker på skolgården under rasterna och under idrottstimmarna. Den sista tiden har
han också vaknat av och till med lite hosta på nätterna. Skolsköterskan har tagit ett Hb som var
124 g/l samt ett CRP som var <10 mg/l. Vid auskultation av hjärta och lungor låter det normalt.
Vad är den rimligaste orsaken till pojkens försämrade ork och hur kan detta vidare utredas?
Ansträngningsutlöst astma. Arbetsprov och reversibilitetstest.
Om hypotesen bekräftas hur behandla? (3p)
Beta-2-stimulerare före ansträngning.
[Allergi/Lungor] Hon fick panik, föräldrarna blev rädda och tillkallade ambulans. Det låter
konstigt när hon andas. På dagen har hon varit rätt pigg, har ätit och druckit som vanligt, men
kanske varit lite tröttare på kvällen. Hon har börjat bli snuvig. På akuten träffar du en rätt pigg
flicka som har inspiratorisk stridor och en temp på 38,5.
a) Vilket är det vanligaste agens som orsakar detta? (räcker ej att skriva bakterier/virus) (1p)
Pseudokrupp orsakas av parainfluensavirus.
b) Hur behandlar du initialt?(1p)
Inh adrenalin + T Betapred.
c) Vad ger du för råd till föräldrarna om det skulle hända igen? (1p)
Sval luft, lugn, upprätt ställning.
[Allergi/Lungor] 26. En 2-årig pojke kommer i sällskap med mor till husläkarmott med
astmasymtom och en segdragen pseudokrupp. Man har sökt på närakuten både igår och förrgår
för besvären och blivit beh vid båda tillfällen med akutmediciner. Förutom inh har han som mor
kommer ihåg fått ”tabletter utrörda i vätska”. Nu är pojken fortfarande andningspåverkad och
febrig. Du beställer ett labstatus: CRP 49, LPK 10,3, pCO 2 6,0, B-glukos 12,2, StrepA neg.
Förklara det oväntat höga blodsockervärdet. Det finns flera möjligheter men i detta fall en som
är troligast. Vilken förklaring?
Troligen fått kortison vid de tidigare besöken. Stresspåslag kan bidra.
[Allergi/Lungor] 4. Petter, 9 mån, inkommer med hosta och feber till barnakuten. Han har
tidigare haft en lunginfl vid 6 mån ålder och därefter fortsatt att vara ganska rosslig på
andningen. Han har fått Airomir samt Flutide med måttlig effekt. Han har vuxit lite dåligt och
har fallit 1,5 SD i vikt sedan 3 mån ålder. Han äter blandad barnkost och man introducerade
gluten vid 6 mån ålder. Hans avföring är pösig och illaluktande. I status: 38,5. Tunt hull, men ej
speciellt utputande buk, rosslig på andningen. På lungorna hörs rikligt med slembiljud och
rassel samt ronki. Buken palperas lite slapp men inga specifika resistenser.
a) Vad blir dina åtgärder? (2p)
Lavemang mot mekoniumileus, pankreasenzymsubstitution mot pankreasinsuff, nutrition, inh av
slemlösande och bronkvidgande lm, andningsgymnastik samt po ab-profylax mot lungbesvären.
DNA-baserad diagnostik, 2 svettest, klinik.
b) Vad misstänker du i 1:ahand för sjukdom med denna bakgrund? (1p)
Cystisk fibros.
c) Hur ärvs den sjukdomen? (1p)
Autosomalt recessivt.

[Inf] 16. 1,5-årig tidigare frisk flicka söker pga 4d anamnes på feber, idag 39, har hostat en del.
Är trött och har påverkat AT och svårt att försörja sig. CRP 89. AF 42. Du misstänker en
bakteriell inf.
a) Ange 2 tänkbara diagnoser. (2p)
Pneumoni, pyelonefrit, pleurit, perikardit.
b) Nämn 2 prover och/eller us som snabbt kan ge dig diagnosen. (2p)
Lungrtg, u-sticka, hjärt-EKO.
[Inf] Du sitter på allmänläkarmott som AT-läk. Petter 13 år har haft hosta i 7d. Hans temp har
gradvis stigit och är nu 39. Hostan är torr och av rethostekaraktär. Petter var på akuten på VC
dag 4 av febern. Man bedömde kliniskt att han hade en pneumoni och ordinerade penicillin-V.
Han har emellertid fortfarande feber, är måttligt allmänpåverkad och du kan höra krepiterande
rassel på lungorna basalt. Du misstänker mykoplasmainfektion.
a) Nämn 1 anamnestisk uppgift som kan stärka din hypotes. 1p
Epidemiologi med nära smitta, typ familjeexposition.
b) Hur kan du säkerställa diagnosen laboratoriemässigt? 1 p
NPH, PCR/serologi.
c) Vad blir din terapeutiska åtgärd? 1p
Byte till erytromycin/doxycyklin (alt azitromycin).
[Inf] En kraftig lobär pneumoni kan ibland, förutom med feber och allmänpåverkan, debutera
med ett symtom som lätt vilseleder barnmedicinjouren. Vilket symtom?
Ont i magen, bukstatus med rigiditet. Defensé.
[Inf] En 2-mån flicka kommer akut till din mottagning på en liten ort i norra Sverige och har
hosta och pipig andning sedan i förrgår kväll. Storebror har varit förkyld och du tolkar det som
en RSV-inf. Det är 15 mil till närmaste barnklinik och modern verkar kapabel. Vilka är de
viktigaste omständigheterna/fynden som du grundar ett (preliminärt) ställningstagande på
beträffande vård hemma eller transport till sjukhuset? (För varje delfråga ange högst 2 saker!)
I anamnesen?
Underburenhet/födelsevikt, amning/flaska, hur det går med maten, ev hjärtvitium, apnéer.
I status?
Vitalitet, andningsfrekvens (under sömn), indragningar.
Undersökningar?
Transkutan O 2 -saturation.
[Inf] 20. Ett 4 mån adoptivbarn från Kina inlägges för ÖLI med hosta i februari. Symtomen
varat nu ca 1v och regelbundna inh har tydligt förbättrat bronkiten. Hostan verkar dock
snarast tillta och besvära rejält när den pågår. Barnet börjar bli orkeslöst och sond har behövt
sättas för uppfödningen. Lungrtg och RS-test neg. Vanliga proverna visar överraskande LPK 43
varav 40 mono, CRP 34. NPH-odling växt av Pneumokocker och Moraxella. Trolig och rimlig
sammantagen förklaring (diagnos) till symtom förlopp och labvärden?
Kikhosta.
[Inf] Pertussis är en besvärlig inf med långdragen hosta. Vaccination mot Bordetella Pertussis
ingår i vaccinationsprogrammet och efter 2 doser vaccin anses skyddet mot inf vara bra. Små
barn som ännu inte hunnit få 2 doser vaccin är i riskzonen för inf och det är ffa de små barnen
som riskerar att bli mkt svårt sjuka i denna inf.
Hur ser den typiska blodbilden ut vid pertussis?
Leukocytos med kraftig lymfocytos.
Hur säkerställer man diagnosen?
PCR, NPH-odling.
Vid ev behandling vad är ”drug of choice”?
Erytromycin.
Nämn en fruktad komplikation till kikhosta.

Meningoencefalit.
[Inf] Pga att barn har mkt frekventa inf som små, är frågeställningen om immunbrist en mkt
vanlig frågeställning. Immunbristsjd hos barn är dock mkt ovanliga.
Varför har barn mer frekventa inf jämfört med vuxna? Ange minst 2 orsaker. 2 p
För att de efter att mammans Ak lämnat kroppen är immunologiskt naiva.
I barnomsorgsmiljön exponeras de för mkt fler virus än vuxna.
Ange 4 varningssignaler som anger misstanke om immunbrist. 2 p
Recidiverande pneumonier, osteomyeliter, adeniter, meningiter och sepsis. Svårbeh inf, inf med
ovanliga agens och ovanliga lokalisationer, kroniska inf, failure to thrive.
[Inf] 19. Ange 4 kriterier för att ställa diagnosen feberkramp. (2p)
Feber, kort anfallsduration (10-15 min), avsaknad av påtaglig postiktal slöhet, ålder 6 mån-5 år,
generaliserade toniska-kloniska kramper.
[Inf] Dagens tredje besök är Lova, 13 mån som insjuknade för 3d sedan med snabbt stigande
temp, hade som högst 40. Trots den höga febern varit rel pigg, ätit och druckit bra. Febern
försvann efter knappt 4d. Har nu istället fått ett blekrött, småfläckigt utslag som främst sitter på
bålen. Mamma är osäker om det verkar klia eller inte. Eftersom du gått kursen i pediatrik är du
väl införstådd i att barn ofta kan få utslag i samband med olika viroser. Med tanke på ålder,
sjdförlopp, och klinisk bild misstänker du i detta fall dock en specifik diagnos.
Vilken?
3-dagarsfeber.
Vilket agens ger denna sjdbild?
HHV6.
[Inf] Arvid, 5 år, inkommer på remiss från distriktsläkmott till dagvårdsavd för LP. Han har
sedan ett par dagar ett snett leende. I status identifierar du att han har en vä-sidig perifer
facialispares. Han har haft lite tempstegring kring 38 och lite lätt huvudvärk men ändå kunnat
leka en del. Ingen säker fästingexposition men har varit ute på landet i Roslagen. Du misstänker
Borreliainf i 1:ahand.
Om din misstanke bekräftas, hur ser då LP-svaret ut avseende celler, protein, laktat och glukos?
Använd termerna normalt, lätt förhöjt, mer förhöjt, sänkt. 2 p
Poly måttligt förhöjt, mono mer förhöjt, laktat normalt, protein lätt förhöjt, glukos normalt.
Om LP-svaret bekräftar din misstanke om Borrelia, vad behandlar du med? 1 p
Iv ab typ Rocephalin/cefotaxim/bensyl-pc.
[Inf] 23. En 3 mån pojke har sedan ett halvt dygn haft feber runt 38,5 och under senaste
timmarna blivit alltmer irritabel. Han drabbas plötsligt av ett krampanfall som började i hö
arm men som nu spritt sig till hela hö kroppshalva. Hela episoden har utspelats under 20-30 min.
Vid us av dig på akuten är han trött och ”grinig”, men vid fullt medvetande. LP visar måttlig
pleocytos med monoövervikt, ingen laktatstegring Han är tidigare frisk och har ingen hereditet
för krampsjd. Tills motsatsen är bevisad måste du nu misstänka ett bakomliggande etiologiskt
agens. Vilket?
Herpes simplexvirus.
[Inf] En 8d gammal gosse inkommer akut då han ammat sämre det senaste dygnet och har
under em varit svårväckt hemma. Pojken föddes vaginalt i v41. FV 3870g. Apgar 9-10-10. Gick
hem från BB efter 2d. Vid us är pojken lite blek, har något nedsatt tonus men spontanmotorik
ua. Du ser två vätskefyllda blåsor på pojkens underarm och en på kinden, hud i övrigt ua.
Kapillär återfyllnad <2sek. Cor/pulm/buk/pulsar/fontanell ua. Temp 37,5, CRP 25. När du
avslutat us börjar pat plötsligt krampa. Krampen viker inom 1 min och pojken är blek och trött.
Vilken diagnos måste du tänka på med denna bild?
Herpesinfektion med encefalit.
Handläggning?

LP och blåsskrap för herpesdiagnostik, bakteriediagnostik. Aciklovir, iv ab, plan för vätskebeh/mat.
[Inf] 30. En flicka 5 år gammal har hälsat på sin mormor på landet i Kolbäck utanför Västerås.
Flickan insjuknade ganska snart efter hemkomsten med HV och kräkningar. Hon hade en 3d
lång feberperiod under vistelsen hos mormor utan andra symtom. Var därefter feberfri några
dagar men insjuknade ånyo efter hemkomsten med feber omkring 38,5. Hon var vid din första
kontakt på akuten grinig och verkade smärtpåverkad och var aningen nackstyv. Ingen
facialispares eller andra neurologiska symtom. LP visade 300 celler varav 190 mono. Laktat och
glukos normala. I likvor och serum kontrollerades Herpes, Borrelia, Entero- och Adenovirus,
samtliga negativa. Ingen växt på baktodl.
a. Missades något i diagnostiken? Isf troligen vad? (1p)
TBE.
b. Hur bör man komplettera diagnostiken? (1p)
S-IgM (samt ev Csv-IgM) mot TBE-virus.
[Inf] En 4-årig pojke (dagis) söker akut för ont i halsen och feber 39 grader sedan 3-4d. Han kan
inte vare sig äta eller dricka och har svårt att svälja. I status inte mkt att se förutom ordentligt
rodnat svalg med beläggningar och lite proppar på tonsillerna. Du funderar på genes till
faryngotonsillit och ordinerar blodstatus (leukocytos 19 med polyövervikt), CRP (95), monospot
(neg), strepA (neg), leverstatus (ua).
Finns någon rimlig förklaring till denna påtagliga halsfluss förutom viral genes (vanligen
Adenovirus) eller att möjligen provet inte togs på ett korrekt sätt?
Beta-hemolyserande streptokocker av annan klass än A. Ibland inf med fusobakterier, Angina Vincenti.
Vad gör du för att utesluta denna möjliga/rimliga orsak?
Svalgodling.
[Inf] 8. Para ihop följande inf-sjd med rätt symtom/påstående. En inf kan ha flera rätta
symtom/påståenden, men alla symtom/påståenden behöver inte vara med. (5 p)
Inf-sjd: Mykoplasma. Mässling. Vattkoppor. Hand, foot and mouth disease. RS-virus.
Symtom/påståenden:
 Kan förebyggas med specifik monoklonal Ak.
 Inkubationstid 2-3v.
 Samma virus som ¨mul- och klövsjukan¨ hos djur.
 Tillhör gruppen Coxsackievirus.
 Kan förebyggas med kommersiellt immunglobulin.
 Inkubationstid 9-11d.
 Kan orsaka hemolys samt Steven Johnssons syndrom.
 Vid infektion bildas köldagglutininer.
 Kallas ibland för ”höstblåsor”.
Mykoplasma: Ink 2-3v. Vid infektion bildas köldagglutininer. Kan orsaka hemolys samt Steven
Johnssons syndrom.
Mässling: Ink 9-11d. Kan förebyggas med kommersiellt immunglobulin.
Vattkoppor: Ink 2-3v. Kan förebyggas med kommersiellt immunglobulin.
Hand, foot and mouth disease: Ink 3-7d. Kallas ibland för ”höstblåsor”. Tillhör gruppen Coxsackievirus.
INTE samma virus som ”mul- och klövsjukan” hos djur.
RS-virus: Ink 3-5d. Kan förebyggas med specifik monoklonal Ak.
[Inf] Du sitter på barnläkarmott. På första besöket träffar du Anna, 3 år, och hennes äldre bror
Johan, 5 år, som söker för bed av utslag. På Annas kind ses ett ca 1x2 cm stort utslag som är gult,
ej hudtäckt och delvis vätskande, men periferin utgörs av krustor. Johan har liknande utslag på
vä sida om munnen, liknade storlek som Anna. Bägge barnen är feberfria och har gott AT.
Mest sannolik diagnos?
Impetigo.
Hur behandlar du denna?

Hudtvätt alternativt po ab.
[Inf] Nästa patbesök är Viktor 3 år som också söker pga utslag. Han insjuknade för 6d sedan
med lätta ÖLI-symtom och fick dagen därpå små blekröda knottror som började på bålen och i
ansiktet men sedan har spridit sig till armar och ben. Pappa tycker att det verkar klia en hel del.
Vid us ser du spridda utslag över hela kroppen inkl hårbotten som omfattar makulae, papler,
vesikler och krustor. I munnen ser du också enstaka blåsor. Viktor har varit subfebril i 4-5d,
men mår i övrigt relativt bra.
Mest trolig diagnos?
Vattkoppor.
Hur lång är inkubationstiden?
2-3 veckor.
[Inf] 26. Pelle är 5½ år. När han vaknar en morgon haltar han och kan inte stödja på det hö
benet. Han har ej varit sjuk de senaste dagarna och har ej haft feber. Han kommer till
distriktsläkarmott på en akuttid. I status kan du inte notera några lokala svullnader i leder eller
inskränkt funktion i någon led förutom smärta då du rotationsprovocerar hö höftled. Lab visar
Hb 110g/l. Vita och trombocyter är normala. CRP <10 mg/l. Vad misstänker du för sjd och hur
går du vidare? (2p)
Coxitis simplex. UL-höfter.
[Reuma] Kawasakis sjd är en vaskulit av okänd genes. Diagnosen ställs på grundval av ett antal
kriterier, något patognomont prov finns ej.
a) Nämn 5 kriterier.
Feber >5d, lgll/halsadenit, hudutslag/exantem, spruckna läppar, konjunktivit, röda handflator/fotsulor.
Kawasakis sjd är också associerad med en inte obetydlig mortalitet.
b) Vad ligger bakom dödligheten?
Koronarkärlsaneurysm med ev ruptur/trombos.
[Reuma] En flicka 3 år gammal söker med sina föräldrar. Flickan har haft feber i 9d. Man sökte
på VC för 5d sedan och fick då höra att detta ”nog är ett virus”. Din provtagning styrs av vilka
diagnoser du misstänker. Nämn 3 diagnoser du överväger.
Kawasaki (kriterier, ev hjärt-EKO), systemisk JIA (kriterier, ANA, blodstatus, SR), inf (blodstatus,
CRP, urinprov, ev rtg/UL för osteomyelit/endokardit/pyelonefrit), leukemi (blodstatus, benmärg).
[Reuma] 22. Henoch-Schönleins purpura är en rel vanlig vaskulitsjd som beskrevs av läkare i
Tyskland under mitten av 1800-talet. Eftersom vaskuliten kan drabba många vävnader i
kroppen kan diagnosen ibland vara svårtolkad pga detta multiorganeng.
a) Ange minst 3 typiska symtom från olika organsystem som vanligen uppträder vid HSP.
Hud, njurar, mage/tarm, leder.
b) Vilket drabbat organsystem kan leda till kronisk allvarlig sjd och är angeläget att ej förbise?
Njursvikt pga nefrit.
[Reuma] 20. En 5-årig flicka kommer till barnakuten för andra gången den här veckan pga
diffusa buksmärtor men nu har hon även tillkomst av svullnad nedanför malleolerna bilat samt
på fotryggarna. Hon har vidare utslag på benen som är 1-4 mm stora. De är röda och går ej att
trycka bort. För 1 vecka sedan hade hon halsont.
a) Vad misstänker du i 1:ahand för diagnos? (1p)
Henoch-Schönleins purpura.
b) Hur ser din åtgärdsplan och provtagning ut? Motivera (2p)
Inläggning. Urinprov, halsodl, njurfunktion eftersom glomerulonefrit kan utvecklas.
c) Buksmärtorna är besvärande och tilltar men bukpalp visar på diffus ömhet utan fokal ömhet.
Vad blir din åtgärd? (1p)
Kortikosteroider po.

[Reuma] 24. Lisa 10 år söker pga buksmärtor som hon har haft av och till sedan något dygn.
Inga kräkningar eller diarréer. Idag tillkomst av utslag på benen som inte går att trycka bort.
Föräldrarna blir oroliga och åker in till barnakuten med Lisa. Hon har lite ont i fotlederna och i
status finner du svullnad kring fotlederna.
a) Troligaste diagnos? (1p)
Henoch-Schönleins purpura.
b) Vilken är den vanligaste allvarliga komplikation till denna åkomma? (1p)
Njurpåverkan/njursvikt/nefrit.
c) Vilket/vilka prover följs under en längre tid? (1p)
Urinsticka (förekomst av hematuri och proteinuri).
[Reuma] Klara, 4 år, har haft svårt att gå de senaste veckorna. Hon har haft ont i vä knä och hö
fot. Feber, trauma och inf förnekas avseende senaste tiden. Inga fästingbett i anamnesen. I status
noterar du att hon haltar en del. Du finner svullnad i vä knä och nedanför malleolerna i hö fot
finns också en svullnad. Det gör ont i vä knä när du försöker böja knät med hälen mot skinkan
och likaså när du sträcker i knät. På liknande sätt finns ömhet vid flektion och extension av hö
fot. Labmässigt finner man Hb 130, LPK 7,4 med normal diff, TPK 167, SR 30, CRP 48.
Vilka 2 prover vill du komplettera med?
ANA och Borrelia.
Ange 2 tänkbara diagnoser. 2p
JIA och Borrelia.
[Hematologi] 7. Yusef 5 år med rötter från Mellanöstern inkommer till akuten med trötthet och
blekhet. Perinatalt: Som nyfödd behövde han ljusbeh i flera dagar men ej blodbyte. I anamnesen
får du vidare fram att han tidigare haft anemi vid något tillfälle och likaså haft gula ögonvitor
vid ett par tillfällen. Han inkommer nu efter att han haft mkt mörk urin, nästan som Coca-Cola.
Ingen feber eller andra inf-symtom. Status: Afebril, trött. Blek, gula ögonvitor. Buk ua, ingen
leverförstoring. Lab: Hb 67, retikulocyter 254 (ref 18-78), trombocyter och vita med B-celler ua,
bilirubin 95 (ref <22).
a) Vad misstänker du för sjukdom? (2 p)
Talassemi minor.
b) 2 kompletterande frågor för att få klarhet i fallet? (2 p)
Hereditet/släktanamnes? Bortopererad mjälte? Nyligen genomgången infektion? Ursprung brukar
penetreras men detta är redan känt.
[Hematologi] En 2 år gammal flicka av grekiskt ursprung kommer till mottagningen med mor
som är orolig över flickans blekhet. Hon har normal aptit, inga buksmärtor eller illamående.
Inga inf-symtom. Tillväxtkurvan ser normal ut. I status finner du ingenting avvikande, frånsett
blekheten, som är tydlig vid inspektion av konjunktiva. Hon har en normal hjärtfrekvens, BT
och temperatur. Lab: Hb 90, LPK och trombocyter ua. Faeces-Hb neg. Urinstatus ua.
Blodutstryk visar mikrocytära, hypokroma blodkroppar.
Vilka är de 2 mest sannolika diagnoserna?
Järnbristanemi, talassemi (minor).
Nämn minst 2 blodprov som kan hjälpa dig att verifiera diagnosen.
Ferritin, S-Fe, retikulocyter, Hb-elfores.
[Hematologi] 23. Arvid 9 mån har sedan ngn vecka blivit tröttare och inte orkat vara aktiv som
vanligt. Han ammas fortfarande fullt och mamman pumpar för att pappa ska kunna ge honom
bröstmjölk i nappflaska. BVC-sköterskan har gett råd till föräldrarna angående Arvids kost. Du
träffar en mycket blek och trött pojke utan tecken till infektion.
a) Ange 1 trolig orsak till pojkens blekhet och trötthet. (1p)
Järnbristanemi.
b) Förklara varför man ser dessa symtom först nu vid 9 mån och inte tidigare? (2p)
Fram till 6 mån ålder har pat järndepåer, därefter krävs järn i kosten. Bröstmjölk räcker inte till.

[Hematologi] 18. Helammade barn riskerar att utv järnbristanemi. Detta inträffar dock ej
under de första månaderna utan uppstår i praktiken först efter ca 6 mån amning utan
kosttillskott. Visserligen förändras mjölkens sammansättning över tid, men detta förklarar ej att
järnbrist utvecklas relativt sent. Varför drabbas inte de små barnen av denna bristsjukdom?
Järntillskott från foster-Hb. Den nyfödde har högt Hb och alltså gott om järn.
[Hematologi] 24. Kalle, 12 år gammal, kommer till dig på barnläkarmott. Han har varit trött
sedan minst 1 mån och har haft svårt att orka med skolan. Han har också sedan en tid haft lätt
att få blåmärken. För 2v sedan haft en lunginfl men blivit bra av penicillin. Du kollar labstatus
som visar Hb 88, vita blodkroppar 2,0, B-celler visar neutrofila granulocyter 1,0, lymfocyter 0,8,
monocyter 0,2. Trombocyter 75.
Nämn 2 viktiga diffdiagnoser.
Leukemi, aplastisk anemi, SLE.
Hur går man på barnkliniken vidare med utredningen? 3p
Benmärgs-us, ANA.
[Hematologi] 21. Vid ITP (idiopatisk trombocytopen purpura) ses som regel mkt låga
trombocyttal i perifert blod, ofta TPK <10. Förklara den bakomliggande patofysiologiska
mekanismen/orsaken till detta låga trombocyttal.
Perifer destruktion i RES (retikuloendoteliala systemet) beroende på Ak, alltså ej produktionssvikt.
[Hematologi] 6-åriga Charlotta inkommer pga svullnader på fötterna och ont i benen sedan 2-3d.
Av och till också ont i magen. Du finner några blåmärken på underbenen, men också flera 1-10
mm stora hudblödningar. Ingen lever- eller mjältförstoring. Ingen ömhet i buken.
Nämn 3 viktiga diagnoser som du bör överväga.
Henoch-Schönleins purpura, ITP, leukemi.
Du lägger in Charlotta på avd. Nämn minst 3 prover som du startar utredningen med?
Blodstatus med diff och trombocyter. Urinprov avseende hematuri, ev F-Hb.
[Hematologi] Petekier kan vara ett allvarligt symtom på allvarlig sjd. Nämn 3 principiellt olika
orsaker till petekier och 3 olika mekanismer bakom bildningen av petekier.
ITP (Ak mot TPK), sepsis (kapillärläckage), vaskulit (kapillärläckage), benmärgssjd tex
leukemi/aplastisk anemi (nedsatt produktion), trauma (konsumtion), hosta/krystning (kapillärläckage).
[Vätska/Uppfödning] Du ansvarar för en psykiatrisk vuxenavd här i Sverige och en mor läggs in
akut tillsammans med sitt friska, 3v gamla spädbarn. På ronden får du frågan om vad barnet
ska äta (sort, mängd, hur många mål per dygn). Modern är inte i skick att tillfrågas och
definitivt inte att amma. Barnet föddes fullgånget vägande 3,4 kg och väger nu 3,6 kg.
BS/Nan I (= bröstmjölksersättning), 150 ml/kg/dygn uppdelat på 5-6 måltider.
[Vätska/Uppfödning] Du arbetar på ett litet, ruralt sjukhus i tropiska Afrika. Ett spädbarn har
blivit moderlöst och förs in med hudinf men pigg och vital. Det är en pojke, 58 cm lång, med
vikten 3,0 kg. Du planerar att ge honom Amoxicillin po och sedvanlig lokalbeh för
hudproblemen, men vad ska pojken äta? Det finns inga bröstmjölksersättningar att tillgå, och
kvinnorna vill inte vara ammor av traditionella skäl. (Barn som ätit från samma bröst “blir
syskon” med risk för att bryta mot incesttabut i framtiden. En i trakten mkt känd berättelse
lägger ut detta tema)! Ett par lokala bönder erbjuder sig att gratis leverera komjölk till
sjukhuset dagligen. Hur ska den mjölken beh (1p) och hur ska den ges (1p)? Kan någon tillsats
vara önskvärd? (1p)
Först upphettad till nästan kokning (högpastörisering = 85 grader) och utspädd med lika delar vatten
 halvmjölk. Ges med sked. Kalorihalten är låg, tillsats av socker/olja/fett kan prövas, om tillgängligt.
[Vätska] Hur stor andel (ungefär) av sitt energibehov får en normalviktig 1-åring om enda
tillförseln är ett 5%-igt glukosdropp (50mg/ml) (med lämplig tillsats av elektrolyter) i en takt

som motsvarar barnets basala vätskebehov (inget tillägg för dehydrering, feber el dyl) (1g
kolhydrat = 4 kcal)?
20%. Vätskebehov ca 1L, kaloribehovet 1000 kcal/d. Droppet ger 50g glukos à 4 kcal dvs 200 kcal.
[Vätska] 29. En 1-årig flicka har under 3-4d haft kraftfulla kräkningar (3-4/dag) och 10
diarréer/dag. Diarréerna har varit stora; blöjorna har svämmat över. Vikten före debut av sjd
11 kg, nu väger flickan 9,7 kg vid akutbesöket. Hon är nu tämligen trött omväxlande med mer
agiterade perioder. Kapillär återfyllnad 3-4 sek och femoralispulsarna är svåra att känna.
Blodgasen visar ett Na-värde på 160 mmol/l, således hyperton dehydrering. Här behövs vätska!
Beräkna och redovisa i detalj hur din vätskeordination ser ut för de kommande 36h. Rätt svar
kräver beskrivning av ingående vätskor, en rimlig totalmängd, och de tillsatser du anv. (4p)
 Chockbehandling (20ml/kg x 10kg) = 200 ml Ringer-Acetat
 Snabb rehydrering = 500 ml Ringer-Acetat
 Underhåll (100ml/kg, i 36h, 5% av kroppsvikt) = 1500 ml Glukos 5%
 Diarréersättning (10st diarréer x 100ml) = 1000 ml
 200ml + 500ml + 1500ml + 1000ml = Totalt 3200 ml med tillsats 80Na + 40K.
[Vätska] Karlis, 10 mån gammal, kommer in med ambulans till akutmottagningen. Han är
normalstor för åldern. Status vid ankomsten: Blek, halonerad och somnolent. Temp 38,6, sat
92%, puls 186. Kapillär återfyllnad 4 sek. Anamnestiskt har han haft 10-15 diarréer/dag i 3d
samt kräkts flera gånger per dag under samma tid.
Vilken vätskebeh ger du initialt på akutrummet? Ange sort, mängd, adminsätt och tidsrymd! 2p
Ringer-Acetat (eller möjligen NaCl) 20 ml/kg, dvs 180-200 ml, på 15-20 min.
Vilken initial provtagning styr sedan din fortsatta vätskebeh? Beskriv labfynden som avgör din
beh, dvs analys och värde. 1 p
Na >150.
[Vätska] 25. Johanna är 10 mån gammal och har sedan 3d en häftig maginfluensa med
kräkningar och diarréer och lite feber. Hon har gått ner 850g efter debuten. En blodgas visar:
Hb 160, Na 158, K 3,7, Cl 120, HCO 3 15, BE -14, pH 7,20. Du rehydrerar förstås barnet initialt.
Välj därefter en av nedanstående UNDERHÅLLS-vätskor för korrigering av vätske- och
elektrolytrubbningen.
 A. Fysiologisk (0,9%) koksaltlösning 1000 ml/d.
 B. Glukos 5% med tillsats av Na 30 mmol/l och K 40 mmol/l 1000 ml/d.
 C. Glukos 5% med tillsats av Na 80 mmol/l och K 40 mmol/l 1000 ml/d.
 D. Ringer-Acetat med tillsats av Na 80 mmol/l och K 20 mmol/l 1000 ml/d.
Alt C.
[Gastro] På BLM kommer en 5v flicka på läk-us, eftersom hon fortfarande är lätt ikterisk.
Flickans födelsevikt var 3560g och hon väger nu 3820g. Hon ammas helt och mor tycker hon
verkar äta bra. På BB noterades måttlig ikterus med bilirubin 180, konjugerat 15. Gulsoten har
minskat men inte försvunnit. I status finner du en pigg flicka som är lite gröngul i färgen,
sklerae också lite gula. Status i övrigt är ua.
Vilka diagnoser bör övervägas?
Gallvägsstas (atresi, intrauterin inf), ev amningsgulsot.
Nämn 2 viktiga prover som bör tas.
Bilirubin (konj/okonj), PK, ASAT, ALAT.
[Gastro] Ett 4v gammalt gossebarn som du ser på BVC är ikteriskt. Perinatala förhållanden
före besöket ua frånsett viktvändning först vid 1v ålder. I status inget avvikande frånsett ikterus.
Lab visar bilirubin 290 varav konjugerat 96. Asat 1,3. Hb 140. CRP <10. Urinstatus ua.
Vilken diagnos måste du i 1:ahand utesluta?
Kolestas: Gallvägsatresi, alfa-1-antitrypsinbrist, kongenital infektion.
Vilket ytterligare prov är viktigt att kolla akut?

PK-INR.
[Gastro] Du arbetar som UL på en barnklinik ute på landet. Du träffar under en vecka fyra
barn med ikterus. Ange för varje barn 1 sannolik orsak till ikterus. [x2]
a) På BB träffar du Agnes som är 1 dygn gammal. Hon har sedan några timmar blivit
tilltagande gul. Du kollar bilirubin som visar 190, konjugerat bilirubin är 12.
Immunisering, (sfärocytos, G6PD).
b) På BB träffar du också Sara 3 dygn gammal som blivit gul det senaste dygnet. Hon har
bilirubin 360 varav konjugerat är 18.
Fysiologisk ikterus, (G6PD).
c) På barnmott träffar du Ivan, 5v, som kommer på remiss. Han har sedan ett par veckor varit
tilltagande gul. Han har en gulgrön ton i färgen. Bilirubin visar 270 varav konjugerat är 150.
Gallvägsatresi, inf, Alagilles syndrom.
d) Asifa 14 år, har feber 39 grader sedan 5d. Hon är nyligen hemkommen från resa till Indien,
där hon vistats hos släktingar. Hon är illamående, har lite ont i magen och har kräkts vid ett par
tillfällen Hon är gul och har bilirubin 140 varav 55 är konjugerat.
Hepatit A, annan hepatit.
[Gastro] En 12-årig flicka söker skolläkarmot för att hon är trött och inte klarar skolan så bra
längre. Hon har tidigare varit bäst i klassen och idrottat mkt. Hon har minskat 1 kilo i vikt
senaste 3 månaderna, men info om längdutv föreligger inte just idag. Hon känner sig orolig och
har svårt att koncentrera sig. Av och till ont i magen. Har lite sämre aptit sista halvåret.
Förnekar kräkningar. Har ibland lösa avföringar. Förnekar utlandsresor senaste året.
Nämn 2 kliniskt mkt relevanta diffdiagnoser samt för var och en av dessa ett prov eller en us
som hjälper dig närmare just den diagnosen.
Crohn/IBD (längdkurva, kalprotektin; koloskopi/biopsi), celiaki (TGA, gliadin-Ak; gastroskopi m
biopsi).
[Gastro] En flicka som är 3 mån gammal kräks och vill inte gå upp i vikt. Senaste veckan endast
20g. Dock har hon ätit bra och verkat pigg. Av sköterskan som på uppmaning av avgående jour
får du följande labsvar: Hb 140, Na 132 (135-145), K 2,2 (3,5-5,0), Cl 92 (100-110), BE +8. Du
har nu en tanke om vad som är felet (diagnosen) men vill komplettera anamnesen.
En viktig, kompletterande relevant klinisk fråga till mor?
Gröna kräkningar?
Vilken diagnos är det du funderar över i 1:ahand?
Pylorustenos.
[Gastro] 17. Leo en 2 mån gammal pojke som söker med sin mamma pga kräkningar. Han har
kräkts mer i 2d nu jämfört med tidigare, ungefär 10-20 min efter måltid. Föräldrarna är oroliga.
I övrigt mår han bra, ingen feber eller andra tecken till inf. Hans viktuppgång följer kurvorna.
Du beställer en syra-bas som visar normalt pH och normala elektrolyter.
a) Vad beror kräkningarna sannolikt på? (1p)
Överskottskräkningar.
b) Ange vilka undersökningar du kan göra för att styrka ditt antagande? (1p)
UL/kontrastrtg för utesluta pylla (trång nedre magmun). Aktuell vikt.
[Gastro] Invagination är obehandlad ett livshotande tillstånd varför tidig diagnos är viktig.
Nämn 3 kliniskt-anamnestiskt viktiga symtom som oftast förekommer vid invagination.
Intervallskrik, kräkningar, sjuk-blek, blod PR.
[Gastro] 31. Du arbetar som allmänläkarjour på ett litet sjukhus med akutmottagning. Du
träffar där en 1-årig flicka med magont och kräkningar. Ingen annan i familjen har insjuknat.
Symtomen debuterat ganska plötsligt för ca 2d sedan och flickan ser nu trött och intorkad ut.
Förutom intorkning och ett påverkat AT hittas inget avvikande i status.
a) Vilken diagnos är mest aktuell? (1p)

Invagination.
b) Sjukhistorien är något knapphändig. Beskriv 2 ytterligare relevanta anamnestiska frågor du
behöver ställa till föräldrarna för att få klarhet i fallet. (2p)
Intervallskrik, blod i avf, feber, diarréer.
[Gastro] 27. Blod i avföringen är en vanlig sökorsak på en barnakutmott. I majoriteten av fallen
handlar det om oskyldiga orsaker som analfissurer, slemhinneblödning vid diarré, mm. Dock
finns allvarliga bakomliggande orsaker. Vilken sådan orsak måste klarläggas i nedanstående
fall: En 1-årig tidigare frisk pojke har varit skrikig och gnällig under något dygn. Han
inkommer nu med sin mamma; han är trött och stillsam och ser allmänpåverkad ut. Förutom
detta finner du i status endast att han ogillar bukpalp där du möjligen anar en utfyllnad i vä
fossa. I blöjan ser du en rel stor tarmtömning med slemtillblandat rött blod och mindre
mängder vanlig avföring. Temp 37,5. CRP 22. Vilket tillstånd vill du i 1:ahand misstänka?
Invagination.
[Gastro] 27. Erik 8 mån, fullgången, tidigare frisk, har inte varit sig själv under dagen, han har
skrikigt i intervaller och nu börjat kräkas, ingen avföring idag. Han är rätt tagen när han söker
akut med sina föräldrar.
a) Vilken undersökning bör göras akut? (1p)
UL-buk, BÖS, kolonrtg.
b) Hur handlägger du vidare åkomman? (1p)
Kolonrtg räcker oftast som beh vid invagination, kir om det ej fungerar.
[Gastro] 6. Evert är 8 mån gammal. Han var förkyld med lite feber förra veckan. När du träffar
honom på akutmottagningen har han skrikit och varit smärtpåverkad några min varje kvart
sedan flera timmar. Han har kräkts lite slem och bajsat lite av något som snarast såg ut som
svartvinbärsgelé. Mellan skrikattackerna mår han ganska bra.
a) Vilken/vilka us skulle du göra för att bättre förstå vad det är för fel på Evert? (2 p)
UL-buk, BÖS, kolonrtg, temp, blodstatus, CRP.
b) Ge förslag på 2 sannolika diffdiagnoser. (2 p)
Invagination, främmande kropp, malrotation.
[Gastro] Vid rutinstatus på akutmottagningen stöter man ibland på oväntade resistenser i buken.
Om man finner en hård stor resistens upptill i vä bukhalva hos en 3-åring som söker för
förkylning måste du misstänka…
Wilms tumör. Förstorad mjälte. Obstipation?
[Gastro] 2. Oskar, 11 mån, kommer till akuten pga svullen buk. Han är vanligtvis väldigt
energirik, men har de senaste veckorna varit trött och ätit dåligt. Vid us är en knöl palpabel vid
vä flank. Nämn ett par diffar och vilka us som utförs! 2p
Wilms tumör, hydronefros, förstoppning, neuroblastom. UL.
[Gastro/Intox] Du är akutjour på barnakuten. Anna 1,5 år inkommer med sin mormor. Hon har
hittat Anna sittandes på golvet i badrummet lekande med en öppnad burk kapslar Panodil
(paracetamol 500mg). Du undersöker Anna som är glad och opåverkad. Mormor har ingen
aning om hur många tabletter som fanns i burken, och det går inte att utesluta att Anna fått i sig
tabletter.
Vilka blir dina ordinationer gällande provtagning och behandling?
S-Paracetamol. Medicinskt kol per os.
Vilken antidot skulle kunna bli aktuell, och varför är det viktigt att påbörja den beh i tid?
Acetylcystein. Om inte beh sätts in finns det risk för levernekros.
Du tittar i Annas journal och ser att Anna för 2v sedan var på akutmottagningen pga att hon
druckit tändvätska när pappa stod och grillade i trädgården. Vilken åtgärd (som annars
förekommer vid intox) är kontraindicerad i ett sådant fall och vilken skada kan uppkomma
efter intag av tändvätska?

Kräkning. Kemisk pneumonit (efter aspiration).
[Endokrin] Vilka viktiga skillnader i hormonspegeln finns mellan ett barn vars pubertet startat
jämfört med det prepubertala barnet? Nämn minst 3 olika hormoner.
Puberteten startas av en ökad insöndring av LH/FSH (som svar på LHRH) och hyposfyshormonerna
leder till gonadstimulering med ökad produktion av testosteron/östrogen.
Pubertas precox kan ha en rad olika orsaker. Vilket statusfynd hos en pojke gör att du kan
särskilja en centralt utlöst från en perifert utlöst pubertas precox?
Bilateral tesikelstorlek >4ml = centralt utlöst.
[Endokrin] 27.
a) Ange för vidstående tillväxtkurva [längden avtar före vikten] en relevant diagnos. Du ska
motivera svaret utifrån en kurvanalys. (2p)
Hypotyreos, pga att längden avtar före vikten (endokrinkurva).
b) En individ, vilkensomhelst, ligger på –3SD i längd. Utifrån kunskap om tillväxtkurvans
konstruktion, hur tolkar och uttrycker man denna uppgift med avseende på sannolikhet/risk för
att sjukdom orsakar kortvuxenheten? (1p)
Sannolikheten att barnet är friskt och genetiskt kortvuxen är <=0,5%.
[Endokrin] 28. Här följer 2 diagnoser (malnutrition, hypotyreos) som ska matcha varsin
fallbeskrivning (bokstav). Vilka stämmer överens och varför?
a) 13 år gammal flicka som har sedan 1 år stannat av i längdtillväxten. Vikten har fortsatt följa
kurvan men håller nu på att nedåt passera +0,5 SD.
b) 2-årig pojke som faller i vikt från 0 SD till -2SD och ca 6 mån senare börjar även
längdtillväxten att falla sammanlagt 1 SD.
 a) Hypotyreos: Tyroideahormoner påverkar längdtillväxt, brist ger kortvuxenhet. Vikten
oförändrad initialt men minskar då längden fortsätter att halta.
 b) Malnutrition: Svält ger viktnedgång som i sin tur påverkar längdtillväxten.
[Endokrin] Mödrar med diabetes föder inte sällan stora barn med födelsevikt upp mot 4,5-5 kg.
a) Varför blir barnen så stora?
Högt blodsocker från modern stimulerar barnets pankreas till insulinprod, som är en potent
tillväxtfaktor.
Dessa stora barn drabbas inte sällan av en typisk störning med kliniska symtom som BBpersonal och neonatologer är beredda på.
b) Vilken störning avses och hur fastställs den med enkelt prov?
Hypoglykemi. Blodsockerkontroll.
[Endokrin] Love 12 år har typ 1-diabetes sedan 4 år tillbaka och inkommer till akuten med
ambulans. Han har totalt 40IE per dygn av Novorapid via insulinpump. Du finner honom
snabbandad, flåsig och röd i ansiktet. Han klagar över illamående och magont. Han är afebril,
CRP <10 och han har ingen lokaliserad ömhet i magen vid palpation. Prover akut visar följande.
a) Glukos 42 mmol/l; b) pH 7,12; c) BE -14; d) pCO 2 3,1; e) pO 2 8,5; f) Na 131; g) K 4,3; h) sosmol 307 mosmol/mol.
Förklara mekanismen bakom parameter b) och d).
pH: Metabol acidos pga ökad lipolys och ketonkroppsbildning av de frisatta fettsyrorna.
pCO 2 : Respiratorisk kompensation av metabol acidos.
Hur kommer sannolikt Kaliumvärdet att förändras då du påbörjar iv insulinbehandling?
K: Sänks. Extra kalium behöver tillsättas för att undvika hypokalemi. När acidosen hävs kommer
protoner ut från cellerna och K kan träda in – det värde vi ser i plasma på 4,3 är normalt men det
föreligger en intracellulär K-brist som ger detta falska intryck av en normal K-balans.
[Endokrin] 2. Simon 9 år gammal inkommer tsm med pappa till akuten. Han har de senaste
veckorna varit mer törstig än vanligt. Han har kissat ofta och känt sig trött och hängig. Kanske

sitter kläderna lite mer löst än tidigare? Blodgas med pH 7,20, U-sticka med glukos 3+ samt
ketoner 3+.
a) Vilken diagnos misstänker du i 1:ahand bara utifrån denna information? (1p)
Nydebuterad diabetes med diabetesketoacidos (pH<7,3 + ketonuri + glukosuri).
b) Ange minst 4 viktiga prover du behöver komplettera med nu. (1p)
P-glukos, blodgas, B-ketoner, B-Hb, EVF, CRP, S-Na, S-Ka, S-osmolalitet.
c) Om lab bekräftar din initiala misstanke, ange vad din första initiala beh blir och vad den
består av. (1p)
Vätska är första prioritet, NaCl 0,9% under första timmen, därefter Ringer-Acetat.
d) Vilken livshotande kompl måste du vara vaksam över och hur monitorerar du risken för
detta? (1p)
Hjärnödem pga hyponatremi. Monitorera Na.
e) Vilka 3 labprover vill du att SSK ska kontrollera regelbundet det närmaste dygnet? (1p)
P-glukos, syrabasstatus, S-K.
[Endokrin] 22. Love, 10 år, har i 3-4v druckit stora mängder och också haft ökade urinmängder.
Labstatus visar entydigt på diabetes med ketoacidos (b-glukos är 32 mmol/l, pH 7,05,
basöverskott -15 mEq/l) och han är nu inlagd på barnavd. Han är trött, tagen och har gått ned
rejält i vikt. Du misstänker att viktnedgången är ca 13-14%. Du skall nu ordinera insulin iv.
a) Vilken livshotande kompl måste du vara uppmärksam på om du sänker blodsockret för
snabbt? (1p)
Hjärnödem med inklämning.
b) Med vilka undersökningar kan du följa om denna komplikation är aktuell? (1p)
Puls, BT, vakenhetsgrad.
c) Om denna komplikation trots allt dyker upp, hur behandlar du detta? (1p)
Mannitol.
[Nefro/Uro] 16. En 6-årig pojke nyss hemkommen från semester i Turkiet söker tsm med far för
diarréer. Symtomen började eg redan för 2-3d sedan men har ej gått över. Man söker nu mest
med anledning av att diarréerna blivit något blodtillblandade och att pojken blivit påtagligt
sämre i sitt AT trots ordentligt vätskeintag. Du us och finner en trött och måttligt
allmänpåverkad pat utan särskilda dehydreringstecken. Buken något uppdriven, men ingen
defensé. Känns ej varm. Du misstänker naturligtvis någon turistdiarré och ordinerar odl, etc,
tsm med ett blodstatus. Detta visar: Hb 87, LPK 5,3 med jämn poly/monofördelning, TPK 95
och CRP 48. Utifrån denna kliniska bild måste i allra 1:ahand en allvarlig diagnos misstänkas.
Vilken diagnos?
HUS (hemolytiskt uremiskt syndrom).
[Nefro/Uro] Poststreptokocknefrit och IgA-nefrit är de två vanligaste nefriterna. I
diffdiagnostiken har man stor nytta av komplement (vanligen används C3). Beskriv kort den
principiella skillnaden i komplementnivåerna vid de två olika tillstånden.
Poststreptokocknefrit har lågt C3 initialt. IgA-nefrit har normala nivåer C3.
[Nefro/Uro] Glomerulonefrit och nefros (nefrotiskt syndrom) är 2 olika njursjd med olika
patofysiologi. Båda leder dock ofta till rubbning i vätskedistributionen i kroppen, vilket är
kliniskt viktigt vid behandlingen.
Vad är defekt i nefronet vid nefros?
Proteinläckage i glomerolus/tubuli.
Vad är defekt i nefronet vid nefrit?
Nedsatt filtration i glomerolus.
Hur förklaras i patofysiologiska termer hypertoni som ofta ses vid nefrit?
Vätskeretention – hypervolemi pga nedsatt filtration.
Hur förklaras de generella, ofta massiva, ödem som ses vid nefros?
Förlust av serumäggvita i njuren leder till minskad osmotisk kapacitet i blodet – transport av vätska ut
i vävnaderna extracellulärt.

[Nefro/Uro] En 4-årig flicka kommer till akutmottagningen för att hon svullnat om fotlederna.
Hon sökte 2d tidigare för att hon var lite svullen kring ögonen och fick då ett antihistamin på
misstanke om allergi eftersom både hennes storasyster och mor har hösnuva. I status finner du
en opåverkad flicka som har ödem på fötter och underben och är svullen kring ögonen. Hon har
en lindrig atopisk dermatit, men i övrigt är status ua, ingen konjunktivit eller rinit.
Vilka prover skulle du ordinera i initiala utredningen, nämn 3.
U-sticka, U-albumin, S-albumin, vikt.
Vilken behandling sätter du in?
Kortison.
[Nefro/Uro] 1. 2 mån gamla Felix inkommer till akuten vid lunchtid med sina föräldrar. Han
har senaste 2d varit lite tröttare än vanligt. Han ammar inte lika aktivt, somnar ifrån vid bröstet.
Han har kräkts lite mer än han brukar. Miktion ua. Avföringarna är lite grönaktiga i färgen.
Gnälligare än vanligt. Storasyster hemma är förkyld men Felix har inga ÖLI-symtom. Sedan i
morse temp 38,5. Status: Rosig gosse, temp 38,5, kap återfyllnad 2-3s. Ingen nackstyvhet. Inget
utslag. Spädbarnsstatus i övrigt helt ua. Lite gnällig, men lugnar sig hos mamma.
Vitalparametrar ua.
Lab: CRP 9, LPK 6,8, U-sticka med LPK 3+, erytrocyter 1+, albumin 1+, nitrit neg.
a) Vilken tänkbar diagnos får du inte missa? (1p)
UVI (u-stickan tyder på UVI, för pyelonefrit krävs även CRP >20). Ju yngre barn desto högre risk för
bakomliggande urinvägsanomali och njurskada efter UVI.
b) Vilka ytterligare prover/us beställer du närmaste dagen/dagarna? (2p)
UL, skintigrafi, miktionsuretrocystografi (MUCG).
[Nefro/Uro] Pyelonefrit är en pot allvarlig sjd. Nämn 2 kompl som motiverar offensiv, aktiv
diagnostik och beh.
Sepsis, njurskada, akut njurinsuff.
[Nefro/Uro] 32. Du har ställt diagnosen pyelonefrit på en 6 mån pojke. I urinen växer 100.000
CFU/ml E coli. Som regel ska ab-beh visa effekt efter 2d. När längre tid förflutit och det är
troligt att beh ej haft avsedd effekt finns åtm 2 förklaringar som behöver undersökas.
Föräldrarna bedyrar att ab givits och att barnet inte kräkts upp medicinen. Vilka 2 orsaker
åsyftas? (2p)
Resistenta bakterier, avstängning av njurbäcken/uretär.
[Nefro/Uro] 1. 6v gamla Rickard har en knöl i hö skrotum som upptäcktes av mormor vid ett
blöjbyte. Det förekommer en 2x3 cm stor svullnad vid platsen av hans hö testis. Hö testis är ej
palpabel. Vä testis normal. Förutom detta är Rickard välmående, även under us. Nämn
diffdiagnoser och ett typiskt diagnostiskt tecken! 2p
Hydrocele med transparent testis vid ficklampstest. Bråck med en svullen och öm inguinalkanal vid us.
[Nefro/Uro] 24. Oskar är en nyfödd pojke nu 3d gammal. Familjen gick hem direkt efter
förlossningen som var okomplicerad; fullgången grav. Mor kommer nu till BVC då hon är
orolig för att hon inte sett Oskar kissa med stråle vid något tillfälle. Möjligen har det droppat
lite från penis vid några tillfällen som mor observerat. Här måste ett allvarligt tillstånd
misstänkas och uteslutas.
a) Vilket tillstånd? (3p)
Uretravalvel (stopp i urinröret).
b) Hur ställs diagnosen? (1p)
Miktionsuretrocystografi (MUCG).
[Social] 3. En 3 mån tvillingflicka inkommer med båda föräldrarna till akuten kvällstid. Du är
ensam på akuten och din kollega är på ett akut snitt. Tvillingbror är lämnad till farmor som är
tillfälligt på besök. Båda barnen har haft kolik sedan 1 mån ålder. Föräldrarna har nyligen

flyttat till Sthlm och har övrig släkt i Gbg. Mor och far är uppgivna över situationen och har
inte sovit ordentligt på flera veckor. Flickan är född som tvilling 2 i v36+5, normal vikt för tiden
vid födelsen. Tillväxtkurvor ua. Föräldrarna berättar först att flickan ramlat ner från
skötbordet på morgonen och att hon därefter varit slö och inte velat äta. Det finns 2 blåmärken
2x2 cm, på övre delen av bröstkorgen som föräldrarna inte vet hur de uppstått. Nämn minst 4
viktiga åtgärder du nu måste vidta. (4 p)
Kontakt med bakjour. Noggrann dokumentation och journalföring med fotografier. Anmälan till Soc.
Helkroppsrtg, ev DT, ev koagulationsstatus.
[Social] Det är söndag morgon och du är jour på akutmottagningen. En 3-årig flicka uppvisas
där du har skäl att misstänka misshandel från styvfar som ger ett slutet och något aggressivt
intryck. Det finns blåmärken som ej kan förklaras med uppgivet våld.
Beskriv de åtgärder (förutom lämpliga us) du är skyldig att vidta (åtminstone 2 åtgärder)
Inläggning, ring socialjouren eller socialnämndens ordförande i hemkommunen.
Vilka medicinska utredningsåtgärder ska du genomföra?
Foto, helkroppsrtg (ev DT), ögonbottenspegling, omsorgsfull journalbeskrivning av ev fynd.
Koagulationsstatus.
Om styvfar insisterar att ta med flickan hem, vad gör du?
Polisanmälan direkt eller via Soc.
[Social] 23. Klara, 5 år, kommer akut med sin mamma och pappa. Hennes föräldrar är skilda
och har delad vårdnad. Klara har precis kommit från fadern till modern och modern har då
funnit att det finns blod i trosorna på flickan, och då hon tittat närmare så har hon funnit ett sår
i flickans underliv. Klara vill inte berätta hur såret har tillkommit utan börjar gråta när du
frågar henne. I status finner du en lätt blödande rift, ca 1 cm lång mellan labia majora och
minora på vä sida. Hymen tycks intakt, likaså anus. Varken far eller mor har någon förklaring
till såret. Vilka blir dina uppgifter i denna situation? (2p)
Noggrann dokumentation av skadorna i journalen. Anmälan till Soc.
[Social] 26. Pojke 7 mån som kommer med ambulans till barnakuten strax efter 06:00 för bed då
mamman noterade att pojken var sänkt i sitt medvetande och blek. Pappan hade varit uppe och
tröstat pojken på morgonkvisten. Pojken togs upp och tvättades av för att försöka väcka honom.
Ambulans tillkallades. Den initiala bed visar att ABCDE är i stort sett invändningsfritt. Barnet
är feberfritt. Du finner en lätt buktande fontanell trots att du håller upp barnet. I övrigt inga
tecken till skador på huden, barnet rör på armar och ben spontant och är stabil i sin andning
och cirkulation. I öronstatus finner du på ena sidan misstänkt blödning bakom trumhinnan.
a) Vad skulle kunna ligga bakom dessa fynd? (1p)
Barnmisshandel måste uteslutas. Trauma.
b) Ange 2 undersökningar du bör prioritera i din handläggning. (1p)
DT-hjärna, helkroppsrtg.
c) Vad är dina skyldigheter? (1p)
Göra en anmälan till socialtjänsten.
[Social] In till akuten kommer Jonny 7 år med en lärare, men inga föräldrar. Han har för
skolsköterskan berättat att han blivit slagen av sina föräldrar. Han har ont i hö lårben med viss
hälta och har blåmärken av olika ålder på armar, bål och ben. Beskriv vad dina skyldigheter är
i denna situation. 3 p
Kontakt med bakjour, noggrann dokumentation och journalföring med fotografier, anmälan till soc
som får ta ställning till och ordna skydd för pojken. Helkroppsrtg + ev koagulationsstatus.
Riktlinjer bed av PBD-frågor: Ses som ett verktyg att inte bara föra vidare info utan också som en slutsats och samlad bed av en
konsultation. Avsikten är att innehållet ska kunna användas av efterkommande vårdgivare, tex en pågående jour, som en begriplig
utgångspunkt för vidare handläggning om pat ex försämras. För studenterna torde standardakutfall (astma, GE, feber) vara det mest typiska
och då är det rimligt att i PBD ge anvisningar för de kommande 24h.

1. Kort sammanfattning inkl bed av kända fakta runt pat. Undvik klippa och klistra ur tidigare journaler. 2/3 av texten, resterande
punkter max 1-2 meningar. 0,5p.






2. Preliminär diagnos och övriga diagnostiska överväganden inkl vad som stöder dessa i anamnes och status. Det ska framgå och
motiveras hur sannolik PBD:n resp ev diffar bedöms vara. 1,5p.
3. Vårdplanering. Ska innehålla föreslag på beh (vb med motivering till varför denna är aktuell) samt vilka kontroller du önskar
och hur ofta alt när. Ange också vårdnivå (utskrives till hemmet, inlägges på vårdavd, inlägges på IVA). 1,5p.
4. Vårdinfo. Ange vb vad du informerat pat/föräldrar om + ev rådgivning (vid hemgång). Här viktigt att den är relevant/realistisk
och bygger på tidigare resonemang om trolig diagnos. 1p.
5. Du ska hålla dig inom given ”ram” (anvisat utrymme i skrivningsformulär). Ingående delar ska vara välavvägda. 0,5p.

[PBD/Neuro] Flicka född 2009-01-13. Kontakt: Inkommer 2011-04-18 kl 13:32 på larm med
ambulans pga krampanfall med desaturation. Her: Pat 3/3. Ingen hereditet för
feberkramp/krampsjd i närmaste familjen, men ett par kusiner haft feberkramper. Socialt:
Sammanboende föräldrar. Tid sjd: Född fullgången vägande drygt 3 kg, partus normalis, ”fulla
poäng direkt”. Vuxit och utvecklats normalt. Pneumoni x4, går på utredning på lung/allergimott.
Us för cystisk fibros med neg resultat enl mor. Inget allvarligt skalltrauma, aldrig meningit.
Aktuellt: Igår insjuknat med hosta. I morse feber 38,3. Legat och sovit middag och sedan vaknat
till och kräkts. Därefter blivit blå om läpparna, okontaktbar, ögon ”rann iväg uppåt”. Slapp,
uppfattades som livlös. Sedan ryckningar i både armar och ben, liksidigt. Vid
ambulanspersonalens ankomst 17 min efter larm är flickan cyanotisk, andas ytligt, tittar snett
upp mot vä och ligger och småtuggar. Inga ryckningar i extremiteterna. Temp rektalt 40,1. Får
5mg Stesolid och 150mg Alvedon rektalt. Fortsätter småkrampa trots Stesolid och får efter cirka
10min ytterligare 5mg Stesolid rektalt. Vaknar till mer mot slutet av transporten. Rosslig
andning. Status: AT: Vaken men tystlåten, tittar omkring sig. Fin färg. Sat 99%, sjunker sedan
till 87-88%, stiger efter syrgastillförsel. Hostar och har snuva. Temp 38,8. MoS: Retningsfritt,
Ytl lgll: Små adeniter submandibulärt. Öron: Vä trh rodnad, förtjockad, ej buktande, utan
reflex. Hö trh pärlgrå med normal reflex. Hjärta: RR. Inga biljud. Frekv 200. Lungor: Normala
andningsljud. Inga biljud. AF 50. Inga indragningar. Buk: Mjuk och oöm. Inga palpabla
resistenser. Nerv: Inga spår av trauma i skalpen. Ej nackstyv. Pupillerna runda och likstora och
reagerar ua för ljus. Lika tonus i kroppshalvorna. Babinski saknas bilat (drar kraftfullt åt sig
foten).
2-årig flicka med tid pneumoni x4, utreds på lung/allergimott, enligt moder neg resultat för CF. Inkom
pga liksidigt krampanfall och desaturation. Efter 10 mg Stesolid cyanotisk, tittar snett upp mot vä och
ligger och småtuggar. Sat 99% på syrgas, hostar, snuvig, temp 38,8, takykard, takypné, vä trh rodnad,
förtjockad, utan reflex. Babinski saknas bilat. Benign barnep/rolandisk kramp? Ep? Långt QTsyndrom? ÖLI/AOM/meningit/herpesencefalit/inf? Hb, LPK, TPK, glukos, CRP, elektrolyter, blodgas,
EKG, LP. EEG ska ej göras akut, kan med fördel göras efter ett par veckor. MR/DT? Ab om
meningitmisstanke.
[PBD/Allergi/Lungor] Kontaktorsak: 2-årig pojke inkommer till akuten med andningsbesvär.
Her: Ingen känd för astma, allergi eller eksem. Soc: Sammanboende föräldrar, första
gemensamma barnet. Mamma har två äldre barn sedan tidigare. Går i förskola sedan i höstas.
Nuv sjd: Frisk. Epidemiologi: Föräldrarna blivit förkylda efter pat. Aktuella lm: Inga. Aktuellt:
Feber sedan 4d tillbaka, runt 39. Nästäppa, hosta. Ätit tilltagande sämre under dagen. Druckit
<2dl vatten. Föräldrarna inte fått i honom Alvedon hemma. Inte haft avföring 2d. Kladdig i
ögonen. Tilltagande andningsbesvär under dagen/kvällen.
Status: AT: Trött. Medverkar väl. Temp 39,4 vid ankomst, 38,2 kl 02:25. Vikt 14 kg. MoS:
Inspekteras ua. Öron: Skymmande vax bilat. Ytl lgll: Ua. Hjärta: Regelbunden rytm, inga
biljud. Puls 132 vid ankomst. Lungor: Täta andningsljud bilat. Slembiljud och sibilanta ronki
bilat. Subkostala och jugulara indragningar. AF 80 vid ankomst, 60 kl 02:25, 66 kl 03. Sat 93%
vid ankomst. Fortsatta, sonora ronki bilat efter inhal. Rikligt med slembiljud. Buk: Palperas
mjuk. Förefaller oöm. Hud: Inspekteras ua. Lab: CRP <5. Influensa neg.
Pojke 2 år inkommer för andningsbesvär. Tidigare frisk, ej atopiska besvär. Nu feber sen 4 dagar,
nästäppa och hosta. Ätit och druckit dåligt samt tilltagande andningsbesvär under dagen. Täta
andningsljud, slembiljud samt sibilanta ronki vid ausk, sonora ronki efter inhalation. AF 80 vid
ankomst, ansträngt andningsmönster samt sat 93% visar på andningsbesvär. CRP <5, således ej
misstänkt pneumoni. Bild snarare som vid obstruktiv bronkit. Inläggning på avd främst för att
föräldrar ej har rutin på inhalering, får utskrivas imorgon till hemmet med ventoline om pat förbättras
på inhalationer. Allergianamnes hos familj, RAST-test. Föräldrar informerade om misstänkt diagnos.

[PBD/Hematologi] Sökorsak: 14-årig flicka inkommer till barnakuten pga feber. Her: Inga
blodsjd i släkten, mormor någon form av ledsjd. Soc: Går i 8:e klass. Gymnastik på fritiden.
Föräldrarna samboende. Två yngre syskon. Tid sjd: Aldrig sjukhusvårdad. Akt: Hög feber >39 i
1v, inga luftvägssymtom eller andra lokala inf-tecken. Ont i ögonen och lår samt armar och rygg.
Haft diffus ledvärk armbågar, handleder sedan några veckor. Varit trött och hängig sedan
minst 1 mån. Hade en feberepisod för 3v sedan utan luftvägssymtom som gick över spontant.
Menarké för 8 mån sedan. Sm 2v sedan, ej slutat. Riklig. Epidemiologi: Ingen sjuk i familjen
eller omgivningen.
Status: AT: Blek, trött, temp 38,9. Ingen nackstyvhet, i övr opåverkad. Ingen konjunktivit.
MoS: Tonsiller ua. Ytl lgll: Ua på rutinstationer. Hjärta: Normal rytm. Frekv 86. Inga hörbara
biljud. Lungor: Normala andningsljud, normala lunggränser. Inga biljud. Buk: Inga
patologiska resistenser, inga organförstoringar. Mjuk. Ledstatus: Inga aktuella synoviter eller
artriter. Diffus och lite osäker palpömhet på de uppgivna smärtsamma ställena.
Lab på akuten: Urinsticka ua. CRP 44, Hb 61, TPK 60, LPK 2,8. [x2]
14-årig tid frisk flicka, hög feber sedan 1v, led- och skelettsmärta minst 1v utan övriga fokala infsymtom. (1p) Anemi 61, trombocytcopeni och leukopeni. (1p) Inlägges för utredning på avd. Planeras
kompletterande prover, B-celler, ANA och immunologiska prover, retikulocyter, ferritin, osv.
Benmärgsus. (1p) Leukemi? Aplastisk anemi? SLE? (2 p för två möjliga diffdiagnoser)
[PBD/Gastro] Söksorsak: 8 mån pojke som inkommer pga viktnedgång/uppfödningssvårigheter.
Ärftlighet: Oklar allergi hos far. Socialt: Första barnet till sammanboende föräldrar.
Grav/nyföddhetsperiod: Normal grav, akut snitt pga preeklampsi hos modern. Fulla
Apgarpoäng. FV 3670g. Helammad från start. Från 4 mån ålder smakportioner, från 6 mån
ålder vanlig välling. Tid/nuv sjd: Har haft vad man tolkat som magont och gaser sedan födseln.
Varit skrikig på kvällar och nätter, fått Minifom och Sempers magdroppar utan eg effekt, men
man har ändock fortsatt. Vid 2 mån ålder provade modern att själv hålla mjölkfritt i 2v tid utan
effekt på barnets magont. Något bättre avseende skrikighet från ca 3½ mån ålder. Har gått upp
bra i vikt under det första halvåret. Har alltid kräkts mkt, tolkats som överskottskräkningar.
Distal penil hypospadi som kontrollerats på barnurologen, op-planerad till hösten. Har haft
flera långdragna förkylningar med andningsbesvär. Sökt akuten för detta och fått inh. Airomir
hemma. Aktuellt: Successivt tilltagande besvär med missnöjdhet och gnällighet. De sista
veckorna verkar aptiten ha minskat. Mor har provat att ge barnet komjölksfri kost sedan 1v
tillbaka men det har inte gjort någon skillnad. Har varit mera generellt missnöjd senaste
veckorna. Inga inf-tecken, ingen feber. Har avföring flera ggr/dag, stora, vattniga, pösiga,
kraftigt illaluktande, gulbruna avföringar, idag även slem. Har senaste månaden avstannat i
viktuppgång och istället gått ner från toppnotering 8820g till idag 8240g.
Status: AT: Lite blek, blond. Gnällig, missnöjd. Protesterar kraftfullt vid us. Är slapp och tunn i
hullet speciellt på skinkor och lår. Lite svullen buk. Vikt 8240g. Temp 37,0. MoS: Retningsfritt.
Öron: Bilat ua. Ytl lgll: Ua på hals och axillärt. Hjärta: RR, inga biljud. Lungor: Rena
andningsljud, men undersöks under pågående skrik. Buk: Lite svullen och spänd. Tycks oöm.
Ingen organförstoring, inga resistenser. Yttre genitalia: Distal hypospadi, testis på plats.
Nervsystem: Fontanell ua. God tonus. Fina gripreflexer. Moro saknas.
8 mån gosse med uppfödningssvårigheter, diarréer och viktnedgång motsvarande 7%. Upprepade
andningsbesvär med obstruktivitet. Malabsorption? Födoämnesintolerans? CF? Celiaki måste uteslutas.
Inlägges på avd för utredning. Tillmatning via flaska eller sond, beräknas på 130 ml/kg/dygn till en
början. Beställer prover: Blodstatus m diff, leverstatus, elektrolyter, albumin CRP, transglutaminas-Ak,
U-status, faeceselastas och faecesodling. Svettest.
[PBD/Gastro] Pojke 8 år, 2012-01-15. Kontaktorsak: Diarré, blodig avföring och feber. Her:
Ingen infl tarmsjd i släkten. Psoriasis hos far. Soc: Samboende föräldrar. 2 äldre syskon. Tid
sjd: Tidigare väs frisk bortsett från diarréepisod, vg se nedan. Feberkramp som litet barn.
Otiter x flera. Epidemiologi: Ingen säkert magsjuk i familj eller omgivning. På semester i
Egypten vid jullovet.

Aktuellt: Insjuknat med diarré i samband med semesterresa i Egypten för 15d sedan. Fick där
iv ab men man vet ej vilken sort. Blev lite bättre men har fortsatt att ha diarré och sedan 4d
feber (38,5). Kom hem från Egypten för 8d sedan. Haft flera lösa avföringar per dygn sedan dess.
Inga kräkningar. Både slem och blod i avföringarna. Även haft ont i buken. För några månader
sedan utredd på barnläkarmott pga längre tids diarré. Då utredd med blodstatus, TSH, gliadinoch transglutaminas-Ak som var ua. Vikt i oktober 27kg. Nu 25,4kg.
Status: AT: Temp 38,4 på akuten. Påtagligt blek. Trött, men ändå inte så påverkat AT. Ngt
nedsatt turgor. Ytliga lgll: Hals och nacke finns några lätt förstorade körtlar, ½ cm stora, fritt
förskjutbara. Hjärta: Regelbunden rytm utan blåsljud. Lungor: Vesikulära andningsljud utan
rassel eller ronki eller dämpningar. Buk: Lite insjunken. Rikligt med tarmljud. Mjuk och ter sig
oöm, känner inga organförstoringar. Rektalt: Inspektion perianalt ua. Neurologiskt:
Ögonmotorik ua. Rör sig sidlikt och symmetriskt. Hudkostym ua. Senreflexer ua. Balans ua.
Lab på akuten: CRP 105. Urinprov: 1+ på vita, 1+ proteiner, pH 6,0, i övrigt negativt.
Pojke 8 år som söker för diarré, blodig avföring och feber. I bakgrunden diarréepisod för några
månader sen. Insjuknat i diarré under Egyptenresa, hemkomst 8 dagar sen. Lösa avföringar med blod
och slem, buksmärta, viktnedgång. På akuten lätt dehydrerad. Bild som vid bakteriell gastroenterit pga
febril, CRP 105, utlandsvistelse. Diff: Celiaki, ej troligt pga neg. transglut-Ak. Inlägges på vårdavd för
peroral rehydrering, avföringsodling. Informerat föräldrar om misstänkt diagnos.
[PBD/Inf] Kontaktorsak: 5 mån pojke inkommer med andningsbesvär till akuten. Soc:
Fullständig familj. 2/2 barn. Storebror 3 år går på dagis. Akt grav: Född v37+2. FV 2980g. FL
48cm. Fulla Apgarpoäng. Gått upp fint i vikt och längd. Tid sjd: Pyelonefrit vid 3 mån ålder.
Urinvägsutredning visar vesikoureteral reflux grad 3. Ab-profylax med Trimetoprim. Aktuellt:
Insjuknade med snuva i förrgår kväll. Haft lätt tempstegring 38,5. Tilltagande snörvlig. Har
jobbigt med andningen. En hel del slem från mun o näsa. Slemmig hosta. Tröttare än vanligt,
ammar mkt korta perioder och verkar tagen. Har haft ett kortare andningsuppehåll men kom
sig snabbt. Storebror varit förkyld nu i 5d. Varit hemma från dagis. Ingen feber.
Status: AT: Temp 38,5. AF 54. Indragningar interkostalt. Bukandning. O 2 -sat 84%. Bubbligt
sekret från näsa och mun. Distansronki. MoS: Bubbligt sekret, annars oretat. Ytl lgll: Ua på
rutinstationer. Hud: Ua. Öron retningsfria. Pulm: Rikligt slembiljud bilat, hårda krepiterande
biljud. Buk: Mjuk ua.
5 mån pojke med vesikoureteral reflux och Trimeoprimprofylax. Nu sannolikt RS-inf. Kollar snabbRS-prov. Urinprov. Inlägges för extra O 2 -beh. Andningsövervakning. Vb blodgas och pulmrtg.
Ställningstagande till ev sond. Inhalationer.
[PBD/Inf] 4v pojke. Kontaktorsak: Feber och skrikighet. Soc: 3:e barnet, de äldre syskonen 4
och 9 år gamla. Båda föräldrar är läkare. Grav/nyföddhetsperiod: Fullgången grav, kompl-fri
förlossning. FV 4160g. Helammas. Tid sjd: Vid 2v ålder varit på akuten och då haft kliniska
tecken på misstänkt invagination, som dock löstes spontant. Fö tidigare väs frisk. Aktuellt: Nu
insjuknat med feber, skrikighet och varit orolig det senaste dygnet. Har endast ätit mindre
mängder. Dock kissat och bajsat. Fö endast diskreta symtom från övre luftvägar, dock ingen
uttalad hosta. Mamman har själv försökt inspektera öronen och inte konstaterat någon rodnad,
däremot lätt rodnad i svalget. Då han fortsatt ter sig så pass orolig under natten samt har hög
feber inkommer man till akuten.
Status: AT: Orolig och irritabel gosse som är svårundersökt. Temp: 39,1. MoS: Oretade
slemhinnor. Öron: Inspekt oretade bilat. Hjärta: RR, 140/min, inga hörbara blåsljud el andra
patologiska biljud. Perifer cirkulation: Kap återfyllnad 2-3 sek. Femoralispulsar palp ua bilat.
Lungor: Är något snabbandad men i övrigt ej påtagligt andningspåverkad. Rena andningsljud
båda lungfälten. Buk: Initialt svårundersökt, senare mjuk och oöm. Tarmljud hörs över alla
fyra kvadranter. Nervsystem: Fontanelltension ua. Provtagning: CRP 35.
Således 4v pojke med 1 dygns anamnes på feber och skrikighet samt symtom från övre luftvägar, ej
ätit normala mängder men kissat och bajsat. På akuten ngt snabbandad och takykard, KÅ 2-3s. Temp
39,1. Buk palp mjuk och oöm, tarmljud hörs över alla fyra kvadranter. Vid 2v ålder misstänkt
invagination som löstes utan åtgärd. I övr frisk. Bed som misstänkt begynnande sepsis pga hög feber
och inlägges för obs och rehydrering. Meningit bedöms som mindre sannolikt då ingen

medvetandesänkning i anamnesen, men kan ej uteslutas pga ospecifik symtombild och irritabelt barn.
Har gjort LP och blododlat + snabbtest för RS-virus, ordinerar odling från urin, CSV och NPH
inneliggandes. Blodgas samt blodstatus, remiss till lungrtg. Ges cefotaxim och ampicillin och
febernedsättande samt påbörjar rehydrering med NaCl 5% av kroppsvikten/4h. Ska ges underhåll de
närmaste 24h med bröstmjölk/ORS (150ml/kg) via sond om amning/flaskmatning ej går. Övervakning
med saturationsmätning och vätskelista. Vitalparametrar varje timme initialt.
[PBD/Inf] Kontaktorsak: 2½ mån gammal pojke som inkommer till Sachsska pga feber. Soc:
Hel familj, första barnet. Inneboende hos vänner. Ingen egen lägenhet. Tid sjd: Vid 1 mån ålder
inlagd ALB i 6d pga oklar inf. Ska ha visat växt av bakterier i blodet enl pappa. Aktuellt: Varit
allmänt gnällig och hängig sedan 2d. Idag känts varm och man tar tempen först fram till kvällen
som då visar 39,9. Man kontaktar Vårdguiden som rek dem att söka. Inte kräkts. Ätit ganska
hyfsat under dagen. Väldigt skrikig nu på kvällen. Matas på flaska 70-90 ml per gång.
Status: AT: Lite blek och lätt marmorerad gosse. 40C. Lite kall om händer och fötter. Kapillär
återfyllnad 2 sek. Väldigt skrikig och irritabel initialt. Fontanellen spänd då han skriker men
när gossen lugnar sig sjunker fontanellen in. Dock fortsatt lättirriterad och skrikig. MoS: Ua.
Öron: Ej undersökta. Lgll: Ua på halsen. Hjärta: Normal rytm. Frekv 170-180. Inga biljud.
Lungor: Normala andningsljud. AF 70. O 2 -sat 96-99%. Buk: Mjuk, inga patologiska resistenser.
Perifera pulsar: Palperas ua fylliga i ljumsken. BT 80/40. Lab: Snabb-CRP 250.
2½ mån pojke inkommer pga feber sedan 2d. Tid inlagd i 6d pga oklar inf. Gnällig, hängig, skrikig.
Blek, lätt marmorerad, 40C, kalla exteremiteter, takykard, takypné, spänd fontanell vid skrik, snabbCRP 250. Meningit? Sepsis? Chockbeh m RingerAcetat, infart, tillkalla narkosläkare, blododl,
blodstatus, el, syra-bas, koagulation, LP. Cefotaxim, ev steroider.
[PBD/Inf] Sverker 8 år söker på akuten en juli-em kl 14. Han vaknade i morse med
feber, ”frossa” och ont i hö ben, vill helst inte gå på benet, men har tagit sig själv från
parkeringen. Kräkts en gång i hemmet och en gång här på akuten. Sverre, som han kallas, är
helt frisk sedan tidigare. Igår mådde han alldeles prima. Men efter gårdagens morgondopp
upptäckte han att han hade en fästing på hö ankel. Fästingen togs bort i sin helhet, därefter
kliade sig gossen en hel del kring bettet under gårdagen. Nu kliar det inte längre, men det gör
ont. Status: AT: Ser lite hängig ut, men orkar sitta upp och prata. Temp 38,9 efter 500mg
Alvedon. Sat O 2 98%, BT 100/60. Kapillär återfyllnad 2s. Hjärta, lungor, MoS och öron ua.
Lymfkörtlar ua i huvud/halsregionen. Buk: Mjuk och oöm, ej dunköm över njurloger. Hud: 5
cm ovan lat malleolen noteras ett misstänkt bettmärke. Huden runt i kring är ilsket rodnad,
värmeökad och det gör mkt ont när du palperar i området, ingen tydlig svullnad. Det rodnade
området är ovalt till formen, mäter ca 10x18cm och kanten mot oretad hud är skarp. Mor
tycker att det blivit mkt värre jämfört med i morse. Ledstatus: Knäleder ua och fotled ua, pat
ömmar dock lokalt över rodnaden i huden. Lab: Hb 123, TPK 234, LPK 18,2 varav 15,1
neutrofila. CRP 80.
8-årig tid frisk pojke vaknade imorse med feber, bensmärta, kräkningar efter fästingexposition. Hud:
Misstänkt bettmärke 5 cm ovan lat malleolen, runt omkring 10x18 cm rodnat, värmeökat område med
palpsmärta. LPK 18,2 varav 15,1 neutrofila, CRP 80. Borreliaartrit? Erytema migrans? Bettreaktion?
Erysipelas? Borreliaserologi, LP. Ispackning, antihistamin po, lokal hydrokortisonkräm, antiseptisk
kräm lokalt mot bettreaktion. Iv ab (bensyl-Pc) mot Borrelia som är en klinisk diagnos.
[PBD/Inf] Intagningsanteckning. Kontaktorsak: Feberutredning samt hälta, 2½-årig flicka. Her:
Ingen känd inf-benägenhet. Inga autoimmuna sjd i släkten. Soc: Barn 3/3 hel familj. Tid/nuv
sjd: I aug 2013 en stafylokockabscess i hö axill. Fick dräneras kir. I övrigt frisk. Överkänslighet:
Ingen känd. Aktuella lm: 0. Aktuellt: 2,5 år gammal flicka som sökt akut under gårdagen pga
feber sedan 3v, ffa kvällstid, feber upp mot 38-39. Någon enstaka dag troligen feberfri men
nästan hela tiden varit varm på kvällen. Lätt snuva under perioden. Under dessa 3v också
klagat på ont i benet. Ej säker vilken sida, möjligen mest hö, föräldrar vet säker att hon hade
svårt att sträcka ut i hö ben och hade jätteont för ngn vecka sedan. Sedan dagar tillbaka
tillkomst av synlig hälta, verkar också vara generellt lite stel, har svårt att huksitta och böja sig
ner. Fått flera fästingar under sommaren men inget erytema migrans. Inga utslag. De us som

gjordes igår är UL-höfter samt rtg-höfter, båda us ua. Idag även gjort en skelettskint som är ua.
Lab: SR 88, CRP 40-44, blodstatus med diff ua.
Status: AT: Gott opåverkat. Kan gå in i undersökningsrummet, haltar lätt som förut hö ben.
Vikt: 14,6 kg. Temp: Idag feberfri. Ytl lgll: Palperas i ÖNH-området, axiller samt ljumskar ua.
Hjärta: Regelbunden rytm, svagt mjuk systoliskt blåsljud grad I-II PM I3, I4 sin. Perifer
cirkulation: Femoralispulsar bilat ua. Lungor: Ua. Buk: Mjuk i buken, inga patologiska
resistenser, normala tarmljud. Hud: Insp ua. Lokalstatus: Höfter: Verkar smärta vid
utåtrotation hö sida, i övrigt går us bra. Finns inga synliga tecken på artrit i knäleder. Fullgod
rörlighet och ej palpöm i fotled, knäled.
Flicka 2,5 år, inkommer för hälta. Tid. Frisk förutom stafylokockabscess aug 2013. Feber sedan 3v, ffa
kvällstid. Även lätt snuva. Klagat över ont i benet, haft svårt att sträcka ut hö ben, förefaller generellt
stel. Senaste dagarna även synlig hälta. SR 88, CRP 40, skelettskint ua. Rtg ua, förenligt med coxitis
simplex. Diffa mot juvenil artrit med autoantikroppar. Möjlig diff septisk coxit. Utskrives till hemmet
med råd om exspektans, sängläge, kryckor. Åb om några dagar för infektionsprover och UL.
Föräldrarna informeras och ombedes komma in tidigare om försämring.
[PBD/Inf] 1½-årig pojke som inkommer till akuten pga hö-sidig hälta och feber. Her: Inga
reumatologiska sjd hos närmaste släkten. Ingen IBD eller psoriasis. Soc: 2:a barnet till
sammanboende föräldrar. Ska precis börja på dagis. Tid sjd: Väs frisk förutom några ÖLI:er,
en otit och en maginfluensa. Normal tillväxt och utv. Började gå utan stöd vid 12 mån ålder.
BVC-kontroller ua. Akt: Sedan 4d har pojken haltat, sannolikt med hö ben. Varit i övrigt väs
opåverkad, lekt ändå, och gnäller inte. Idag fått lite tempstegring 38,3 vid lunchtid. Inga
luftvägssymtom. Inga GI-symtom. Ingen epidemiologi för inf.
Status: AT: Lite gnällig vid us. Temp 38,6. Kapillär återfyllnad 2 sek. Fin färg. Ingen
nackstyvhet. AF 30. Haltar lite på hö ben(?) när han går utan stöd. Mos: Normal slh, stora
tonsiller men ej rodnade. Ytl lgll: Normala körtlar palperas på rutinstationer. Öron: Bilat
normala trumhinnor, med normal ljusreflex. Hjärta: Frekv 100, normala toner, inga blåsljud,
normal rytm. Buk: Inga organförstoringar. Ledstatus: Normal rörlighet i knän, fotleder,
handleder och övriga leder. Inga tecken på synovit. Vid rotation av hö höftled verkar han
missnöjd och man kan inte rotera fullt ut vare sig inåt eller utåt. Vä höft normal rotation. Ingen
rodnad eller svullnad i mjukdelarna i hö ben, höft eller bål. Lab: CRP 43.
Pojke, 1,5 år, inkommer för hö-sidig hälta och feber. Tid. Frisk. Sedan 4 dagar tillbaka fått hälta och
feber. Vitalparametrar ua, hälta ses under status, inskränkt höftrotation hö. Bild förenlig med coxitis
simplex. Möjlig diff.diagnos septisk coxit. Utskrives till hemmet med råd om exspektans, sängläge,
kryckor. Åb om några dagar för infektionsprover och UL. Föräldrarna informeras och ombedes
komma in tidigare om försämring.
[PBD/Endokrin] 6-årig pojke inkommer till akuten med mor och far pga snabb andning och
slöhet. Her: Modern har haft cancer i tyroidea, op 2008 och står på Levaxinbeh. Soc:
Fullständig familj. En storasyster 8 år och en storebror 5,5 år. Friska syskon. Tid sjd: RS som
spädbarn. Aktuellt: Tid frisk pojke som sedan 2v dricker och kissar mkt, äter mkt och har gått
ner 1,5 kg i vikt. Har gått upp på nätterna för att kissa vilket han inte gör i vanliga fall. Varit
mkt trött. Ingen feber. Har inte ont när han kissar. Sista dygnet blivit mer slö och har börjat
andas snabbare än vanligt. Kräkts vid ett tillfälle. Ingen diarré. Ingen buksmärta Ingen feber.
Status: AT: Slö, svarar på frågor med viss svarslatens. Ingen nackstyvhet. Afebril. Rosig färg på
kinderna. Kapillär återfyllnad ca 2 sek. Vikt: 19kg, för 1 månad sedan 20,5kg. MoS: Ua. Viss
ketonlukt. Öron: Bilateralt ua. Hjärta: Frekv 110. Inga biljud, takykardi men i övrigt normal
rytm. Lungor: Takypné, AF 40, normala andningsljud, inga rassel eller ronki. Buk: Mjuk och
oöm, ingen organförstoring. BT: 110/ 60. Lab: B-glukos 22,2. CRP <5. Blodgas: pH 7,26, BE -14,
Na 131, K 4,1. Urinsticka 3+ glukos, 4+ ketoner. pH 5.
Pojke 6 år inkommer pga snabbandning och slöhet. Sedan 2v tillbaka varit trött, ätit, kissat mkt och
ofta samt viktnedgång 1,5 kg. Hög AF, ketonlukt i munnen, pH 7,26, B-glukos 22,2 samt u-sticka med
3+ på glukos och ketoner är förenligt med diabetisk ketoacidos. Inlägges på IVA för uppvätskning,
sänkning av blodglukos, övervakning. B-glukoskontroll, blodgaskontroll 1 gång per timme,

insulinjustering därefter. Föräldrarna informerade om trolig diagnos. Kontakt med diabetesskola
förmedlas via avd.
[PBD/Nefro/Uro] Pelle 2 mån inkommer till akuten pga kräkningar och dåligt födointag. Mor
berättar att Pelle är yngst av 3 barn i en hel familj. Han föddes vaginalt i v36+5, FV 2680g.
Apgar 8-9-10. BB-vistelse ua. Han helammas men har det senaste dygnet ätit sämre än vanligt,
under em inte velat suga på bröstet alls. Han har kräkts mer än vanligt det senaste dygnet,
bajsade senast igår och då normal färg och konsistens. Vid us finner du en trött liten pojke som
dock reagerar med att sprattla med armar och ben vid us. Temp 38,6, sat 95%, puls 148. Pojken
är lite blek men kapillär återfyllnad ua. Fontanellen har normal tension.
Cor/pulm/buk/femoralispulsar ua. Lab visar CRP 86, Hb 120, LPK 16 varav 11 neutrofila, TPK
268. Urinprov från påse visar 3+ på vita, 2+ äggvita, 2+ ketoner, 0 på glukos.
2 mån tid frisk pojke, helammas, senaste dygnet trött och ätit sämre än vanligt, kräkts, bajsat igår.
Temp 38,6, CRP 86, LPK 16 varav 11 neutrofila. U-prov: 3+ vita, 2+ albumin, 2+ ketoner.
Pyelonefrit? Urosepsis? Ingen glukosuri talar emot diabetesketoacidos. Inläggning med iv ab
(Cefotaxim). Blododling, Na, krea. Utredning för urinvägsanomali med UL, skintigrafi,
miktionsuretrocystografi.
[PBD/Nefro/Uro] Kontaktorsak: Feber. Grav/nyföddhetsperiod: 20d gosse som föddes
fullgången med födelsevikt 4260g, nu 4620g, har gått upp bra, ammat väl. Aktuellt: Sedan igår
gnällig. Imorse debut av feber 39 grader. Inga kräkningar. Har blivit rodnad över kroppsytan.
Ammar något sämre. Status: AT: Alert, dock rodnad över hela kroppsytan. Temp 38,8. Hjärta:
Normal rytm, inga hörbara blåsljud. Frekv 178/min. Perifer cirkulation: Kapillär återfyllnad 3
sek. AF 52. Lungor: Vesikulärt andningsljud, inga biljud. Sat 100%. Buk: Palp mjuk, oöm, inga
patologiska resistenser. Nervsystem: Fontanellen palperas ua. Gripreflexer händer och fötter
normala. Mororeflex utlöses normalt. Lab: U-sticka leuk +++, röda +, ketoner ++++, glukos –.
CRP 129.
Pojke 20 dagar med FV 4260g fullgången. Tillväxtkurvor ua. Sen imorse febril 39 grader, rodnad över
kroppsytan, ätit sämre. 3+ för ketoner och vita på u-sticka, CRP 129, förenligt med UVI/pyelonefrit.
Inlägges på avd för beh med ab iv, innan detta blod- och urinodl. Övervakning vitalparametrar: Sat,
KÅ, HF, AF, diures initialt 1 gång/h, kan glesas ut vid förbättrat AT. Sond om pat fortsätter äta dåligt.
Informerat föräldrar om misstänkt diagnos.
[PBD/Social] Sökorsak: Smärta och svullnad på skallen. Tid: Frisk normal utv. Fått alla
vaccinationer. Aktuellt: Mor upptäckt svullnad på skallen. Verkar göra ont vid beröring.
Föräldrarna som kommer tsm med pat uppger att sonen trillat omkull vid lek med
storasyskonet. Ingen såg vad som hände då far var på arbetet och mor lagade mat i köket.
Incidenten skall ha hänt i förrgår. Pojken mått bra varför man inte sökt tidigare. Både mor och
far är nu angelägna att få sonen undersökt men kräver bestämt att det ska gå fort då båda
syskonen 13 + 6 år är ensamma i hemmet.
Status: AT opåverkat, afebril, inga tecken till ÖLI. Normalt utvecklad 1,5-åring som går och
leker adekvat. Normal tillväxt. MoS: Oretat. Trh: Hö trh ua. Vä svårtolkad men bakom
trumhinnan finns en nivå av vätska, blod?! Cor/Pulm: Normalt auskultationsfynd. Buk: Inga
patologiska resistenser. Pulsar: FP ua. Gen: Ua infantil. Lokalstatus: Bakom och strax ovanför
vä öra finns en 8x5 cm stor fluktuerande bula. Verkar ömma vid lite mer bestämd palp. Bulan
är mjuk och på ovanliggande hud syns ett avlångt kontusionsmärke 5x1 cm. Hud: Ua frånsett
ett antytt manschettformat hematom hö underarm.
1,5-årig pojke tid frisk och normalutv som enligt anamnes ska ha ramlat och åsamkat sig smärta och
svullnad på skallen. Misstänkt blod bakom vä trh, 8x5 cm stor fluktuerande bula bakom vä öra med
ovanliggande avlångt 5x1 cm stort kontusionsmärke, antytt manschettformat hematom hö underarm.
Barnmisshandel måste uteslutas då skadorna ej stämmer anamnestiskt. Trauma? Inläggning, kontakt
med bakjour, ring socialjour, foto, DT-hjärna, helkroppsrtg, koagulationsstatus, omsorgsfull
journalbeskrivning av fynd.
----------------------------------------------------------32. Sit-in------------------------------------------------------

Varje parameter bedöms som ”bra”, ”acceptabel” eller ”ej acceptabel”.
 Presenterar sig för pat/familjen
 Talar om syftet med intervju och us
 Låter barnet/föräldern berätta om besvären
 Leder samtalet in på ett rimligt riktigt spår?
 Ställer tentanden enkla och öppna frågor?
 Fullföljer viktiga anamnestiska moment
 Låser sig inte alltför tidigt för en enda möjlighet
 Avväger bra mellan barn och föräldrar
 Utför status på ett åldersadekvat sätt
 Undersöker relevanta organsystem korrekt
 Förklarar vb varför vissa moment i status utförs
 Avleder barnet vid behov
 Sammanfattar anamnes och status och ger spontant möjlighet till anamneskomplettering
 Kommer fram till rimlig preliminär diagnos
 Föreslagen utredning
 Föreslagen behandling
 Rådgivning adekvat
 Patientkontakt
 Praktisk sjukhushygien
Kommunikation bedöms på en skala från bra till dålig. Mot bakgrund av att det praktiska provet
bedöms tentandens möjlighet att fullgöra AT-tjänstgöring eller att vikariera som yngsta underläkare på
barnklinik. För underkänt kan som tumregel gälla att 3 eller fler poster är ej acceptabla.

||||||||||||||||||||||-KLINISK GENETIK-|||||||||||||||||||
-----------------------------------------------------1. Introduktion--------------------------------------------------Genetisk sjd: Tillstånd som helt/delvis orsakas av genetiska faktorer. Kromosomavvikelser, ärftliga
tillstånd/monogent ärftliga sjd, mitokondriella sjd, multifaktoriella (polygena) sjd (hjärtkärlsjd,
allergier, diabetes, psykiatriska sjd), medfödda missbildningar, utvecklingsförsening, maligna sjd.
 Könscellsmutationer: Kan gå i arv.
 Somatiska cellmutationer: Går ej i arv.
Varje cell innehåller 20.500 gener som kodar för ett protein. Människans arvsmassa kan liknas vid ett
lexikon i 23 band. Varje band är en kromosom. Varje kromosom innehåller mellan 359 (kr 21) och
2718 (kr 1) gener (sidor). Sjd kan orsakas av många olika fel. Extra eller avsaknad av hel kromosom
eller kromosomsegment ner till. En enda bokstav i boken är en bas. Baserna ordnar sig parvis. Det går
upp till två miljoner baspar på en gen.
(100% miljö)---Blixtnedslag---Mässling---Tuberkulos---Kroppsvikt---Spina bifida---(50% miljö, 50% genetik)---Cancer---Hjärtkärlsjd--Diabetes---Kroppslängd---Kön/Blodgrupp/Cystisk fibros/Downs syndrom---(100% genetik)

Konsekvenser av mutationer:
 Kroppsceller: Tyst mutation, celldöd, cancer.
 Fosterceller: Tyst mutation, celldöd ( missbildning/missfall), cancer.
 Könsceller: Tyst mutation, celldöd ( infertilitet), cancer, ärftlig sjd.
Genetiska sjd: Ärtfliga sjd, medfödda missbildningar, missfall och infertilitet, cancer.
Missbildningsregistret: 1.500 barn/år föds med en missbildning. 400 grav abryts pga missbildningar.
2% alla foster har en missbildning – 1/5 avbryts.
Ärftliga sjd: Kromosomavvikelser, monogena sjd, multifaktoriella (komplexa) sjd.
Remiss till genetisk avd:
 Gissa inte diagnosen: Fråga din pat som i regel vet mer än du om sjd.
 Gissa inte analysmetod: Ange inte någon analystyp om du inte känner till metoden.
 Ange namn och personnr på probanden: Rita en pedigree!
GenSvar är ett kunskapscentrum för ärtliga sjd: gensvar.se
----------------------------------------------2. Kromosomavvikelser----------------------------------------------Kromosom = färgbar kropp. Cellcykeln: G1  S  G2  M; Mitos: Interfas  Profas  Metafas
(G-band)  Anafas  Telofas; Meios. Normal karyotyp: 46 kromosomer, 23 par.
Kromosomanalys: Blodprov (lymfocyter 2-3d), hudbiopsi (fibroblaster 2-4v), foster (amniocyter 12v, korionvilliceller 1d-2v), benmärgsceller (direktskörd, 24h och 48h).
Ind för postnatal krosomanalys:
 Multipla missbildningar i komb med psykomotorisk utvstörning
 Utvecklingsstörning
 Störd könsutveckling
 Kortvuxenhet hos flickor
 Ärftlig kromosomavvikelse
 Barnlöshet
 Upprepade tidiga missfall
 Sena missfall, dödfödda barn
Kromosomavvikelser: Nyfödda (0,7-0,9%), mentalt retarderade (12%), medfödda missbildningar och
mental retardation (23%), dödfödda (6%), spontan abort 1:a trim (50%), spontan abort 2:a trim (1520%), amniocentes pga ålder (1-3%), amniocentes pga missbildning vid UL (15-20%).
 Konstitutionella
 Förvärvade
 Numeriska: Avvikelser i antal.
o Ploidigrad: Haploidi (n=23), diploidi (2n=46), triploidi (3n=69), tetraploidi (4n=92).



o Aneuploidi: Monosomi (2n-1=45), trisomi (2n+1=47), tetrasomi (2n+2=48).
Strukturella: Avvikelser i struktur.
o Deletion: Terminal eller interstitiell.
o Translokation:
 Robertsonsk: Mellan akrocentriska kromosomer (13, 14, 15, 21, 22).
45,XX,der(14;21)(q10:q10). Segreationsmöjligheter under meios hos
Robertsonsk translokationsbärare. 5% av Downs syndrom.
46,XX,der(14;21)(q10:q10),+21.
 Reciprok: Segregationsmöjligheter (2:2, 3:1, 4:0 – 36 varianter totalt). Ökad
risk få ett barn med utvförsening, missbildning, avvikande utseende (10-15%).
Ökad risk för missfall och infertilitet.
 Insertion
o Inversion: Tex kromosom 5 – inv(5)(p14q35). Genomsnittlig risk för skadat barn 12%. Ökad risk för missfall och infertilitet.
o Isokromosom
o Ringkromosom
o Markörkromosom

Trisomi 21/Downs syndrom: Incidens 1-2/1000. Upprepningsrisk 1% eller åldersrisk x2.
Halls kriterier för tidig diagnostik Small for date/prematurfödd, hypotonus, dåligt utv mororeflex, utstickande tunga, platt
ansikte, platt nacke/kort skalle, snedställda ögonspringor, epikantusveck, Brushfield spots på iris, dysplastiska/lågt sittande
öron, snörvlande andning, fyrfingerfåra, klinodaktyli finger V, korta tassiga händer, sandalgap, överrörliga leder,
höftledsdysplasier, rikligt nackskinn, högt gomtak, tandanomalier.

<5 kriterier = 0 misstanke.

5-11 kriterier = misstanke.

>12 kriterier = säker diagnos.

Bakomliggande genetiska mekanismer:
 Klassiskt Downs syndrom: 95% har fristående trisomi 21, 47,XX,+21.
 Translokations-Downs: 4% Robertsonska translokationer, 46,XX,der(14;21)(q10:q10),+21.
 Mosaicism: 1%, 47,XX,+21/46,XX.
Upprepningsrisk: Barn trisomi 21, förälder normal karyotyp (0,5-1%), barn trisomi 21, förälder
trisomi 21 (50%), barn der(14;21)(q10:q10),+21 – de novo – mutationsfrekvensen om mor bärare (1015%) eller om far bärare (>1%).
Mosaicism: 47,XX,+21/46,XX. 47,XY,+13/46,XY. 47,XY,+18/46,XY. 47,XY,+21/46,XY.
Trisomi 18/Edwards syndrom: Incidens 1/6.000-1/8.000. Stort bakhuvud, liten haka, små ögon, lågt
sittande/dysplastiska öron, karakteristisk fingerställning, fotmissbildningar, inre missbildningar (hjärta,
njurar, hjärna, tarm), medianöverlevnad 10d, 5-10% lever vid 1åå, låg upprepningsrisk. 47,XY,+18.
Trisomi 13/Pataus syndrom: Incidens 1/10.000-1/13.000. Mikroftalmi, läpp-käk-gomspalt,
polydaktyli, omfalocele, inre missbildningar (ffa hjärna (holoprosencefali), hjärta, njurar),
medianöverlevnad 10d, 5% lever vid 1åå, oftast låg upprepningsrisk – undantag ärftlig form.
47,XY,+13.
Monosomi X/Turners syndrom: Incidens 1/2.000. Kortväxthet, ptos, epikantus, lågt hårfäste, hög
gom, halsveck, njuranomalier, gonadal dysgenesi, dysplastiska naglar, lågt sittande öron, otiter, HNS,
tyroidearubbningar, bred bröstkorg, hjärtfel, cubitus valgus, kort metakarpalben IV.
Kortvuxenhet 20 cm under medellängd. Ovarieinsuff – streak gonads – primär amenorré och
infertilitet. Koarktatio aortae 10%. Njuranomalier 20%. HNS 60%. Intelligens inom normalområdet.
Karakteristiska drag: Pterygium colli, bred nacke, lågt hårfäste, cubitus valgus.
Hos nyfödda: Svullna händer och fotryggar.
50% av fallen olika mosaikformer. 5% 45,X/46,XY: Ökad risk för gonadmalignitet 15-25%.
Beh: Könshormoner + GH. OBS! Vårdprogram.

47,XXY/Klinefelters syndrom: Incidens 1/700. Små testiklar (<5ml) – azoospermi – infertilitet.
Medellängd över genomsnittet, eunuckoida kroppsproportioner, ev gynekomasti. Förhöjda nivåer av
FSH och LH. Genomsnittlig IQ, lägre än normalt, dyslexi, försenad språkutv, vanligare med
skolsvårigheter än normalt. Testosteronbeh ger ökat välbefinnande. Mognar sent. Ökat sömnbehov.
Trötthetskänsla vanligt. Puberteten kommer sent.
47,XXX: Incidens 1/1000. Medellängd över genomsnittet. I de flesta fall normal pubertet och fertilitet.
Genomsnittlig IQ lägre än normalt. Vanligare med skolsvårigheter och psykiska problem än normalt.
47,XYY: Incidens 1/1000. Medellängd över genomsnittet. Normal fertilitet. Vissa beteendeproblem
vanligare hos dessa män, bla dålig impulskontroll, uthållighet. Inlärningssvårigheter kan förekomma.
Cri-du-chat: 5p-del(5)(p15.2). Mikrocefali, mikrognati, bred näsrot, lågt sittande öron, hypotoni,
mental retardation, ”jamande skrik”.
Wolf-Hirschhorns sydrom: 4p- Tillväxthämning, grav mental retardation, dysmorfa drag, kluven
läpp/gom, hjärt/hjärnmissbildningar, hypotoni.
Mikrodeletionssyndrom
Syndrom
Alagille
Angelman
DiGeorge/CATCH22
Langer-Giedion
Miller-Dieker
Prader-Willi
Rubinstein-Taybi
Smith-Magenis
WAGR
Williams

Deletion
20p12
15q11-12
22q11
8q24
17p13.3
15q11-12
16p13.3
17p11.2
11p13
7q11.23

Prader-Willis syndrom: Hypotoni, initiala uppfödningssvårigheter, fetma, varierande grad av
förståndshandikapp, kortväxthet, små händer och fötter, hypogonadism. FISH. Kontroll-PWS-kontroll.
Angelmans syndrom: Ataxi, epilepsi, grav mental retardation, avsaknad av tal, frekvent skratt.
Prägling/imprintning.
Uniparental disomi (UPD): 25% PWS, 2-5% Angelman.
22q11-deletionssyndrom: DiGeorgesyndrom, Velo-kardio-facialt syndrom, Shprintzens syndrom,
Konotrunkalanomaliansiktssyndrom, CATCH22.
CATCH22: Cardiac anomalies, Abnormal facies, Thymic aplasia/hypoplasia, Cleft palate,
Hypokalcemi, 22q11-deletion. 1/3000-1/4000. Hjärtfel, gomdefekter, immunologiska problem,
kalkbrist, inlärningsproblem, beteendeavvikelser, koncentrationssvårigheter, utvförsening, IQ-median
75, karakteristiskt utseende. 80-90% nymutation = minimal upprepningsrisk. MLPA (multiplex
ligation-dependent probe amplification). Arraybaserad CGH.
Info om kromosomer och kromosomavvikelser: gensvar.se, socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser,
genetests.org, chop.edu/consumer/your_child/condition_section_index.jsp
---------------------------------------------------3. Monogent arv--------------------------------------------------Genetisk sjd orsakas av genetiska förändringar – mutationer. Varje cell innehåller 21.000 nukleära
gener som kodar för proteiner + 37 mitokondriella gener.
Konsekvenser av mutationer: Ursprungliga sekvens  Substitution  Deletion  Frameshift 
Insertion. Missensmutation, nonsensmutation, tyst mutation.

A och B är dominanta i förhållande till O. O är recessiv i förhållande till A och B. A och B är ko-dominanta.
Genotyp (allelkombination) – Fenotyp (blodgrupp)
AA – A
BB – B
AO
BO
AB – AB
OO – O

Autosomalt dominanta, autosomalt recessiva, X-bundet recessiva, (X-bundet dominanta)
1. Pedigreeanalys, 2. Riskbedömning, 3. Labanalys – anlagstestning

Autosomalt dominant arv: Marfans, akondroplasi, adult typ cystnjurar, osteogenesis imperfekta.
Specialfall: Dystrofia myotonika (anticipation, ”trinukleotidsjd”), Huntingtons korea (sen debutålder,
anticipation, ”trinukleotidsjd”), familjär hyperkolesterolemi (FHC) (vanlig – homozygoter ses),
retinoblastom (ärftlig cancer, nedsatt penetrans), neurofibromatos (NF1) (varierande expressivitet).
D16: Typisk AD-sjd, friska föräldrar, ej sen debutålder, nedsatt penetrans eller varierande
expressivitet: Nymutation, heterogenitet (fel diagnos), mosaicism (klon av muterade könsceller),
(faderskap?).

Autosomalt recessivt arv: 21-hydroxylasbrist (CAH), cystisk fibrosm sicklecellanemi, talassemi,
finska sjd, ämnesomsättningsrubbningar, fenylketonuri (PKU), galaktosemi.
Nyföddhetsskreening: PKU, kongenital hypotyroidism, galaktosemi, CAH, biotinidasbrist. Sedan 15
nov 2010 ytterligare 19 sjd.

X-bundet recessivt arv: Hemofili A och B, Duchennes muskeldystrofi (Becker), fragilt X mental
retardation.
Upprepningsrisk: Anlagsbärande kvinna, frisk man. Sjuk man.
Genomisk prägling (imprinting): Expression av antingen den paternella eller maternella allelen.
”Imprintingsjd”: Prader-Willis syndrom (WPS), Angelmans syndrom (AS), Beckwith-Wiedemanns
syndrom (BWS).
-----------------------------------------------4. Populationsgenetik------------------------------------------------”Genetisk epidemiologi”: Förekomst av ärftliga sjd. Utbredning av sjdgener. Samband gen-frekvens
och genotyp-frekvens. Ffa användbart för recessiva sjd. Ex: Hur vanliga är friska anlagsbärare?
Hardy-Weinbergs lag: Vanlig, frisk, dominant allel = A. Ovanlig, sjuk recessiv allel = a.
Genfrekvenser: A, a. Genotypfrekvenser: AA, Aa, aa.
Ex: 21-hydroxylasbrist (AR), incidens 1/10.000. Hur många är anlagsbärare bland 100 studenter?

Faktorer som kan påverka genfrekvensen: Liten population (isolat), selektion, migration, ickeslumpmässigt partnerval, ökad mutationsfrekvens.
Koppling: Markören återspeglar en normal variation (polymorfi) i DNA-sekvensen. Markören typas
med PCR och dess exakta position är känd.
Allel: Varje variant i DNA-sekvensen. Kopplingsanalys följer hur haplotyper (alleler på samma
kromosom) segregerar i familjer. Markören inom eller mycket nära sjd-genen används.

Två gener som ligger nära varandra på samma kromosom är ”kopplade” – de segregerar tillsammans
vid meiosen. Inte kopplade – 50% rekombination (crossing-over). Gener på olika kromosomer. Gener
långt ifrån varandra på samma kromosom.
Genetiskt avstånd: Frekvensen meiotiska överkorsningar (crossing-over) mellan kopplade gener.
% meiotiska överkorsningar – cM (centiMorgan) för närliggande gener. 1 miljoner baspar = ca 1 cM.
Intrageniska markörer – inga överkorsningar.
Multifaktoriellt arv: Multifaktoriella/komplexa/polygena sjd. Flera faktorer samverkar för uppkomst
av en sjd: Genetik + Miljö/Livsstil. Egenskaper – kvantitativa. Folksjd. Medfödda missbildningar.
Multifaktoriella sjd: Ansamling i familjer, MEN inte enligt Mendels lagar. Flera gener och
miljöfaktorer samverkar till fenotypen. Polymorfier (single nucleotide polymorphisms – SNP)
associerade med sjdrisk (riskalleler). Svag genotyp-fenotypkorrelation.
G1, G2, G3, E1, E2
G1, G5, G6, E3, E5
Kvantitativt arv: Gaussisk/”normal” distribution. Ex: Kroppslängd, BMI, pigmentering, ögon, hud,
hår, skonummer, huvudomfång, BT, blodkomponentskoncentration (Hb, blodfetter, glukos, etc),
prestationer/”talang” (IQ, springa, hoppa, musikalitet), personlighet.

Arv-miljö? Beräkning av heritabilitet – teoretiska modeller. Tvillingstudier – konkordans/diskordans.
Identifiera gener (polymorfier) för folksjd: QTL-mappning (quantitative trait loci), kopplingsyskonpar, djurmodeller, SNP-associationsstudier
Medfödda missbildningar: Ryggmärgsbråck, kluven läpp-gom, medfödda hjärtfel, pylorusstenos,
medfödd höftledslux, hypospadi, klumpfot.

Fler släktingar – större risk. Allvarlig missbildning – större risk. Ofta könsskillnader.
Ex: Medfödd höftledslux, pylorusstenos, autismspektrumstörning
----------------------------------------------5. Genetisk vägledning-----------------------------------------------Genetisk vägledning (rådgivning): En kommunikationsprocess var syften är att ge info och svar på
frågor om en genetiskt betingad skada eller ärftlig sjd. Den genetiska vägledaren ska försäkra sig
under denna process att den info som förmedlas gör det möjligt för sökanden att förstå:
 Innebörden av en specifik medicinsk diagnos (prognos och beh-möjligheter).
 Uppkomst- och nedärvningsmekanismer för den genetiska sjd eller skadan.
 Risken för specifika individer att utv eller föra vidare sjd eller skadan.
 Vilka valmöjligheter är tillgängliga (bärardiagnostik, fosterdiagnostik,
reproduktionsalternativ) för att bemöta denna risk.
Huvudkomponenter vid genetisk vägledning: Man är överens om att denna vägledning ska vara
icke-direktiv och att stöd ska ges åt sökanden så att egna, informerade val och beslut kan uppnås.
Huvudkomponenterna vid genetisk vägledning innefattar:
 Sättande av en diagnos på grundval av sjd-historia, familjehistoria, analys av släkttavla
(pedigree), klinisk och lab-us (kromosomanalys, DNA-analys, andra), konsultationer med
andra specialister.
 Riskberäkning eller skattning (empiriska risker).
 Förmedling av info och risker.
 Diskussion om valmöjligheter.
 Uppföljning och stöd.
Centralt vid all genetisk vägledning är diagnosen, eftersom den givna infon blir felaktig om diagnosen
är fel. Detta kan ha tragiska konsekvenser.
Typ av sjd
Kromosomrubbning
Monogena sjd
Multifaktoriella sjd
Mitokondiesjd
Neoplasier

Diagnostiska åtgärder
Klinisk us, kromosomanalys
Pedigreeanalys, klinisk us, biokemisk analys, DNA-analys
Klinisk us, biokemisk analys, DNA-analys, andra us
Pedigreeanalys, klinisk us, biokemisk analys, DNA-analys
Histopatologi, andra us, DNA-analys, kromosomanalys

Många gånger är det angeläget att relatera den angivna risken till andra risker i befolkningen:
Tillstånd
Spontant missfall
Perinatal dödlighet
Neonatal dödlighet
Spädbarnsdödlighet
Allvarlig medfödd missbildning
Allvarligt psykiskt eller fysiskt handikapp
Cancer hos vuxen

Risk
1 av 6
1 av 30-100
1 av 150
1 av 400
1 av 33
1 av 50
1 av 4

Genetisk vägledning är aktuell i ett mkt stort antal fall (tex föds det varje år ungefär 2000 barn med
olika skador i Sve). Många gånger är riskberäkningen relativt enkel och det är naturligt att
informationen då ges av den beh läk. Eftersom det finns ärftliga sjd inom alla kliniska ämnesområden,
så kommer varje läk att ställas inför genetiska vägledningssituationer. Ibland räcker det med en
kontakt per brev eller telefon med en klinisk genetiker om man vill kontrollera någon uppgift. I
komplicerade fall krävs dock specialistkonsultationer. En lämplig tidpunkt för vägledning är när den
kliniska diagnosen är fastställd, och naturligtvis alltid på direkt förfrågan.
Familjehistoria: En detaljerad familjeanamnes krävs för att utreda om en sjd eller skada är ärftlig, för
att analysera hur den nedärvs, och för att kunna göra en korrekt riskberäkning. Detta underlättas om
man ritar en släkttavla (pedigree). De fem viktigaste punkterna som ingår i familjeanamnesen är:
 Ev släktgifte (konsamguinitet)
 Etnisk bakgrund
 Nuvarande ålder, ålder vid bortgång
 Sjd/missbildningar/deformitet hos varje förälder samt hos tidigare barn från varje förälder
 Oväntad död, sällsynt sjd eller känd genetisk sjd hos någon familjemedlem
Släktgifte och etnisk bakgrund: Par med nära släktskap delar flera gemensamma anlag. Därför ökar
risken att de har samma muterade gener. Tex kusiner har 1/8 av sina anlag gemensamma. Tabellen
illustrerar släktskapet och de genetiska risker det medför. Släktgifte ökar risken för fosterdöd, för barn
som dör före 1åå eller insjuknar i sällsynta recessiva sjd. Risken för avkomma med
kromosomrubbningar är dock inte förhöjd. Om fall med en genetisk sjd finns i en släkt kan släktgifte
innebära en signifikant risk för avkomman. Tex om ett par är kusiner och någon av paret har ett
syskom med en sällsynt autosomalt recessiv sjd såsom homocystinuri, kommer deras risk att få ett
sjukt barn att vara 1/24. Om syskonet till individen med homocystinuri istället gifter sig med en
obesläktad individ skulle risken att få ett sjukt barn varit endast 1/600. Den allmänna risken för ett
sjukt barn är 1/40.000 i populationen. Ju sällsyntare en autosomal recessiv sjd är, desto större chans är
det att föräldrarna är släkt med varandra. I vissa delar av världen tex i Mellanösten eller i södra Indien
är släktgifte en tradition, medan det i andra delar är förbjudet.
Vissa genetiska sjd förekommer i ökad frekvens hos vissa befolkningsgrupper. Om ett par har samma
etniska bakgrund kan det ibland vara indicerat och möjligt med ett prov för att avslöja om bägge
individerna är anlagsbärare för ett autosomalt recessivt sjd-framkallande anlag vanligt förekommande
i deras folkgrupp.
Föräldrars släktskap och risk för sjd eller dödlighet inom ett års ålder hos avkomma:
Föräldrars avkomma
Incest förälder-barn, syskon
Släktgifte
Föräldrars syskon-föräldrars barn
Kusiner
Sysslingar
Obesläktade
AR: Autosomalt recessiv sjd
*dödlighet inom ett års ålder

Risk för barn med AR sjd, %
12,5-25

Total risk morbiditet/mortalitet*, %
33

6,25-12,5
3,1-6,25
0,8-1,6
0,001

15
6-8
4-6
2-4

Exempel på ärftliga sjd hos olika folkgrupper:
Etnisk grupp
Afrikaner, svarta amerikaner
Armenier
Ashkenazjudar
Eskimåer
Finländare
Franska kanadensare
Japaner
Kineser
Medelhavsinvånare (italienare,
greker, sefardiska judar)
Nordeuropéer

Ärftliga sjd
Hemoglobinopatier, ssk HBS, HbC, persisterande HbF, alfa- och beta-talassermier, glukos-6fosfatdehydrogenasbrist, adult laktasbrist
Familjär Medelhavsfeber
Abetalipoproteinemi, Blooms syndrom, dystonia musculorum deformans (recessiv form), familjär
dysautonomi (Riley-Days syndrom), Mb Gaucher (adult form), Mb Niemann-Pick, Mb Tays-Sachs
Pseudokolinesterasbrist, adrenogenitalt syndrom, amyloidos
Medfödd nefros, familjär proteinintolerans
Tyrosinemi, Morquios syndrom
Acatalasemi
Alfa-talassemi, glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist
Beta-talassemi, glusko-6-fosfatdehydrogenasbrist, familjär Medelhavsfeber, glykogenos typ III
Cystisk fibros, hemokromatos

Skandinaver
Vita sydafrikaner

Proteasinhibitor-I-brist (alfa1-antitrypsinbrist), LCAT-brist (lecitin:kolesterolacyltransferasbrist)
Pofyria variegata

---------------------------------------------------6. Ärftlig cancer--------------------------------------------------Cancer är i de allra flesta fall en sporadisk sjd men i vissa fall kan en förändring som medför stor risk
att utv cancer vara medfödd. En sådan konstitutionell förändring, dvs som finns i alla kroppens celler,
kan också föras vidare till nästa generation. Detta innebär att det finns ärftliga tillstånd med förhöjd
risk att utv cancer. Man uppskattar att 5-10% av alla cancerfall har en ärftlig bakgrund.
Kliniska kännetecken på ärftlig cancer är:
 Låg debutålder
 Typisk släkthistoria (släktingar med samma eller associerad cancersjd)
 Multipla tumörer hos en individ
Man har länge känt till vissa ärftliga tillstånd som medför ökad risk för cancer. Flera autosomalt
recessiva sjd som xeroderma pigmentosum, Blooms syndrom och ataxia teleangiektasia har en ökad
benägenhet för specifika främst hematologiska maligniteter. Flera autosomalt dominanta sjd utgör väl
kända tillstånd där anlagsbärarna frekvent drabbas av olika tumörer. Vanliga sjd som bröstcancer och
koloncancer kan ofta förekomma familjärt och nästa samtliga solida tumörer har åtminstone någon
gång beskrivits i familjär form. Mha molekylärgenetiska studier har flera gener för ärftliga
tumörformer lokaliserats och identifierats och i familjär där den predisponerande mutationen är känd
kan anlagsbärartest erbjudas.Vid många tillstånd finns väldefinierade program för omhändertagande
av pat och riskindivider. Ibland handläggs ett visst syndrom vid en mottagning på ett ssk sjukhus där
man har forskningsintresse. Man kan alltid vända sig till klinisk genetik för att fråga – det gäller alla
ärftliga syndrom. Sedan början av 1990-talet finns mottagningar för ärftlig cancer, onko-genetiska
mottagningar, vid alla universitetssjukhus – oftast i samarbete mellan den kliniskt genetiska
avdelningen och en onkologisk avd.
Vad görs vid en onko-genetisk mottagning? Stommen i utredningen är släktanamnesen. Om det
förekommer flera släktingar med samma eller associerade cancersjd utreds dessa vidare genom att,
efter det att pat kompletterat med info om födelsedata och sjukhus för släktingarna, journaler beställs
från respektive klinik. När samtliga journaler införskaffats görs en bed om det föreligger ärftlig
cancersjd eller ökad risk för någon tumörform. Omfattande info ges om resultatet och vad det innebär
för risk för pat själv och dennes släktingar. Info om rek beträffande skreening och möjligheter till
profylaktiska ingrepp ges också. Ett uppföljande brev efter avslutad utredning innehåller samma info. I
brevet påminns också om de övriga släktingarna med en inbjudan till dessa att själva kontakta
mottagningen om de vill ha info eller hjälp med remisser till kontroller. Beroende på hur angeläget
man anser det vara med info-spridning i familjen ges olika former av stöd och
uppföljningssamtal/besök för att hjälpa till/driva på info-spridningen.
Anlagsbärardiagnostik: Om man känner till vilken mutation som orsakar sjd-risken i en aktuell
familj kan varje riskperson erbjudas pre-symtomatiskt test eller anlagsbärartest. De olika stegen i
utredningen av en ny, okänd familj är således:
 Kartlägg familjens diagnoser för att få rätt syndrom.
 Ta ställning till om det finns gener att undersöka för mutation.
 Finns levande sjuk som kan lämna blodprov för skreening?
 Blodprov tas och analyseras, ofta tidskrävande, minst 6 mån.
 Om man ej hittar mutation eller om man öht ej kan erbjuda skreening görs riskbed utifrån
familjehistorien och kontroll/preventionsprogram initieras.
 Om man hittar en mutation kan anlagsbärartest erbjudas och man måste se till att alla som
kan vara intresserade av detta blir informerade genom probandes försorg. Vanligtvis används
det uppföljande brev som skrivs till probanden efter varje avslutad utredning som redskap vid
info-spridning i familjen.
All genetisk testning bör föregås av genetisk rådgivning och alla svar bör ges vid ett personligt besök i
samband med genetisk rådgivning. Möjlighet till uppföljande kontakt vb ska finnas. Såväl före som
efter testet ska det informeras om:






Sannolikheten för att mutation påvisas
Risken för sjd vid olika utfall
Möjliga kontrollprogram/åtgärder beroende på utfall
Socioekonomiska konsekvenser (försäkringar)

Handläggning av enskilda ärftliga vanliga cancerformer:
Ärftligt betingad bröstcancer: Flera familjestudier uppskattar andelen ärftligt betingade fall till 10%,
dvs 500 fall/år i Sve. Dessa fall förekommer i flera kliniskt särskiljbara former.
 Bröstcancer med sen debut (postmenopausal)
 Bröstcancer med mkt tidig debut (premenopausal)
 SBLA-syndrom eller Li-Fraumeni-syndrom
 Bröst-ovarialcancersyndrom
Riskpersoner i familjer med familjär bröstcancer rekommenderas månatliga själv-us och kontroller
med mammografi var 12-24:e mån från 25-45 åå beroende på insjuknandeålder i resp familj. Alla
informeras om att det enda sättet idag, att minska risken för sjd är en profylaktisk op. Ett fåtal har
hittills varit intresserade av detta så länge de inte är säkra på att de är anlagsbärare. Främst pat med
hög risk för tidig och/eller aggressiv bröstcancer väljer profylaktisk mastektomi. Familjemedlemmar
informeras via indexpat. Riskpersonerna remitteras till resp bröstmottagning för uppföljning.
När en kvinna i en bröstcancerfamilj insjuknar med bröstcancer bör alltid total mastektomi, ev bilat,
övervägas eftersom risken för ytterligare bröstcancer är 3x högre än för andra bröstcancerpat.
Pat i familjer med hereditet för såväl bröst- som ovarialcancer handläggs beträffande bröstcancerrisken
som ovan. Beträffande risken för ovarialcancer är risken något lägre än för bröstcancer. Dessa pat rek
årliga us av gynekolog. Pat informeras också om att riskminskning kan erhållas genom profylaktisk
ooforektomi. Samma rek ges även till pat i familjer med enbart ärftlig ovarialcancer. I dessa familjer
tycks dock risken för ovarialcancer högre och närmar sig 50% för riskpersonerna. Även efter en
profylaktisk op rek fortsatta gyn-us eftersom man har sett fall av peritonealcancer även efter
profylaktisk op. Följande empiriska risksifforr för bröstcancer baseras på familjehistorien:
 1 förstagradssläkting, beroende på åldern upp till en fördubblad risk
 1 andragradssläkting, beroende på åldern upp till 1,5x högre risk
 2 förstagradssläktingar, beroende på åldern upp till 50% risk
 3 förstagradssläktingar, ärftlig bröstcancer, upp till 50% risk
Test av generna p53, BRCA1, BRCA2 kan erbjudas om det finns ngn levande sjuk att testa i en familj.
Kriterier för skreening av gener:
 p53: 1. Li-Fraumenisyndrom, 2. Bröstcancer före 30åå.
 BRCA1-2: 1. Ärftlig bröstcancer, 2. Två nära släktingar, en insjuknad före 40åå eller 3.
endast en kvinna med bröstcancer under 35åå.
Ärftligt betingad koloncancer: Cancer i grovtarmen är en vanlig sjd i västvärlden och drabbar både
män och kvinnor i ungefär samma utsträckning. Familjestudier uppskattar andelen ärftligt betingade
fall till 10%, dvs ett par hundra fall årligen i vårt land. Dessa fall förekommer i flera kliniskt
särskiljbara former
En ovanlig (<1%) form är familjär kolonpolypos (FAP). Där utvecklar genbärare ofta redan i tonåren
hundra- till tusentals polyper (adenom) och om inte tarmen opereras bort utvecklas en cancer oftast
före 40åå. Det finns också en mildare form med upp till 100 polyper, så kallad attenuerad FAP
(AFAP) och då verkar risken för cancer vara lika hög men med senare debut (ofta efter 50åå). FAPoch AFAP-pat handläggs ute i landet vid olika kliniker men ett centralt register finns vid KS,
gastroenterologen. Genen (APC) är känd och anlagsbärartestning kan erbjudas.
Om det gäller en enstaka pat – eller syskon, men inga hållpunkter finns för dominant nedärvning kan
man om APC-skreeningen utfaller negativt testa genen MYH där mutationer orsakar polypos (typiskt
med mindre uttalat antal polyper) och recessiv nedärvning även om man idag diskuterar en möjligen
förhöjd risk även för heterozygota bärare.

En annan relativt vanlig form (>1%) kallas hereditär icke-polypos koloncancer (HNPCC). Man har
definierat åtminstone två kliniskt särskilja syndorm, Lynch syndrom I och II, efter Henry Lynch som
först beskrev dessa tillstånd. Lynch syndrom I innebär främst att anlagsbäraren har risk att utv
koloncancer i låg ålder, medan Lynch syndrom II också har kallats cancerfamiljsyndrom (CFS) och
innebär att man har risk för såväl koloncancer som adenocarcinom i uterus och ovairer. Vid HNPCC
har man också en liten förhöjd risk för tumörer i magsäck, tunntarm, njure och urinledare. Generna är
kända, hMSH1 och mMLH1 (och ibland Msh6) och anlagsbärartestning kan komma ifråga. Tumören
karakteriseras av genetisk instabilitet av typen mikrosatellitinstabilitet (MSI) och detta används för at
selektera pat för mutationsskreening.
Riskpersoner rek regelbundna kontroller med koloskopi, vanligtvis vartannat år, från 25-30åå. Som
riskpersoner räknas barn till sjuka, som har 50% risk att insjukna. Dessutom kontrollerar vi deras barn
som har 25% risk så länge vi är osäkra på om föräldern är anlagsbärare eller inte. Om gynekologisk
cancer förekommit i familjen rek även årliga kontroller hos gynekolog alt profylaktisk kir. I vissa
familjer finns flera fall av ventrikelcancer tillsammans med koloncancer. Det verkar som om risken för
koloncancer idag är större medan risken för ventrikelcancer tidigare varit störst. Riskpersonerna rek
regelbundna koloskopier vartannat år från 25-30åå och regelbundna gastroskopier från 40-45åå.
Testning av generna APC, MUTYH, hMSH2, hMSH6 och hMLH1 kan erbjudas om det finns någon
levande sjuk att testa i en familj.
Kriterier för genskreening:
 APC: Förekomst av FAP eller AFAP (och MSI-negativ tumör)
 MUTYH: Negativ APC-skreening och avsaknad av familjehistora
 hMSH2, mMSH6 och hMLH1: HNPCC eller familjehistoria + MSI-positiv tumör eller
avsaknad av något av dessa protein i en tumör, eller familjehistoria som vid HNPCC trots att
MSI är negativt.
Om inte kriterierna för mutationsskreening är uppfyllda kan det ändå röra sig om en genetisk sjd med
hittills okänd genetisk bakgrund och vi kallar detta ärftlig kolorektalcancer (HCRC) eller helt enkelt
familjer med två nära släktingar med kolorektalcancer (TCR) och erbjuder kontrollprogram men inget
genetiskt test. Skreeningintervallet för koloskopi har här satts till vart 3:e till 5:e år eftersom det
sannolikt tar längre tid för canceromvandling vid dessa två sistnämnda syndrom jmf med HNPCC.
Följande empiriska risksiffror för kolorektalcancer baseras på familjehistoria:
 Populationsrisken är 5%
 1 förstagradssläkting, beroende på åldern upp till 6-10% risk (om insjuknandeålder under 35
är risken ännu högre)
 2 nära släktingar (en första- och en andragrads- eller två förstagradssläktingar) beroende på
åldern 10-20% risk
 3 förstagradssläktingar, ärftlig tarmcancer, upp till 40% risk
Om någon vid koloskopi uppvisar adenomatösa polyper eller hyperplastiska polyper görs så
småningom en bedömning för att bestämma om man betraktar dne personen som sannolik
anlagsbärare. Det innebär isf att ev barn också fortsättningsvis måste kontrollerar om anlagsbärartest ej
kan erbjudas. I många fall är det svårt att säkert säga när en individ som aldrig haft något adenom är
tillräckligt gammal för att betraktas som icke-anlagsbärare och kan sluta med kontrollerna. Detta
bestäms från familj till familj och i samråd med pat. Insjuknandeåldern brukar variera. I vissa familjer
är den 10-20 år lägre för varje ny generation. Det är i dessa familjer man måste undersöka även barnen
till riskpersonerna under en period eftersom det har hänt att barnen insjuknar före sin förälder. När
sedan föräldern friskförklaras, kan man avskriva barnen som riskpersoner samtidigt och sluta med
kontrollerna.
Övriga ärftliga ovanliga syndrom: Det finns fler ärftliga tumörsjd som är mer ovanliga.
Retinoblastom: Sällsynt ögontumör som drabbar barn under 7 år. Den finns i sporadiskt
förekommande och är då enkelsidigt – medan hälften utgörs av den dubbelsidiga formen som orsakas
av en medfödd mutation. Flertalet av dessa är nymutationer. Prevention genom ögonbottenspegling
räddar både liv och syn hos barn med risk. Genen var den första cancergen som klonades men den
analyseras inte rutinmässigt pga att det är tekniskt komplicerat.

Neurofibromatos typ 1 (NF1)/Recklingshausens sjd: Väldefinierat syndrom med specifika
karakteristika inkluderande café-au-laitsfläckar, ökad risk för tumörer utgående från nervvävnad, ssk
neurofibrom och gliom. Sekundärt till dessa tumörer kan en mängd olika symtom inkl mental
retardation, hypertoni och hypogklykemi. Genen är känd men analyseras inte rutinmässigt pga att det
är tekniskt komplicerat och 50% utgörs av nymutationer. Ingen specifik prevention finns.
Neurofibromatos typ 2 (NF2): En ssk form av neurofibromatos, en central form, som orsakas av en
mutation i NF2-genen. Här finns en ökad risk för meningiom och schwannom utgående från 8:e
hjärnnerven. Riskpersoner följer ett kontrollprogram.
Multipel endokrin neoplasi typ 1 (MEN1): Innebär en ökad risk för endokrina tumörer, främst
paratyroideahyperplasi och –adenom, hypofysadenom och tumörer i endokrina pankreas. Symtomen är
ffa relaterade till det organ som drabbas av tumör. Genen (MEN1) är känd och skreening och
anlagstest erbjuds. Kontrollprogram för riskpersoner finns och inriktas på tidig upptäckt av endokrina
avvikelser.
Multipel endokrin neoplasi typ 2 (MEN2): Innebär ökad risk för medullär tyroideacancer,
feokromocytom och paratyroideaadenom. Genen (Ret-onkogenen) är känd och mutationsskreening
och anlagsbärartest erbjuds. Prevention innebär bla presymtomatisk op av tyroidea ofta hos barn i 10åå
för att elinimera risken för medullär tyroideacancer. Skreening av riskpersoner för att identifiera
feokromocytom samt aberranta C-cellstumörer.
Melanom: I ärftlig form som isolerad tumörform eller i samband med dysplastiskt naevussyndrom
(DNS) orsakas av mutationer i flera gener, vararv en hittills är känd p16. I dessa familjer är
anlagsbärardiagnostik möjlig. Prevention i form av inspektion av huden och preventiv kir av naevus
och frånvaro av UV-ljus.
Gorlins syndrom: Medför symtom från nästan alla organsystem men också en ökad risk för
basalcellsnaevi och –carcinom. Prevention på samma sätt som vid melanom. Genen (PATCH) är känd
och anlagsbärardiagnostik i princip möjlig.
Von Hippel Lindau (VHL): Ett cancersyndrom med risk för retinal, cerebellär och spinalt
hemangioblastom i retina, cerebellum eller spinalkanalen, retinalcellscarcinom, feokromocytom och
pankreastumörer.
Tuberös skleros: Syndrom med hög penetrans och karakteriseras av hög förekomst av benigna
hamartösa tumörer i olika organsystem. Vanliga manifestationer är ep, beteendeproblem och
hudförändringar. Njuren drabbas av olika förändringar inkl njurcancer som ger olika problem. Sjd
uppvisar extremt stora variationer i svårighetsgrad även inom en familj. Två gener (TSC1-2) är kända
och kontrollprogram finns.
Cowdens syndrom: Innebär multipla harmtösa polyper i hud, mukösa membran, bröst och tyroidea.
Kvinnor har en hög risk för bröstcancer. Genen (PTEN) är känd och kontrollprogram finns.
Peutz-Jeghers syndrom: Karakteriseras av melanocytiska makulae på läppar och munslemhinna,
multipla hamartösa polyper i kolon och olika tumörer. Kvinnor har en hög risk för bröstcancer. Genen
(STK11) är känd och kontrollprogram finns.
Diffus ventrikelcancer: Förekommer ibland i familjer som en tidigt debuterande allvarlig sjd med
mkt dålig prognos. Detta orsakas då av en medfödd mutation i E-cadheringenen. Anlagsbärare bör
överväga profylaktisk kir pga den mycket pessima prognosen och det mycket dåliga skydd som
gastroskopi erbjuder vid denna sjd.
Mer info och hjälp: Onkogenetiska mottagningar vi alla universitetssjukhus, kliniskt genetiska
avdelningarna. Socialstyrelsens marsdokument. SoS-hemsida. Vårdprogram för ärtfliga cancerformer.
SBU-alert (alert.sbu.se/metoder.asp?id=16). Info om ärftlig kolon- och bröstcancer.
------------------------------------7. Avvikande utv och symtomdiagnostik-----------------------------------Syndrom: Ordet kommer från grekiska och betyder ”springa samma väg”. En komb av avvikelser
som tros ha en gemensam etiologi.
30% av de barn som dör första året har missbildning eller kromosomavvikelse. Perinatala dödligheten
är 0,55% (före dag 7).
Register för övervakning av fosterskador 2006. Prel rapport 1489 födda/488 avbrutna.

Medfödda hjärtfel (567 varav 511 isolerade), hypospadi (195), LKG/isolerad gomspalt (97+46), NTD
(79), extremitetsreduktion (41), omfalocele/gastroschisi (30), njurdysplasi (24), hydrocefalus (23),
diafragmabråck (22), skelettdysplasi (13).
Prevalens av medfödda missbildningar: Missfall 1:a trimestern 90%, alla missfall 50%, sena
missfall 9%, dödfödda barn 6%, spädbarn 3%, barn vid 3åå 4%.
Autismspektrumsjd: Autism, Aspergers syndrom, autismliknande tillstånd. 1% av barn i skolålderna
har någon form av störning inom autismspektrum. Ofta associerat med mental retardation, epilepsi,
nedsatt syn och hörsel.
DAMP och ADHD: 3-5%, vanligare hos pojkar. Ytterligare 10% har tillstånden i subklinisk form
med i flera fall klart betydelsefulla problem för t.ex. skolprestationer.
EURORDIS: The European Organisation for Rare Disease. Inom EU är 29 miljoner pat drabbade av
en sällsynt diagnos.
Definition av begreppet ”sällsynt” diagnos enl Socialstyrelsen: Ovanliga sjd och skador som leder
till omfattande funktionshinder, och som finns hos högst 100 personer per 1 miljon invånare.
12% av pat misslyckades med att komma i kontakt med sjukvården pga: Avsaknad av remiss,
otillgänglighet, väntetid, personlig kostnad, för långt, restid, ingen medföljande, resekostnad, ingen
anpassad transport, andra svårigheter.
Orsaker till utv-avvikelse: Kromosomskada, 1 skadad gen, miljö/livsstil, miljö + genetik
(multifaktoriell).
Malformation-deformation-disruption. Påverkan av yttre faktorer på en från början normal utv-process,
ex amnionband, vaskulära katastrofer, inf, teratogena faktorer.
Syndromdiagnostik – generell approach:
 Familjehistoria
 Ev infertilitetsproblem/missfall
 Nuv ålder på pat och föräldrar
 Grav (inf, trauma, teratogen exposition, fosterrörelser, fostertillväxt, ev sjd hos modern,
mängd fostervatten, ev prenataldiagnostik)
 Förlossning
 Neonatalperiod
 Sjukhistoria inkl motorik, tonus, ep
 Klinisk us, tillväxtkurvor, lab, ev radiologiska us
 Stationärt eller försämring av utv
 Tanderuption
 Dysmorfologisk us
 Hur ser mor och far ut?
 Psykisk anamnes
Familjehistoria: Släktgifte (=konsanguinitet), etnisk bakgrund, infertilitet, upprepade missfall,
oväntad död, sjd/missbildning/deformitet/kortvuxenhet, sällsynt sjd, känd genetisk sjd.
Konsanguinitet
Släktskap – Risk för AR (%) – Total risk (%) sjd/dött barn
Släktgifte kusiner – 3,1-6,25 – 6-8
Släktgifte sysslingar – 0,8-1,6 – 4-6
Incest förälder-barn/syskon – 12,5-25 – 33
Obesläktade 0,001 – 2-4
Hur beskriver vi ett annorlunda utseende?
Tillväxtkurva och rtg, proportioner, asymmetri.
Kroppsproportioner: Tjock/smal, lång/kort, kortvuxenhet:






Rhizomel (lår och överarmar korta)
Mesomel (underarmar och underben korta)
Akromel (händer och fötter små)
Proportionerlig

Tonus: The Floppy Infant: Ex på genetiska orsaker: Spinal muskelatrofi (SMA), dystrofia myotonika,
Ehlers-Danlos, Marfans syndrom, Prader Willi, kromosomavvikelse, medfödd ämnesomsättningssjd.
Huvudform: Vida eller slutna suturer. Prominent eller platt bakhuvud. Prominent eller kort panna.
Lågt eller högt hårfäste i nacke och panna. Bred eller smal panna. Insjunkna tinningar. Ansiktsform
(fyrkantigt, triangelformat, etc).
Ögon: Långa/korta fransar, synofrys (Cdls), ögonbryn (hög båge (RTS), outv ögonbryn (medialt –
Williams, lateralt – Kabuki), helt), djupt liggande/prominenta, hypo/hypertelorism, korta/långa
ögonspringor, uppåt/nedåtslantande, epikantusveck, ptos, kolobom, avvikande tårprod, telangiektasier
(AT). Hamartom och hypopigmenterande områden i retina hos 50% av TS.
Mun: Stor, liten, fyllig, tunn, spalt, form, avvikelser t.ex. pits.
Munhåla: Hög, trång gom. Bred/bifid uvula. Gingiva tjock. Tänder trångt, brett, stora eller små.
Emaljdetaljer, aplasier. Tunga (stor, grov, missbildad).
Öron: Små/stora ytteröron. Lågt sittande/roterande/nervikta helix. Helix tjocka eller tunna. Tragus.
Preaurikulära bihand. Liten, lång, hög, platt, böjd, uppnäsa, bred eller smal näsrygg, bred eller smal
nästipp, små eller anteverterade näsborrar, kolobom.
Breda tummar, klinodaktyli, polydaktyli, syndaktyli, ektrodaktyli, araknodaktyli, breda tår, långa tår,
platta fötter, sandalgap, ödem.
Hår: Tjockt, tunt, ljust/mörkt, lockigt/rakt, hirsutism, ögonbryn, hårfäste, naglar.
Hud: Tjock/tunn, ljus/mörk, torr/fet/åldrad, fettdistribution, sammetslen, överskott/stram, café-aulaitfläckar, hypopigmenteringar, nevi, hemangiom, tumörer, andra hudförändringar.
Psykisk anamnes: Mental utvecklingsförsening, hyperaktivitet, sömnmönster, aptit, kontaktstörning,
språkutv, självmutilerande beteende.
Klinisk us – hur beskriver vi ett annorlunda utseende?
Undersök pat först med kläderna på. Notera huvudform, ansiktsdrag, hår, händer och
kroppsproportioner. Var systematisk! Följ ett formulär. Registrera även normala fynd. Tag fotografier
– be gärna om gamla kort. Spela in pat på video.
Utredningar: Klinisk dysmorfologisk us och mätningar, ögon/syn, hörsel (hjärnstamsfunktion), hjärta
(UL), njurar (UL), MR (>1år) vid MR, tyroideastatus, organiska syror i urin, TORCH, fragilt X vid
MR, rtg-skelett vid misstanke om skelettdysplasi och skelettålder vid vuxenkorthet,
mukopolysackarider i urin vid grova anletsdrag, metabolisk skreening, standardblodprover, array CGH
(istället för kromosomanalys om ej urakut), riktad DNA-analys vid stark klinisk misstanke om visst
syndrom, ev muskelbiopsi.
Varför är det viktigt med syndromdiagnostik? Inga fler diagnostiska utredningar. Korrekt beh kan
erbjudas. Möjlighet att uttala sig om prognos. Genetisk info ang upprepningsrisk. Möjlighet till
prevention, fosterdiagnostik. Lättare att få tillgång till sociala förmåner.
Misstänk alltid bakomliggande genetisk orsak om flera av dessa faktorer föreligger:
 Flera anhöriga med liknande klinisk bild
 Konsanguinitet
 Komb av psykiska symtom och missbildning
 Komb av psykiska symtom och tillväxtrubbning
Databas vid oklar syndromutred: Oxford med database, POSSUM, GOOGLE, PubMed, OMIM.
Databaser vid säker klinisk diagnos: genetests.org, socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser,
orpha.net/consor/cgi-bin/index.php, ncbi.nlm.nih.gov/pubmed, ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=
OMIM, eurogentest.org/professionals/education/info/public/unit6/patients.xhtml

---------------------------------------8. Mutationer i mitokondriellt DNA--------------------------------------Mutationer i mitokondriellt DNA – en viktig orsak till neuromuskulära sjd hos människa
Mitokondriella sjd hos äldre barn och vuxna orsakar ofta neuromuskulära symtom, tex oftalmoplegi,
myoklonusep, ataxi, strokeliknande episoder och myopati medan små barn uppvisar en svår
multisystemsjd. Säker diagnostik kan erhållas i ett flertal fall genom en komb av morfologisk us av
muskel och mutationsanalys av mtDNA.
Nedärvningen av mitokondriella sjd sker maternellt, eftersom endast modern överför mtDNA till
avkomman. Halten av muterat mtDNA kan variera kraftigt mellan olika vävnader hos en individ och
även mellan olika individer i en syskonskara. Denna heterogenitet i distributionen av muterat mtDNA
är en viktig förklaring till den stora variation av svårighetsgrad och organengagemang som ses mellan
mitokondriellt sjuka pat.
Pat med mitokondriell sjd har en nedsatt andningskedjefunktion och därmed en bristande förmåga att
bilda den energirika föreningen ATP. Detta leder till att pat blir mera beroende av anaerob metabolism
och ofta föreligger därför en stegring av laktat i perifert blod och/eller cerebrospinalvätska.
Kombinerad komplex I- och IV-defekt vanligt. Man kan ofta få en säker diagnos genom
mutationsanalys av mtDNA i komb med morfologisk us av muskel. Ofta föreligger en ökning av
mängden mitokondrier i muskel. Histologisk färgning, även enzymhistokemisk färgning för studera
andningskedjeaktiviteten (komplex II, IV, V) i muskel. Vid huvudsakligen CNS-symtom är denna us
ofta ua. Totalt kodar mtDNA endast för 13 proteiner, 24 RNA-molekyler (22 tRNA + 2 rRNA).
Deletioner av mtDNA uppkommer företrädesvis spontant och nedärves således ej primärt maternellt.
Risken är dock inte noll och drabbade kvinnor bör därför erbjudas genetisk rådgivning och möjligen
prenataldiagnostik. Deletionerna är stora och omfattar alltid en eller flera tRNA-gener, vilket gör att
den mitokondriella proteinsyntesen upphävs och pat får en svår andningskedjedefekt.
Barn med mtDNA-deletioner har ofta en svår multisystemsjd som börjar tidigt. Infantil anemi med
pankreasinsuff (Pearsons syndrom), malabsorption, tunntarmsatrofi, failure to thrive, hypotyreos,
diabetes mellitus samt olika neurologiska manifestationer. Selektion ej möjlig i muskel och hjärna
därför ackumuleras deleterat mtDNA i dessa vävnader, vilket leder till en senare debuterande
progredierande neuromuskulär sjdbild. Drabbade barn kan diagnostiseras genom mtDNA-analys i blod
eller muskel. Prognosen ofta dålig på sikt. Noggrann mtDNA-analys för att skilja på deletion och
partiell duplikation är nödvändig eftersom duplikationer kan ge samma sjdbild. Till skillnad från
deletioner nedärvs partiella mtDNA-duplikationer maternellt vilket medför en betydande risk för att
flera barn i samma familj ska drabbas.
Progressiv extern oftalmoplegi (PEO) förekommer hos vuxna med mtDNA-deletion. Kearns-Sayre
syndrom. Det är vanligt att deleterat mtDNA inte kan påvisas i perifert blod hos vuxna, varför analys
av mtDNA i muskel krävs för säker diagnos.
Punktmutationer i tRNA-gener
 MERRF: tRNA-Lys-genen, mutation A8344G. Även Ekborns syndrom.
 MELAS: tRNA-Leu(UU)-genen, mutation A3243G.
Punktmutationer i proteinkodande gener:
 LHON: Mutationerna G3640A, G11778A, T14484C.
 Leigh/NARP: ATP6-genen, mutation T8993G, T8993C.
Mutationer i cellkärnan som påverkar mtDNA-stabiliteten:
 Autosomalt dominant PEO (adPEO)
 mtDNA-brist
 Ökad frekvens av mtDNA-mutationer och neurodegeneration hos äldre
Nya vägar till framtida terapi:
 Peptide nucleic acids (PNA)
 Myoblastregeneration

--------------------------------------------------9. Fosterdiagnostik------------------------------------------------Kan endast utesluta vissa sjd/skador. 2-3% risk att få barn med allvarlig skada/utvförsening. Grunder
för ställningstagande till fosterdiagnostik: Bed om risk föreligger för få barn med genetisk betingad
skada (missbildning, kromosomrubbning, monogen sjd), om möjlighet finns till
bärardiagnostik/skreeningtest för att bättre identifiera denna risk, vilka tillgängliga behmöjligheter och
förväntat behutfall, om skadan öht går att diagnostisera prenatalt, provtagningsrisk och säkerheten
samt viktigast vilken attityd/önskemål den gravida kvinnan/paret har med avseende på risken för barn
med skada och fosterdiagnostik. Risken för missfall vid invasiv fosterdiagnostik, de diagnostiska
metodernas begränsningar och konsekvenser av ett avvikande fynd kräver en detaljerad och
omsorgsfull info som bäst ges vid genetisk vägledning innan fosterdiagnostik görs.
Invasiva metoder
Fostervattenprov (amniocentes) i 2:a trimestern
Moderkaksprov (korionvillibiopsi) i 1:a trimestern
Fetalt blodprov (kordocentes)
Vävnadsbiopsier (hud, lever, muskel)
Fetoskopi i 1:a och 2:a trimestern
Icke-invasiva metoder
UL
Andra avbildningsmetoder (rtg, DT, MR)
Biokemisk skreening på moderns blod

Missfallsrisk
0,5-1,0%
0,5-1,0%
1,0%
1,0-5,0%
1,0-2,0% och 5,0%

Kromosomanalys: Fullständig kromosomanalys och karyotypering av fostervattenceller (10-14d) och
moderkaksceller.
Fostervattenceller: Gyllene standard vid invasiv fosterdiagnostik. Mkt diagnostisk säkerhet >99%.
Maternell cellkontaminering pga tekniska faktorer sällan problem. Mosaicism kan ibland kräva
ytterligare analys, tex av fosterblod.
Moderkaksceller: Säkerhet >97%. Mosaicism i moderkakan problematiskt, komplettera med
fostervattenprov. Kan vara förknippat med uniparental disomi (pga trisomy rescue, monosomy rescue,
gametic complentation, post fertilization error) eller genomisk imprinting. Även maternell
cellkontaminering.
DNA och molekylärgenetiska analyser: Förutsättningen för en DNA-baserad fosterdiagnostik är att
man tidigare lyckats identifiera en mutation hos den ena eller bägge föräldrarna, eller hos en drabbad
släkting eftersom syftet med en sådan diagnostik nästan alltid är att påvisa om fostret har ärvt den
aktuella mutationen. I vissa fall kan kopplingsanalys utnyttjas om familjen visat sig vara informativ
vid tidigare genetisk släktutredning.
För ett 50-tal sällsynta metaboliska sjd med monogen ärftlighet, är det ofta mer praktiskt att påvisa om
en biokemisk defekt föreligger genom analys av fosterceller än att leta mutation(er) som orsakar sjd.
Familjen är ofta känd sedan tidigare pga ett sjukt barn.
Beroende på ind för fosterdiagnostik kan ibland FISH (fluorescent in situ-hybridisering användas, tex
vid risk för mikrodeletion. Denna teknik utgör också ett viktigt komplement till karyotypering för att
bekräfta eller bättre karakterisera vissa kromosomavvikelser, tex väldigt små (kryptiska) duplikationer
och translokationer, komplexa kromosomrearrangemang och markörkromosomer.
Interfas-FISH-analyser: Förekomst av en numerisk kromosomavvikelse (tex trisomi 21) i ett
fostervattenprov kan sedan några år analyseras inom 1-2d mha FISH-teknik på vilande fosterceller
(fostervatten- eller moderkaksceller i interfas) utan behov av långvarig cellodling och krav på
celldelning. Vanligen undersöker man om det föreligger ett normalt antal kromosom 13, 18, 21 samt
könskromosomer, eftersom dessa kromosomer svarar för majoriteten av numeriska
kromosomavvikelser i en lågriskpopulation. Testegenskaper för interfas-FISH-analys med DNAsonder för kromosom 13, 18, 21 samt könskromosomer har beräknats i en meta-analys av olika studier
där en fullständig kromosomanalys också utförts på samma fostervattenprov. Det finns en nästan
100%-ig överensstämmelse mellan metoderna för de kromosomer som avses. FISH-tekniken på
interfasceller är dock arbetsintensiv och dyr. Den används därför enbart på vissa ind (vanligen
avvikelser hos fostret upptäckta vid UL-us) och då som komplement till en fullständig
kromosomanalys.

Kvantitativ fluorescent PCR (QF-PCR): En alternativ teknik med samma ändamål som interfasFISH och med liknande hög diagnostisk säkerhet är QF-PCR på moderkaks- eller fostervattenceller
genom molekylär amplifiering av repeterade sekvenser i olika polymorfa lokus på tex kromosom 13,
18, 21 samt könskromosomerna. En anna fördel med QF-PCR är att man kan upptäcka maternell
cellkontaminering, vilket kan vara omöjligt att diagnostisera med interfas-FISH eller kromosomanalys
när fostret är kvinnligt.
Fördelar och begränsningar av interfas-FISH och QF-PCR: Kromosomanalys på odlade
fostervatten- och moderkaksceller har en stor diagnostisk säkerhet, och metoden används därför
rutinmässigt vid samtliga kliniskt genetiska avd. Det tar dock ca 14d och ibland längre innan ett svar
föreligger. Det finns ett önskemål från alla parter om ett snabbt svar vid fosterdiagnostik. Både
interfas-FISH och QF-PCR på fostervatten- och moderkaksceller tillåter ett svar inom 1-2d för de
vanligaste numeriska kromosomavvikelserna. Fördelen med QF-PCR är att metoden kräver en mindre
mängd fosterceller, är mindre arbetskrävande och mycket billigare än interfas-FISH. QF-PCR har
därför blivit rutinmetod för snabbt svar på de vanligaste kromosomavvikelserna vid fosterdiagnostik.
Genetiska ind för fosterdiagnostik:
Moderns ålder: Det har länge varit känt att risken för att få ett barn med Downs syndrom samt vissa
andra sällsynta kromosomfel ökar med moderns ålder. Gräns satt till kvinnor >35 för att identifiera
kvinnor med ökad risk. 90% av all fosterdiagnostik idag görs därför att det finns en ökad risk för
kromosomrubbning hos fostret pga moderns ålder. Flertalet foster med en kromosomrubbning
aborteras spontant eller dör in utero senare under grav. Av födda barn med Downs har 2/3 mödrar som
är <35 år. Den rel låga sensitiviteten av moderns ålder som riskindikator för Downs samt
missfallsrisken vid fostervattenprovet har varit ett incitament för att uv nya skreeningmetoder.
Alternativa sätt att identifiera en högriskgrupp är att sammanväga resultat från en analys av serumeller UL-markörer i 1:a (v10-13) eller 2:a trimestern (v15-22) med den gravida kvinnans ålder.
Skreeningtest för Downs: Ett test bedöms som positivt vid prenatal skreening för Downs om resultat
anger en risk att få ett barn med trisomi 21 som överstiger ett visst gränstal (”cut-offrisken”, tex
1/250). I annat fall blir skreeningtestet negativt. Valet av gränsrisken för Downs är något godtydlig
eftersom ingen gravid kvinna löper noll risk att få ett barn med Downs. Detta tillvägagångssätt
kommer dock att ge den högsta sensitiviteten för en given falskt positiv frekvens. Oftast väljs 5% för
andelen av falskt positiva och sensitiviteten vid olika skreeningstrategier kan då jämföras för val av
policy. Alternativt kan man beräkna andelen falskt positiva för olika specificerade sensitivitetsvärden.
Skreening med multipla serummarkörer i 2:a trimestern: Den gravida kvinnans ålder tsm med två
(dubbeltest; AFP och hCG), tre (trippeltest; som dubbeltest + östradiol) eller fyra (kvadruppeltest; som
trippeltest + inhibin) serummarkörer används i 2:a trimestern.
Biokemiska och UL-markörer i 1:a trimestern: UL-mätning av nackuppklarning (NUPP) hos
fostret. Analys av PAPP-A samt fritt beta-hCG, bägge i maternellt serum. Det är mest effektivt att
sammanväga dessa tre markörer med den gravida kvinnans ålder i ett kombinerat skreeningtest för
riskberäkningav Downs. Olika test i 1:a resp 2:a trimestern kan användas till en sammantagen
riskberäkning när alla test är utförda, sk integrerat test. Modellstudier predikterar en sensitivitet på
94% för Downs för en frekvens av falskt positiva på 5% eller en sensitivitet på 85% för 1% falskt
positiva. Nackdelen är att svaret föreligger först i 2:a trimestern. Man kan använda NUPP-mätningar
men inte biokemisk serumskreening vid flerbördsgrav. Vid assisterad reproduktion (IVF) kan såväl
biokemiska markörer som NUPP-mätningar användas i 1:a trimestern vid enkelbörd, medan en högre
frekvens av falskt positiva svar har rapporterats i 2:a trimestern vid biokemisk skreening.
Tidigare barn med ett kromosomfel: För att undvika att få två handikappade barn väljer många
föräldrar som tidigare fått ett barn med en allvarlig kromosomavvikelse, tex trisomi 21 att genomgå
fosterdiagnostik vid nästa grav. Upprepningsrisken för dessa föräldrar är, oberoende av ålder
numeriskt sett låg (0,5-1%). För andra icke-nedärvda kromosomrubbningar som trisomi 13 eller 18 är
upprepningsrisken betydligt lägre.

Familjära kromosomavvikelser: Det är ffa bärare av balanserade translokationer och inversioner
som löper ökad risk att få barn med en obalanserad strukturell kromosomrubbning. Familjära
kromosomrubbningar är därför en ind för fosterdiagnostik. Familjerna upptäcks nästan alltid i
samband med födelsen av ett barn med skador som orsakas av en obalanserad kromosomuppsättning
eller i samband med en utredning pga upprepade missfall. Ur familjeplanerings- och preventiv
synvinkel är det viktigt att hela familjen utreds cytogenetiskt. Bärare av den strukturella
kromosomavvikelsen kan då identifieras innan de hunnit få ett skadat barn och erbjudas möjlighet till
fosterdiagnostik.
Upprepade missfall och långvarig infertilitet: Eftersom numeriska kromosomrubbningar är en
vanlig orsak till missfall, och då det dessutom tycks finnas en upprepningsrisk för sådana rubbningar,
skulle upprepade (=3 eller fler) missfall (liksom långvarig infertilitet) kunna vara en ind för
fosterdiagnostik. Förmodligen är dock risken för att få ett barn med en kromosomrubbning efter att
man har haft många missfall låg, och resurserna räcker inte till för att undersöka grav hos sådana par.
Däremot bör såväl mannen som kvinnan kromosomundersökas för att få reda på om någon av dem har
en konstitutionell kromosomavvikelse som skulle innebära en ökad risk för missfall eller barn med en
kromosomskada.
Missbildning upptäckt hos fostret: De flesta av de vanligaste missbildningarna anses ha en
multifaktoriell orsak, och upprepningsrisken för 1:agradssläktingar brukar anges avara mellan 1-5%
beroende på vilken missbildning det gäller. Det finns en rad missbildningar som kan diagnostiseras vid
i 1:ahand UL-us. I vissa fall kan det vara av vikt att veta om ett foster är skadat, utan att man för den
skull har för avsikt att göra abort. En missbildning kan korrigeras framgångsriskt under förutsättning
att den inte förvärras genom en svår förlossning. Flertalet hjärtmissbildningar kan i många fall
korrigeras operativt efter födelsen. Den prenatalt ställda diagnosen får då den betydelsen att fostret kan
beh in utero om det uppvisar tecken på hjärtarytmi eller inkompensation, och en op kan förberedas.
När man vid UL-us upptäcker att fostret har en eller flera missbildningar är det ofta en fördel att känna
till fostrets kromosomuppsättning. Man kan då lättare ange prognos och informera föräldrarna.
Kännedom om fostrets karyotyp kan ha betydelse för hur grav handläggs och framtida genetisk
vägledning.
Exposition för cellgifter och joniserande strålning vid cancerbeh kan vara skäl för fosterdiagnostik.
Monogena sjd: Upptäcks nästan alltid genom att det tidigare fötts ett sjukt barn i familjen.
Biokemisk serumskreening för neuralrörsdefekter: Majoriteten (90-95%) av barn med
neuralrörsdefekter födds i familjer utan känd familjehistoria av sådana missbildningar. Analys av
serum-alfa-fetoprotein (AFP) på den gravida kvinnan erbjuds därför i många länder som skreening för
neuralrörsdefekter hos fostret (dock ej i Sve). Om biokemisk skreening används för prenatal skreening
av Downs i 2:a trimestern kommer även en skreening för öppna neuralrörsdefekter att utföras efterom
AFP-analys ingår i de aktuella testerna. Maternell serum-AFP (MSAFP) kan endast användas som ett
skreeningtest. Diagnosen bekräftas med analys av AFP eller acetylkolinesteras i fostervatten oftast i
komb med UL. Noggrann gravdatering krävs! Påverkande MSAFP-faktorer: Kvinnans vikt,
flerbördsgrav, etnicitet, diabetes, fostermissbildningar. Bäst mäta v16-18. Sensitivitet 83%, specificitet
98%. Förhöjd AFP-halt även vid nefros, gastroschisis, omfalocele, tarmatresier, samt vissa
missbildningar pga konstitutionella kromosomrubbningar. Kvinnor som tidigare fått ett barn med NTD
har en upprepningsrisk på 2-3% och de som beh med antiep löper en risk på 1-2% för barn med NTD.
Dessa kvinnor bör erbjudas möjlighet till fosterdiagnostik. I 1:ahand erbjuds fostervattenprov och
bestämning av AFP i amnionvätska och i 2:ahand maternellt serum-AFP som kompletteras i v19-20
med en riktad UL-us.
------------------------------------------------------10. Ordlista-----------------------------------------------------Aberration: Avvikande antal eller struktur hos en eller flera kromosomer eller kromatider. Antalsförändringar uppkommer vanligen genom
non-disjunction (gäller dock ej vid förändringar av ploidigraden). Strukturella aberrationer uppkommer genom kromosom- eller
kromatidbrott vanligen åtföljt av hoplänkning av brottytorna till nya segmentkombinationer.
Acentrisk: Utan centromer.
Adjacent segregation: Se translokation.
Akrocentrisk: Centromeren nära ena änden av en kromosom (jfr telocentrisk).

Allel: Alternativ form av ett arvsanlag. Är allelerna fler än två talar man om mutipla alleler. Varje kromosom innehåller normalt endast en av
allelerna.
Alternate segregation: Se translokation.
Anafas: Stadium under mitos och meios då kromosomer eller kromatider skiljs åt och går mot var sin pol.
Aneuploid: Kromosomtal som avviker från jämn multipel av grundtalet.
Anticipation: Sjds svårighetsgrad ökar och/eller debutålder sjunker i yngre generationer vid vissa ärftliga tillstånd. Sjd orsakade av instabila
trinukleotidsekvenser uppvisar inte sällan detta fenom, tex dystrofia myotonika och Huntingtons sjd. I dessa fall orsakas den gravare
sjdbilden av en ytterligare expansion av tripletterna.
Arvsanlag: Detsamma som gen, dvs i de flesta fall ett litet kromosomsegment med enhetlig biokemisk funktion och specifik inverkan på
individens egenskaper. Gener kan också förekomma i cytoplasmatiska partiklar (tex DNA i mitokondrier) eller som kroppar omväxlande
associerade med kromosomerna eller förekommande fritt i cytoplasman (episom).
Ascertainment: I genetiskt sammanhang avser man urval av familjer eller individer som ska ingå i en genetisk studie.
Aso: Allelspecifik oligonukleotid hybridisering. Hybridiserar specifikt till mutation i DNA-sekvensen.
Association: (Av kromosomer), vissa kromosomer ligger i anslutning till varandra i metafas. Hos människan finner man ofta associtaion
mellan de akrocentriska kromosomerna som har satelliter (nukleolorganisationsregioner). Hos vissa organismer har man påvisat somatisk
parning av homologa kromosomer. Med association i genetisk mening avses också att två egenskaper förekommer hos en och samma individ
oftare än vad man kan vänta av rena slumpskäl.
Autoradiogram: Fotografisk bild som visar positioner för radioaktivitet i vävnadsmaterial (DNA, RNA).
Basanalog: Ämne som skiljer sig från reguljära nukleinsyrebaser, dock ej mer än att det kan byggas in och orsaka förändringar i
nukleinsyran.
Bivalent: Två homologa eller partiellt homologa kromosomer som är parade med varandra och vanligen förenade genom ett eller flera
chiasmata under meiosens tidigare skede (från diploten tom metafas I).
Bärare: Fenotypiskt normal individ som är heterozygot för en viss gen eller strukturell kromosomförändring.
Cellhybrid: Sammansmältning av två eller flera celler från olika individer. Man kan tex åstadkomma hybrider mellan somatiska människooch musceller mha avdödat Sendaivirus.
CentiMorgan: “Map unit”, enhet som beskriver avståndet mellan gener i samma kopplingsgrupp. Detta avstånd mäts som antalet individer
(uttryckt i %), i en korsning, som uppkommit genom crossing-over mellan generna.
Centromer: Kromosomernas rörelsecentrum som främst går vid kromosomernas vandring mot polerna under anafas. Centromeren håller
under vissa stadier samman kromatiderna. Hos vissa växter och insekter saknas en lokaliserad centromer som då sägs vara diffus.
Centric fusion: Sammansmältning av centromerer. Uppkommer vanligen mellan akrocentriska kromosomer, varvid det bildas en ny metaeller submetacentrisk kromosom och kromosomantalet reduceras med ett (Robertsonsk translokation).
Chiasma: Håller samman de parade kromosomerna (från diploten till anafas I) och utgör ett synligt uttryck för att crossing-over och
segmentbyte har ägt rum mellan 2 av de 4 parade homologa kromatiderna under meiosen.
Chimär: Individ sammansatt av ärftligt olika celler från två olika zygoter.
Cistron: Alternativ definition av en gen. Den minsta enhet genetiskt material som fordras för syntes av en polypeptid.
Crossing-over: Segmentutbyte mellan 2 av de 4 parade homologa kromatiderna under meiosens profas (jfr chiasma).
Cytogenetik: Genetiska studier av celler (vid bemärkelse), kromosomstudier (trängre bemärkelse).
Cytoplasmatiskt arv: En del genetiska egenskaper betingas av faktorer i cytoplasman. En sådan faktor är mitokondrie-DNA.
Deletion: (Deficiency) förlust av ett segment av en kromosom.
Denaturera: Den aktiva strukturen förstörs. Detta innebär att flertalet fysikaliska egenskaper förloras. Dubbelsträngat DNA kan denatureras
till enkelsträngat med alkali eller kokning och därefter renatureras om pH och temp återgår till fysikaliska förhållanden.
Diakines: Slutstadiet i meiosens profas innan kärnmembranen upplöses.
Dicentrisk: Med två centromerer.
Diploid: Organism med två homologa kromosomuppsättningar i de somatiska cellerna. Termen används också som beteckning för en individ
med det zygotiska, genom befruktning uppkomna, kromosomantalet (2n) i motsats till det halpoida talet (n) som finns i könscellerna
(gameterna).
Diploten: Stadium under meiosens profas som kännetecknas av att de homologa kromosomerna startar att repellera varandra men hålls ihop
av chiasmata som börjar bli synliga.
Diskordant: Bristande samstämmighet, används tex om två tvillingar som skiljer sig åt i en viss egenskap.
Dominans: Företeelse hos en heterozygot, som innebär att den ena allelen (den dominanta) i högre grad sätter sin prägel på individen än den
andra (den recessiva).
Drumstick: Extra, liten lob i granulocyter från människor och en del andra däggdjur med fler än en X-kromosom.
Duplikation: Duplicering av ett visst kromosomsegment inom en kromosom eller ett genom.
Elektrofores: Separation av laddade molekyler i ett elektriskt fält pga olika laddning och struktur. Agaros används för separation av DNAoch RNA-fragment (DNA-fragment 100-30.000 baspar). Akrylamid för separation av nukleotider (5-800 baser/baspar). Pulse field gel
electrophoresis (PFGE) för separation av långa (x10 bp) DNA-fragment genererade efter klyvning med restriktionsenzymer vilka klyver
DNA sällan (20.000-2.000.000 baspar).
Endomitos: Kromosomdelning inom en cell utan att denna cell delar sig.
Endoreduplikation: Detsamma som endomitos. Upprepad duplicering av samtliga kromosomer.
Epistasi: Förhållande mellan gener tillhörande olika allelpar, varvid en allel i det ena paret hindrar en allel i det andra paret att komma till
uttryck. En gen A kan vara epistatisk över B. B sägs då vara hypstatisk under A.
Etidiumbromid: Kemisk förening som binder till DNA, används för att lokalisera DNA vid elektrofores eftersom den fluoreserar under UVljus.
Eukaryot: Celler vars kärna omges av ett kärnmembran som delar sig genom mitos.
Eukromatin: Kromosomsegment som är svagt färgbara under interfas (jfr heterokromatin).
Euploid: Kromosomtal lika med jämn mutipel av grundtalet (n) (jfr aneuploid).
Evolution: Utv, framåtskridande från lägre till högre organismer.
Exon: Gensekvens som är inkluderad i transkriptet (mRNA).
Expressivitet: Se penetrans.
Fenokopia: Egenskap som erhålles genom miljöpåverkan och som är likartad den som orsakas av en viss gen.
Fenotyp: Summan av en individs yttre egenskaper vid ett visst tillfälle. Fenotyper utgör resultatet av genotypens reaktion mot miljön.
Fitness: Uttryck för i vilken utsträckning en viss allel eller genotyp överförs till kommande generation. En gen som leder till att bäraren inte
reproducerar sig har alltså mycket låg fitness.
Fragment: Kromosomsegment utan centromer.
Frame shiftmutation: Se mutation.
G-period: Del av cellcykeln då det ej sker någon DNA-syntes (G = gap). G1 följer omdelbart efter och G2 föregår mitosen.

Gamet: Könscell.
Gen: Se arvsanlag.
Genetic drift: Uttryck för den slumpmässiga förändringar av den ärftliga konstitutionen som kan inträffa i en liten population.
Genom: Kromosomuppsättningen hos en individ. I gameterna hos diploida arter finns ett genom, i de somatiska cellerna två.
Genotyp: Den ärftliga konstitutionen (jmf fenotyp).
Grundtal: Det kromosomtal med vilket alla talen i en polyploid serie är delbara. Hos en diploid art motsvarar grundtalet antalet kromosomer
i gameterna.
Haploid: Organism eller cell med endast ett genom. Hos människan är gameterna haploida och de somatiska cellerna diploida.
Haplotyp: Ett set alleler som är belägna så nära varandra på samma kromosom (maternell eller paternell) att de i praktiken alltid nedärvs
tillsammans (se även centiMorgan, chiasma, crossing-over, koppling, kopplingsgrupp).
Hemizygot: Varken homo- eller heterozygoti föreligger utan ifrågavarande gen, kromosom eller kromosomsegment förekommer endast i
enkel dos. Gäller tex för gener på mannens enda X-kromosom.
Heritabilitet: Ärvbarhet, ett mått på den del av variationen i en kvantitativ egenskap som beror på ärftliga orsaker.
Hermafrodit: I allmän biologisk mening en individ som kan bilda både hanliga och honliga gameter. Termen betyder i medicinsk
terminologi olika typer av intersexer; en äkta hermafrodit har både testikel- och ovarievävnad; en pseudohermafrodit har endast gonadvävnad
av ett slag men yttre genitalia av odeciderad eller motsatt typ.
Heterogametisk: Term som anger att en individ av ett visst kön bildar två slags gameter med avseende på könsbestämningen (tex X- och Yspermier). Det kön som endast bildar en sådan gamettyp (tex X-äggceller) kallas homogametisk.
Heterokromatin: Oklart begrepp som definieras på olika sätt. 1) Kromosomsubstans som pga heteropyknos framträder även under andra
delar än metafas. Syntetiserar ofta DNA sent i S-perioden. 2) Kromosomdel med få aktiva gener. 3) Kromosomdel som blir smalare efter det
att cellen utsatts för ”cold-starvation”. Konstitutivt heterokromatin uppvisar samma kontraktionshörhållanden i bägge de homologa
kromosomerna till skillnad från fakultativt. Ett ex på fakultativt heterokromatim är X-kromatinet.
Heteroploid: Alla kromosomtal som avviker från det diploida.
Heteropyknotisk: Kromosom eller kromosomdel som kan urskiljas även i interfas pga att den är kraftigare och starkare färgad.
Heterozygot: Individ som har olika alleler i minst ett bestämt lokus.
Homogametisk: Se heterogametisk.
Homologa kromosomer: Identiska kromosomer, tex de två kromosomer som bildar ett kromosompar hos diploida organismer.
Homozygot: Individ som har samma alleler i ett bestämt lokus på homologa kromosomer.
Hybridisera: Parning av DNA- och RNA-sekvenser.
Intron: Gensekvens som är inkluderad i det nukleära RNA men exkluderat genom splicing i transkriptet (mRNA).
Inavelskoefficient: Matematiskt uttryck för graden av inavel (minskningen av heterozygoti). Inavelskoefficienten uttrycker sannolikheten att
gneom arv få en viss allel i homozygot form.
Incidens: Det relativa antalet händelser som inträffar under en viss tidsperiod, tex incidensen av en viss medfödd sjd avser det antal barn
med sjd som fötts under en viss tidsperiod i förhållande till det total antaletbarn som fötts i samma populatione under samma tid.
Insertion: En form av translokation där ett kromosomsegment från en kromosm sättes in i en annan kromosom så att det kommer att omges
av material från denna.
Interfas: Stadiet mellan två mitoser och mellan meiosens 1:a och 2:a delning.
Intersex: Individ med odeciderade genitalia (jmf hermafrodit).
Inversion: Omkastning av läget av ett kromosomsegment så att tex en kromosom med genordningen 1-2-3-4 istället får ordningen 1-3-2-4.
En pericentrisk inversion inkl centromeren till skillnad från en paracentrisk.
Isokromosom: Metacentrisk kromosom där de bägge armarna är genetiskt identiska. Uppkommer definitionsmässigt genom feldelning av
centromeren.
Isolat: Mindre befolkningsgrupp inom vilken ingifte sker med större frekvsen än hos den övriga befolkningen. Ett isolat kan vara etniskt
eller geografiskt.
Karyotyp: Kromosomuppsättning. Karyotypen uppställes med avseende på kromosomernas antal och form, där formen betingas av tex var
på kromosomerna centromeren är belägen. En grafisk framställning av en karyotyp kallas idiogram.
Klon: Summan av all avkomma från en enda ursprungsindivid vid vegetativ förökning. Med cellklon avses alla celler som härstammar från
en ursprungscell och som uppkommit genom celldelning.
Kloning: Generering av genetiskt identiska molekyler vilka kan massproduceras. Cellkloning – odling av cellkultur av en koloni som utgår
från en enda cell.
Kongenital: Medfödd.
Konkordant: Samstämmighet, användes tex om två tvillingar som uppvisar samma egenskap (se diskordant).
Konsanguinitet: Parning mellan släktingar.
Koppling: Samband mellan två gener som gör att de ej nedärvs oberoende av varandra. Kopplingen beror på att generna är belägna på
samma kromosom (jmf centiMorgan och kopplingsgrupp).
Kopplingsgrupp: Alla gener i en kromosom bildar tillsamman en kopplingsgrupp.
Kromatid: Dotterhalva av en kromosom.
Kromomer: Små punktformiga kroppar på kromosomtråden som syns under meiosens leptoten-pachytenstadier. Homologa kromosomer
överensstämmer med avseende på kromosomernas storlek och ordningsföljd.
Kromosomer: Kropp i cellkärnan som är synlig under vissa stadier av mitos och meios genom sin förmåga att binda olika färgämnen.
Kromosomen har ett bestämt utseende, är linjärt differentierad med avseende på den kemiska konstitutionen, och är vanligen bärare av ett
stortantal gener samt har förmåga till exakt självreproduktion.
Kromosomaberration: Se aberration.
Kvadrivalent: Tetravalent, grupp av 4 segmentvis parade kromosompar som kan förekomma under meiosens zygoten-metafas I-stadier.
Bildas vid reciproka translokationer och ofta vid tetraploidi.
Könsbegränsad: En egenskap som endast kommer till uttryck hos individer av det ena könet men inte av det andra även om den erfordeliga
genetiska faktorn finns. En egenskap som har olika expressivitet hos de bägge könen kallas könskontrollerad.
Könsbunden nedärvning: Nedärvning av gener belägna på könskromosomerna. Man skiljer på X- och Y-bunden nedärvning.
Könskromatin: Se sexkromatin.
Könskromosom: Kromosomer som är representerade på olika sätt hos de båda könen och som medverkar vid könsbestämningen.
Människan har könskromosomerna X och Y.
Könskvot: Hanliga individer i förhållande till det totala antalet individer i en population.
Leptoten: Profasstadium under meiosen då de homologa kromosomerna är långa och trådformiga och ännu oparade.
Lokus: Ställe på en kromosom där ett arvsanlag är beläget.

Lyons hypotes: Innebär att den ena X-kromosomen inaktiveras sannolikt vid tidpunkten för fostrets implantation. Inaktiveringen är
beständig och slumpmässig så att i en del celler inaktiveras den ena X-kromosomen i andra celler den andra X-kromosomen. Kvinnor som är
heterozygota uppvisar därför två populationer av celler, en där den dominanta allelen är aktiv och en där den recessiva allelen är aktiv.
Meios: Reduktionsdelning. Meiosen omfattar två på varandra följande delningar. Vid den första delningen reduceras (halveras)
kromosomtalet, dvs separerar kromosomerna i samma par, vid den andra separerar kromatiderna i samma kromosom som i mitos.
Metacentrisk: Centromeren ungefär på mitten av en kromosom.
Metafas: Stadium under mitos och meios då kromosomerna är anordnade i kärnspolens ekvatorialplan till en metafasplatta.
Mitos: Kärndelning varvid varje kromosom exakt längsdelas och två genetiskt identiska dotterkärnor uppkommer. En kromosom är
sammansatt av två kromatider redan under mitosens profas och kromatiderna går till var sin pol under mitosens anafas.
Mitotisk rekombination: Överkorsning under mitosen, vilket medför segregation av heterozygota celler.
Monosomi: En viss kromosomtyp representerad endast i enkel upplaga hos en diploid art. En diploid individ med en monosomi har en
kromosom mindre än normalt och betecknas 2n – 1.
Monozygota tvillingar: Enäggiga tvillingar.
Mosaicism (kromosomal): Förekomst av celler med olika kromosomuppsättning hos en och samma individ. Uppkommer till skillnad från
en chimär från en zygot.
Multifaktoriellt arv: Kvantitativt varierande fenotyp pga interaktion mellan flera gener (och miljöfaktorer).
Multipla alleler: Se allel.
Multivalent: Parning av mer än två kromosomer under meios (zygoten-metafas I) eller mitos (somatisk parning).
Mutagen: Agens som kan inducera mutationer.
Mutant: Individ som avviker från ursprungstypen därför att en mutation har inträffat.
Mutationstryck: Frekvensen av mutationer i en population. Mutationstrycket för en viss gen är stort om mutationsfrekvensen är förhöjd.
Mutation: Plötslig ärftlig förändring, som ej beror på omkombination av gener. I inskränkt bemärkelse betyder mutation en kemisk
förändring av en gen. Gränsen till kromosomaberrationer (kromosommutationer) är flytande. Molekylärbiologiskt finns det en rad olika typer
av mutationer med olika uppkomstmekanismer (tex replacement, analogmutationer, frameshifts).
n och 2n: Beteckning för det gametiska resp zygotiska kromosomtalet hos en diploid art. Hos diploida högre växter och djur betecknar 2n
det somatiska kromosomtalet (jmf grundtal).
Nicktranslation: Radioaktiv inmärkning av DNA till en högspecifik aktivitet. Enkelsträngsbrott i DNA-kedjan introduceras och 3-OHterminalen inmärks sedan radioaktivt med DNA-polymeras.
Non-disjunction: Det förhållandet att två homologa kromosomer eller kromatider inte separerar utan går till samma pol under anafasen.
Northern blotting: Se southern blotting. Identifierar RNA genom hybridisering till DNA.
Nukleol: Kärnkropp, en eller flera rundade kroppar i cellkärnan som vanligen upplöses när profasen övergår till metafas och återbildas under
medverkan av särskilda segment på bestämda, vanligen satellitförsedda kromosomer. Nukleolen är engagerad i RNA-syntesen och
bildningen av ribosomer.
Nukleotider: Grundenhet i nukleinsyror. Består av en purin- eller pyrimidinbas, (adenin, guanin, cytosin, tymin eller uracil), pentos och
fosfat.
Nullisomi: Total avsaknad av kromosomer av en viss typ som normalt ska finnas hos arten. Hos en diploid art kan nullisomen betecknas 2n
– 2. Nullisomer är endast livsdugliga hos polyploida eller kromosomstrukturellt starkt förändrade arter.
Onkogen: Gen som introducerar en okontrollerad celldelning.
Pachyten: Profasstadium under meiosen då de homologa kromosomerna är parade utefter hela sin längd och kromosomstrukturen tydligt
framträder.
Panmixi: Slumpvis korsning utan urval inom en population.
PCR (polymerase chain reaction): Enzymatisk kopiering in vitro av specifika DNA-segment till miljontals kopior.
Pedigree: Grafisk beskrivning av en släkt (släktschema, stamtavla).
Penetrans: En gens manifestationsfrekvens. Penetransen är ofullständig om vissa individer som är bärare av en dominant gen eller
homozygota för en recessiv gen ej visar den egenskap som vanligen framkallas av ifrågavarande gen. Med expressivitet av en gen menas
dess manifestationsgrad.
Pleiotropi: Det förhållandet att en gen samtidigt inverkar på mer än en egenskap hos en individ.
Polkropp: Dottercell med haploid kärna som avskiljs från äggcellen hos djur och människor i samband med både meiosens första och andra
delning.
Polygen: Gen som påverkar kvantitativa egenskapers utformning; likverkande gener.
Polymorf DNA-markör: Ett användbart verktyg vid genetisk analys som möjliggör särskiljning av två homologa kromosomer. Skillnaderna
beror på olikheter i DNA-sekvenserna på de homologa kromosomerna. Det finns flera typer av DNA-markörer: RFLP-markör (restriction
fragment lenght polymorphism-markör); VNTR-minisatellitmarkör (variable number of tandem repeats); VNTR-mikrosatellitmarkör
(alternativa namn: SSRP-markör, simple sequence polymorphism-markör; eller di-, tri-, tetra-nukleotidrepeatmarkör).
Polymorfism: Mångformighet. Polymorfin i en population kallas balanserad då en viss heterozygot har större vitalitet än bägge motsvarande
homozygoter (jmf heterosis).
Polyploidi: Förekomst av en serie olika kromosomtal som är multipler av samma grundtal.
Probe (sond): Som är inmärkt för att underlätta detektering.
Positionseffekt: Förändrad eller upphävs verkan hos en gen, som pga en strukturell kromosomförändring fått ett nytt läge i genomet.
Prevalens: Det relativa antalet händelser vid en viss tidpunkt, så är tex prevalensen av en viss sjd frekvesen sjuka i en population vid en
bestämd tidpunkt (jmf incidens).
Proband (index case): Den individ varigenom en släkt med en viss genetisk förändring upptäckts.
Profas: Tidigt stadium under mitos och meios innan kärnmembranet upplösts.
Prokaryot: Organism som saknar kärnmembran. Celldelning sker genom klyvning utan mitos.
Promotor-DNA: Sekvens till vilken RNA-polymeras binder och initierar transkription.
Propositus: Se proband.
Pseudohermafrodit: Se hermafrodit.
Pulverisering: Uttalad fragmentisering av kromosomer. Studeras vanligen i profas-metafas. Kan orsakas av vissa virus och kemiska
föreningar.
Random priming: Enzymatisk inmärkning av DNA till en hög, specifik aktivitet. Metoden utgör ett alternativ till nicktranslation.
Recessiv: Se dominant.
Reciprok: Ömsesidig. Används ofta vid tex translokationer som innebär ett ömsesidigt utbyte av kromosomsegment mellan två kromosomer.
Reduktionsdelning: Se meios.
Rekombination: Varje mekanism som leder till att gener i en cell eller individ förenas på nytt sätt jämfört med föräldrarna.
Replikation: Dupliceringsprocess där en template kopieras.
Restriktionsfragment-DNA: Fragment genererat efter klyvning med restriktionsenzym.

RFLP (restriction fragment lenght polymorphism): DNA-fragments variationer inom en art, som kan upptäckas med klyvning, av ett
specifikt restriktionsenzym. Dessa variationer har genererats genom mutationer som förstör eller bildar klyvningsställen för
restriktionsenzymer, eller genom längdvariationer i DNA-sekvensen till följd av insertions/deletionspolymorfismer. Används som markörer
vid kopplingsanalys.
Ringkromosom: Ringformad kromosom.
Robertsonsk translokation: Translokation mellan akrocentriska kromosomer genom centric fusion, varvid kromosomantalet reduceras.
S-period: Den del av cellcykeln då DNA-syntes sker.
Satellit: Kort ändsegment hos en kromosom, skilt från resten av kromosomen genom en sekundär konstriktion som ofta är trådlik och
varierar något i längd.
Sekundär konstriktion: Konstant förekommande insnörning på kromosomarm (jfm satellit).
Semiletal (subletal): Endast en begränsad del av samtliga individer med en viss genetisk konstitution reproducerar sig. Letalitet ur genetisk
synvinkel hänför sig alltså till den relativa reproduktionsgraden.
Sexkromatin (könskromatin): Struktur i cellkärnan som gör det möjligt att avgöra könskromosomkonstitutionen i cellen. Man skiljer på Xoch Y-kromatin. X-kromatinet är en DNA-klump vanligen lokaliserad till cellkärnans periferi under interfas. I diploida celler hos människan
är antalet X-kromatin lika med antalet X-kromosomer minus ett. Y-kromatinet utgörs av en fluorescerande klump i cellkärnor som färgats
med quinacrinederivat. Det betingar av den kraftigt fluorescerande distala delen av Y-kromosomens långa arm.
Southern blotting: Överföring av elektroforetiskt separerade DNA-fragment från agarosgel till ett membran (filter). DNA, hybridiserar och
detekteras sedan med en radioaktivt inmärkt komplementär DNA-probe (markör). Om RNA har överförts till filter betecknas metoden
Northern blotting och protein Western blotting.
Splicemutation: Mutation i intron-exongränsen.
Splicing: Utskärning av icke-kodande mRNA-segment (introner), ihoplänkning av kodande mRNA-segment (exoner) till ett fungerande
mRNA.
Stamlinje: En genetisk, enhetlig celltyp, som under konstanta miljöförhållanden är karakteristisk för en tumör. Förutom stamlinjen
innehåller tumören andra celltyper, som kan utv sig till nya stamlinjer om miljön skulle förändras.
Strukturgen: Den gen som kan producera en specifik peptid i samverkan med operator- och regulatorgen.
Submetacentrisk: Centromeren mellan mitten och änden på en kromosom.
Suppressor: Suppressormutation, mutation som kompenserar för en annan mutation. Lagning av en förlorad eller förändrad genetisk
funktion. Se även tumörsuppressorgen.
Telocentrisk: Centromeren i kromosomens ände (jmf akrocentrisk).
Telofas: Det stadium i mitos och meios som utgör övergången mellan anafas och interfas.
Translokation: Förflyttning av ett kromosomsegment till ett nytt läge, antingen i samma kromosom eller oftare i en annan, icke-homolog
kromosom. Translokationer är nästan alltid reciproka, vilket innebär ett ömsesidigt utbyte av segment mellan kromosomerna (jmf
Robertsonsk translokation). Kromosomer med reciproka translokationer parar sig under meios I så att en kvadrivalent bildas. De fyra
kromosomerna i kvadrivalenten kan separera på olika sätt. Två kromosomer kan gå till vardera dottercellen. Om diagonalt liggande
centromerer då går till samma dottercell talar man om alternate segregation. Går icke-homologa bredvidliggande centromerer till samma
dottercell kallas detta adjacent I segregation, om homologa bredvidliggande centromerer går till samma dottercell talar man om adjacent II
segregation. Dessutom kan kromosomerna segregera så att tre går till den ena och en till den andra dottercellen, respektive fyra till den ena
och ingen till den andra. Vid alternate segregation erhålles gameter med normal eller balanserad kromosomuppsättning, medan alla de övriga
typerna ger gameter som är kromosomalt obalanserade.
Transkript: Det RNA som erhålls vid transkriptionen.
Transkription: Syntes av RNA med DNA som mall, RNA är komplementärt till DNA.
Translation: Syntes av protein utifrån en mRNA-mall.
Triploid: 3 genom i samma cellkärna.
Trisomi: En viss kromosom representerad tre gånger. Hos en diploid art har en individ med en trisomi en kromosom mer än normalt vilket
betecknas 2n + 1.
Trivalent: Grupp av 3 homologa eller partiellt homologa med varandra segmentvis parade kromosomer, som kan förekomma under
meiosens zygoten-metafas I (jfm kvadrivalent).
Tumörsuppressorgen: Gen vars normala funktion förhindrar att en cancer uppkommer, tex retinoblastomgenen.
Univalent: En under meiosen oparad kromosom.
Western blotting: Se southern blotting. Proteiner separerade elektroforetiskt och identifieras sedan mha Ak.
X-kromosom: Ett slags könskromosom (jmf Y-kromosom). En normal kvinnar har könskromosomuppsättningen XX, en normal man XY.
X-kromatin: Se sexkromatin.
Y-bunden nedärvning: Sådan nedärvning som betingar av gener belägna på Y-kromosomen. Egenskaper som betingas av Y-bundna gener
nedärvs uteslutande från hanindivid till hanindivid.
Y-kromosom: Den könskromosom som endast förekommer hos hanindivider hos däggdjur.
Y-kromatin: Se sexkromatin.
Zygot: Cell bildad genom förening av två gamettyper.
Zygoten: Stadium under meiosens profas då de homologa kromosomerna börjar para sig med varandra.
Återmutation (back-mutation): Mutation varigenom en genom mutation uppkommen allel återvänder till ursprungsallelen. Vanligen är det
i sådana fall fråga om mutation av en recessiv gen till den dominanta vildtypsallelen.
Överkorsning: Se crossing-over.
5’-cap: Ett modifierat G (guanin) i 5’-terminalen av den eukaryota mRNA-molekylen. Modifieras efter transkriptionen genom att G
metyleras. Har troligen till funktion att skydda mRNA från nedbrytning av nukleaser eller att generera en ribosombindningssite.
3’-polyA: Enzymatisk addering av flera A (adenin) till 3’-terminalen på mRNA. Del i processningen av mRNA innan det transporteras ut ur
cellkärnan till cytoplasman.

-------------------------------------------------11. Gruppövningar-------------------------------------------------Fallbeskrivning 1: Du är gynekolog på en MVC. Vid rutin-us av en 25-årig kvinna i
graviditetsvecka 12 får du veta att hennes lillebror har Downs syndrom. Hon är nu orolig och
undrar över risken att barnet som hon väntar också har Downs syndrom.
Vad ger du henne för svar? Är ytterligare utredning/provtagning indicerad? Isf vad och varför?
Trisomi 21/Downs syndrom:

Bakgrund: Vanligaste kromosomavvikelsen hos nyfödda. Trisomi 21: 47 kromosomer och en extra
kopia av kromosom 21. Förekomst: 1-2:1000. Trisomin förklarar 25% av fallen men 4% = strukturella
kromosomavvikelser (Robertsonsk translokation). 1% mosaicism. Akrocentrisk translokation: 13, 14,
15, 21, 22.
Klinik: Utvstörning (varierande grad), snedställda ögon med epikantusveck, platt nacke och ansikte,
muskelslapphet, tunga hålls utanför munnen, medfödda hjärtfel (50%), medfött stopp i
magtarmkanalen (8%), ökad inf-benägenhet, tendens till autoimmunitet, ökad leukemirisk, autism.
Orsak: Trisomi 21: Fel vid delning av kromosompar 21 vid meiosen  non-disjunction av
kromosomparet  en spermie får 2 ”kromosom 21”  befruktning 3 kopior av ”kromosom 21”.
Germinal mosaicism. Trisomi 21 ökar ffa efter 35åå hos modern. Fått barn med trisomi 21  låg risk,
men något ökad risk, för upprepning vid ny grav. Upprepningsrisk: 1%. Dubblering av åldersrisken
om modern >35år. Om orsakad av strukturell kromosomavvikelse  kan vara nedärvt  ökad
nedärvningsrisk.
I regel uppstår Downs syndrom hos germinalcellerna pga fel i meiosen och med låg upprepningsrisk
 inte sannolikt att pat ska få barn med Downs pga att brodern har det (brodern borde inte påverka
hennes risk). Om Downs orsakades av den mer ovanliga strukturella kromosomavvikelsen  risk för
nedärvning av detta anlag. Skreening erbjuds kvinnor >35 år, pat är över 25 år  inte hög risk. I detta
fall torde en utredning vara onödig. Gör kromosomanalys på brodern om denna inte är känd.
Utredning: KUB. Cutoff 1:240. Fostervatten >15v, CVB <15v.

Fallbeskrivning 2: Du sitter som skolläkare och rutinundersöker en högstadieklass med elever i
14-15-årsåldern. En av pojkarna är lång, 180 cm och har kommit i målbrottet samt har axillaroch pubesbehåring. Vid palpation av testiklarna finner du att dessa är små, <5 ml.
Vilket tillstånd bör misstänkas?
Klinefelters syndrom/47XXY.
Hur utreder du pojken?
Kromosomanalys (blod).
Vilken information vill du ge pojken och hans föräldrar om diagnosen är korrekt?
Förekommer: 1:700 män. Klinik: Hypogonadism, långvuxenhet, små testiklar (<6ml), infertilitet,
utslagen spermieprod, nedsatt bildning av testosteron, normal manlig maskulinisering av barnet. From
puberteten  testikeldegeneration  sänkt testosteron  sänkt spermieprod och minskad testisstorlek.
Puberteten är normalt normal liksom tillväxtspurten. Nedsatt kognitiv förmåga med läs- och
skrivsvårigheter och minskad ”psykologisk drive”. Behöver extrastöd i skolan.
Beh: Androgener  psykisk och fysisk prestationsförmåga. Fertilitetsbeh vid barnönskan. Barn- och
ungdomshabilitering  stöd i skolan. Kontakt med svenska klinefelterföreningen.
Fallbeskrivning 3: Ett par kommer till MVC pga att de det senaste året haft 3 missfall efter
varandra i graviditetsvecka 8-10. Klinisk utredning har gjorts utan några konklusiva fynd.
Kromosomodling på kvinnan visar normal kvinnlig karyotyp.
Mannen har karyotypen: 46,XY,t(6;20)(q15;q12)
Vad säger du till paret?
Reciprok translokation: Dvs frisk själv men strul vid meiosen. Kolla pedigree. 2 balanserade (1
normal, 1 balanserad, båda friska) av 36 varianter. 10-15% risk för sjukdom av de som föds.
Behöver utredningen kompletteras?
IVF + PGD, kromosomanalys, FISH.

Fallbeskrivning 4: Du är gynekolog och har just haft mottagning på MVC. Allting har gått bra,
klockan är 16:30 och den sista pat är på väg ut genom dörren. Plötsligt vänder hon sig om och
säger att det bara var en liten sak till. Hon berättar att hennes mans syster har en son som har
cystisk fibros. Hon undrar om det finns någon risk för barnet som hon väntar. Hon är gravid i
v12. Vad gör du? [GYN-FRÅGA]
Cystisk fibros (CF): Exokrina körtlar, segt, visköst slem. Prevalens: 7/100.000.
Orsak: Mutation i CFTR-genen  fel i kloridkanal  minskad förmåga att binda vatten  mindre
mängd vätska i slemmet  segare slem. Stort antal olika mutationer i denna gen  olika sjdvarianter.
Ärftlighet: Autosomalt recessivt.
Klinik: Stor variation i svårighetsgrad och symtom. Fortskridande. Medellivslängd 50 år. Andningsbesvär, lunginf, störd matsmältning, skada på bukspottkörteln, gallblåsan och levern, salt svett.
Diagnos: DNA-baserad diagnostik, 2 svettest, klinisk diagnos.
Beh: Slemlösande, mobiliserande, evakuerande, fysisk träning, ab, vaccination, bukspottkörtelenzym,
ureadeoxykolsyra.
Incidens: 1/3600. Roten ur incidensen = 1/60. ½ x 2/60 x ¼ = 1/240 (barnets risk).
Kolla pappan. Hardy-Weinbergs lag: p + q = 1; (p + q)2 = 12.

Fallbeskrivning 5: En 43-årig kvinna söker dig på VC. Hon arbetar på restaurang och hennes
arbetskamrater har klagat för att hon senaste året börjat tappa saker och blivit glömsk och
osäker. Vid besöket berättar hon att hennes far dog i Huntingtons sjd i 65-årsåldern. Hon
undrar om hon har samma sjd. Din pat har även med sig sin 12-åriga dotter och undrar om
även dottern kommer att bli sjuk? Vad gör du?
Huntingtons: 50% risk för sjd pga autosomalt dominant. Genanalys av modern om hon önskar. Måste
informera om vad provet innebär. Kopplingsanalys eller exklusionstest. Går att göra på embryo.

Fallbeskrivning 6: Du har mottagning på MVC och en kvinna som är gravid i v8 berättar att
hennes yngre bror har Duchennes muskeldystrofi. Vad gör du?
X-bunden recessiv  fråga om barnets kön. Är ärftlig, men vissa är nymutationer (1/3). Testa det
sjuka barnet för att se vilken mutation det rör sig om. Testa kvinnan.
2/3 x ½ x ½ x ½ = 2/24 = 1/12.

Fallbeskrivning 7: En 42-årig kvinna söker på din mottagning och är orolig eftersom hennes
bror just opererats för en koloncancer. Brodern är 36 år. Hon är orolig för sin egen och sina
barns skull. Vad gör du?
HNPCC och FAP är ärftliga fomer. Autosomalt domimant. Rita upp pedigree. Risk att pat har
anlaget: ½. Barnets risk = ½ x ½ = ¼. Genanalys av sjuka brodern  testa pat. Koloskopikontroller
av de som bär anlagen.
Lynch syndrom: Autosomalt dominant. Tidiga insjuknanden, <50åå. Koloncancer vanligen,
endometriecancer, urinvägscancer, ventrikelcancer.

Fallbeskrivning 8: Urban och Gerd planerar att skaffa barn. De söker dig för att Gerd har flera
nära släktingar med utvecklingsförsening. Hennes äldre bror och två kusiner har alla fått
diagnosen fragilt X-syndrom. Vad svarar du? Vilka prover bör du erbjuda att utföra?
½ x ½ x ½ = 1/8 risk att barnet får sjd. FMR1-gen: Repeatsjd, om >200 repeats  sjd. Kolla pats Xkromosom. Preimplantatorisk diagnostik bör erbjudas om pat bär anlaget.
FRAX (mutationsanalys på pat), (ev DNA-analys).

Fallbeskrivning 9: Mohammed och Miriam från Kuwait planerar att skaffa barn. De kommer
till dig på gynmott eftersom de är oroliga och undrar över hur stor risken är att de ska få ett
skadat barn. Efter en noggrann anamnes får du fram följande pedigree:

Vilken risk löper A och B att få ett skadat barn? Finns det ytterligare information du bör
inhämta? För övrigt är inget känt i släkten.
2-3% risk för missbildning i normalpopulationen. 6% risk för autosomal recessiv sjd vid kusingifte.
Delar 1/8 av arvsanlag  ökad risk för autosomalt recessiv sjd. Fråga om förekomast recessiva sjd i
släkten. Sjd som är vanliga där pat kommer ifrån. Normal population har 2-4% morbiditet/mortalitet,
medan kusingifte har 6-8%. Talassemi, elfores + blodstatus.
Fallbeskrivning 10: En 28-årig kvinna söker dig på din mottagning på VC. Hon och hennes
smabo funderar på att skaffa barn. Hon är dock orolig då det i hennes mors släkt finns flera
individer med stark synnedsättning som debuterar vid 10-15-åå. Din pat vet inte exakt vilken sjd
det rör sig om, men hon vet att de drabbade i släkten fått samma diagnos vid ögonutredning.
Hennes morbror, hans två söner är drabbade. En moster och ett av hennes tre barn är också
drabbade. Pat och hennes mor och två yngre syskon, 22 och 24 år, är synfriska. Vad ger du för
råd?
Både man och kvinna är drabbar och flera generationer  talar för dominant sjd. Ingen har drabbats
 låg sannolikhet för att barnet ska drabbas.

------------------------------------------------12. Övningsuppgifter-----------------------------------------------1. Rita din egen släkttavla (pedigree) omfattande mor- och farföräldrar och deras avkomma.
Anvisningar rörande hur en pedigree ritas ges i läroboken (s.57). Kom ihåg att det också kan
finnas tex släktingar som flyttat utomlands, halvsyskon och dödfödda barn. Osäkra uppgifter
förs in, men med frågetecken. Ange inte mer än du kan stå för.

Individuellt svar.
2. Nedanstående pedigree visar en släkt i vilken flera medlemmar drabbats av en och samma sjd.
Av pedigreen framgår att det finns en manlig individ som dött och som haft sjd. Vem? Vad vet
du om probanden? Markera om det finns någon spontan abort, konsanguinitet,
enäggstvillingar? Sjd uppvisar ett monogent nedärvningsmönster, vilket? Motivera.

Den sjuka manliga individen som dött är II:2. Probanden (III:4) är en frisk man som ej är tvilling. II:6
är en spontan abort. I:3 och I:4 är exempel på släktgifte (konsanguinitet). Det finns inga
enäggstvillingar (monozygota), men III:2 och III:3 är dizygota tvillingar. Nedärvningen är autosomalt
dominant, dvs individer av bägge könen drabbas och det finns sjuka individer i varje generation.
Eftersom alla sjuka individer har en förälder med sjd förefaller penetransen vara hög.
3. Pedigreen nedan visar en släkt där 4 individer drabbats av en allvarlig muskelsjd som
debuterade vid omkring 5åå. Föräldrarna till de yngsta barnen är oroliga att deras barn ska
drabbas. Kan du på basen av släktträdet uppskatta risken för var och en av individerna a-d att
drabbas? Dessa barn är alla yngre än 3 år. [PED-FRÅGA]

Släkten visar ett typiskt X-bundet recessivt nedärvningsmönster: endast pojkar drabbas och samtliga
sjuka har ärvt anlaget via en frisk (anlagsbärande) mor.

Mormor (i äldsta generationen) är obligat anlagsbärare eftersom hon har haft en son med sjd och två
dottersöner. Därav följer att mamman till a och b kan vara anlagsbärare. Risken att hon är anlagsbärare
är ½, eftersom en av mormors två X-kromosomer bär anlaget. Om mamman till a och b bär anlaget är
hennes risk att föra det vidare i sin tur ½. Risksiffrorna blir då:
a) ½ * ½ = 1/4 . Alla pojkar som bär anlaget blir sjuka eftersom de bara har en X-kromosom.
b) 0. En flicka drabbas inte, men hennes risk att vara anlagsbärare är ¼. Om hennes bror insjuknar är
risken att hon bär anlaget ½.
c) och d) har inte förhöjd risk eftersom deras far är frisk, och har därför inte något anlag att föra vidare.

4. Beräkna risk för en frisk individ att vara anlagsbärare för ett autosomalt recessivt anlag om:
a) ett syskon har sjd
b) en förälder har sjd
c) ett syskonbarn har sjd
d) en farbror har sjd
e) en kusin har sjd
Rita släkttavlor för varje delfråga och ange hur du har beräknat risken. Obs! Varje delfråga är
en ny familj.

Pedigreerna ovan anger risken för olika släktingar att bära anlag för samma recessiva sjd. Obligata
anlagsbärare har markerats med en prick. Förtydliganden:
a) och d) Friska syskon till en sjuk individ har 2/3 risk att bära anlaget (s.61).
b) Barn till en sjuk individ bär anlaget eftersom den sjuka föräldern är homozygot.
c) och e) Bägge föräldrarna till en sjuk individ är anlagsbärare och syskon har hälften av sina gener
gemensamt.
5. Vilken är meiosens viktigaste uppgift?
Meiosen möjliggör blandningen av genetiskt material från två individer vid befruktningen. Vid
meiosen halveras kromosomantalet, dvs varje modercell med 46 kromosomer ger upphov till fyra
könsceller med 23 kromatider. Vid befruktningen sker sedan en summering av kromosomantalet. Om
denna summering ej kompenserades av en halvering vid gametbildningen, skulle antalet kromosomer
fördubblas varje generation. Genom denna process skapas nya kombinationer av genetiskt material.
Antalet kombinationer blir ännu större eftersom det också sker rekombination (crossing-over).
6. Förklara skillnaden mellan triploidi och trisomi.
Triploidi innebär att det finns tre uppsättningar av grundantalet kromosomer (3n = 69 kromosomer)
och trisomi att det finns en extra kromosom (2n + 1 = 47 kromosomer). (n står för antalet kromosomer
i det haploida genomet, dvs 23). Begreppet aneuploid betyder att individens kromosomantal avviker
från 46).
7. Triploidi är en relativt vanlig orsak till spontana aborter. Hur uppkommer denna
kromosomförändring?
Triploidi uppkommer genom utebliven reduktion av kromosom- respektive kromatidantalet under den
första (M1) eller andra (M2) meiotiska delningen hos fadern eller modern eller genom dispermi (två
spermier befruktar ett ägg).
8. Förklara begreppet mosaicism. Hur uppstår mosaicism? Ge ex på situationer då det kan vara
av klinisk betydelse.
S.46+61. En individ utgör en blandning av celler med olika genotyp, dels normala och dels med en
genetisk förändring.
Kromosomal mosaicism, dvs olika antal kromosomer i olika celler hos samma individ, uppkommer
som en feldelning (non-disjunction) vid någon av de tidiga celldelningarna efter befruktningen (dock
ej vid den första celldelningen).
Mosaicism för ett monogent anlag betyder att en individ består av en blandning av normala celler och
celler som bär en mutation. Även denna form av mosaicism uppkommer genom att en mutation
inträffar under tidig fosterutveckling varvid den bara återfinns i en del av individens celler.
Klinisk betydelse: Individer med kromosomavvikelser eller ett dominant anlag i mosaikform kan ha en
mildare fenotyp om andelen friska celler är relativt stor. Vid både monogena sjd och
kromosomavvikelser förekommer germinal mosaicism, dvs mutationen förekommer i gameterna även

om man inte kan detektera den i tex blod. Då kan tex en frisk individ utan detekterbar mutation få flera
barn med samma autosomalt dominanta sjd.
9. Förklara begreppet X-inaktivering och ge ex på dess kliniska betydelse.
S.64. Eftersom kvinnor har två X-kromosomer och mannen bara en inaktiveras den ena av kvinnans X
för att hon inte ska ha dubbel dos av proteiner som kodas från X-kromosomen. Inaktiveringen sker
tidigt i fosterutvecklingen genom metylering av cytosin (5-metyl-cytosin) på den ena av flickfostrets
två X-kromosomer vilket är en signal att den gen som är metylerad inte ska uttryckas. Valet av vilken
X-kromosom som ska inaktiveras sker slumpmässigt varför kvinnan har en blandning av celler där
hälften använder den maternella och hälften den paternella X-kromosomen.
Klinisk betydelse: Kvinnor som bär anlag för en X-bunden sjd kan ha symtom om en stor andel av
cellerna i en kritisk vävnad har inaktiverat den ”friska” X-kromosomen. Det kan ge utv-försening vid
fragilt X mental retardation, hudsymtom vid iktyos eller hematuri och njursvikt vid Alports syndrom.
10. Kromosomanalys görs på en kvinna som nyligen fått ett barn med Downs syndrom.
Resultatet visar att kvinnan har en balanserad Robertsonsk translokation mellan kromosom 14
och 21. Kvinnans bror visar sig också vara bärare av translokationen. Vilken risk har kvinnan
respektive hennes bror att få barn med Downs syndrom? Vilken ytterligare info ger du?
Robertsonsk translokation mellan kromosom 14 och 21 (s.48). Erfarenhetsmässigt vet man att
kvinnans risk är 10-15% och broderns <1% (män med translokationer av detta slag blir oftare infertila
än kvinnor). Eftersom de har förhöjd risk att få barn med en obalanserad kromosomavvikelse bör de
informeras om möjligheten till fosterdiagnostik, korionvillibiopsi (CVB) v10-11, fostervattenprov v15
eller preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) som görs i samband med in vitro-fertilisering (IVF).
11. Ett barn har karyotypen 47,XY,+21. Rita en schematisk figur som illustrerar under vilka
celldelningar trisomi 21 kan uppkomma.
S.41. Non-disjunction kan inträffa i meios I, meios II eller i första mitosen. I det sista fallet uppstår en
dottercell som har en monosomi 21 (dvs med 45 kromosomer och avsaknad av en kromosom 21) som
inte är viabel.

12. Ange 4 typer av strukturella kromosomavvikelser.
Deletion, duplikation, translokation, insertion, inversion, isokromosom och markörkromosom
(s.45+48).
13. ÖVERKURS: Hur stor risk har en person med karyotypen 45,XX,der(21;21)(q10;q10) att få
barn med Downs syndrom? Förklara.
Karyotypen 45,XX,der(21;21)(q10;q10) medför att alla hennes avkommor kommer att vara
obalanserade, eftersom hennes två kromosom 21 sitter ihop kan hon inte bilda normala gameter. Vid
meiosen går translokationskromosomen till en dottercell som då får kromosommaterial motsvarande
två kromosom 21. Den andra dottercellen kommer därigenom att helt sakna kromosom 21-material
och kan inte ge levande avkomma.
14. ÖVERKURS: Kromosomerna i den kvadrivalent som bildas under meiosen när det finns en
reciprok translokation kan segregera så att ett stort antal olika gamettyper bildas (se fråga 12).
Hur många av dessa gamettyper ger en kliniskt normal avkomma?
Två gamettyper ger en kliniskt normal avkomma vid en reciprok translokation (en med helt normal
och en med balanserad kromosomuppsättning) (s.49).

15. ÖVERKURS: Rita schematiskt translokationen 45,XX,der(14;21)(q10;q10) och därefter den
eller de kromosomuppsättningar som avkomman till en individ med en sådan karyotyp kan få.
Translokationen 45,XX,der(14;21)(q10;q10) antas innebära att centromererna smälter samman. De
resterande små fragmenten (korta armarna) elimineras då de saknar centromer. Därmed reduceras
kromosomantalet. Åtta gamettyper kan bildas vid segregationen under meiosen (s.48).

Två av gamettyperna är balanserade och kan ge upphov till frisk avkomma:
a) 14, 21 (normal)
b) der(14;21)(q10;q10) (balanserad translokationsbärare)
Samt sex obalanserade gamettyper:
c) 14 (monosomi 21)
d) der(14;21)(q10;q10),+21 (+21)
e) 21 (monosomi 14)
f) +14,der(14;21)(q10;q10) (+14)
g) +14,der(14;21)(q10;q10),+21 (+14 och +21)
h) (monosomi 14 och 21)
16. En frisk kvinna har två bröder med galaktosemi (autosomalt recessiv nedärvning). Hennes
friske make, som är en avlägsen släkting, har en bror med samma sjd. Hur stor är risken att
parets första barn får galaktosemi? [PEDIATRIK-FRÅGA]
Risken att parets första barn ska få galaktosemi är: 2/3 * 2/3 * ¼ = 1/9 (s.68).
17. Ett ungt par har fått ett barn som lider av en autosomalt dominant sjd. Paret undrar hur det
kommer sig att barnet har denna sjd när bägge makarna är helt friska. Ge minst 3 förklaringar.
Har parets nästa barn också förhöjd risk att drabbas av samma sjd? Varför?
Förklaringar till att friska par kan få barn med en autosomalt dominant sjd:
 Sjd är genetiskt hereogen och ärftligheten är en annan. Kan därför resultera i att paret får flera
sjuka barn.
 Sjd orsakas av en nymutation.
 Klon av könsceller med en mutation (germinal mosaicism) hos någon av föräldrarna. Detta
kan resultera i att paret får flera sjuka barn.
 Nedsatt penetrans, vilket också kan resultera i att paret får flera sjuka barn.
 Varierande expressivitet, vilket också kan resultera i att paret får flera sjuka barn.
 Annan biologisk far.
18. NN:s bror hade fenylketonuri (autosomalt recessiv nedärvning). Nu vill hans barnbarn som
är kusiner skaffa sig barn. Hur stor risk har deras första barn att få fenylketonuri?
S.62. Figuren visar den aktuella familjen med fenylketonuri.

NN är II:2 och hans sannolikhet att bära anlaget är 2/3. Hans partner måste antas ha genotypen AA
(sannolikheten att hon skulle vara heterozygot är så liten, ca 1%, att vi kan bortse från det i detta
sammanhang). Sannolikheten att III:1 och sonven IV:1 ärver a är ½ i vardera generationen. Detsamma
gäller då för IV:2. Om bägge är Aa så kommer deras första barn att få fenylketonuri i 1 av 4 fall. Den
slutgiltiga sannolikheten för ett sjukt barn (aa) blir då: 2/3 * ¼ * ¼ * ¼ = 2/3 * 1/64 = 1/96 = 1%.
19. Vilken nedärvningsform är den mest sannolika för de sjd vars pedigrees beskrivs nedan?
a) Sjd uppträder plötsligt i en generation. Släktgifte förekommer. Sjd drabbar båda könen lika
ofta.
Autosomalt recessiv.
b) Sjd förekommer bara hos män, som ärver den via sina friska mödrar.
X-bundet recessiv.
c) Sjd uppträder hos ca hälften av alla individer i varje generation. Båda könen drabbas lika
ofta.
Autosomalt dominant.
20. I en familj har farfadern en autosomalt recessivt nedärvd sjd (incidens ca 1/10.000). Beräkna
risken för hans första barnbarn att insjukna. Barnets pappa är frisk.
Pedigreen där I:1 har en autosomalt recessiv sjd.

II:1 måste vara anlagsbärare. Sannolikheten att II:2 är anlagsbärare är 2pq dvs 2x1/100x99/100=2%.
Sannolikheten att båda är anlagsbärare och att deras första barn ska bli sjukt är då 1 (II:1 bär anlaget) x
2% x ¼ (risken att två anlagsbärare får ett sjukt barn) = 0,5%.
21. Ett par väntar sitt första barn. Maken har en bror med blödarsjuka (hemofili A). Inga andra
fall av sjd är kända i släkten. Sjd ärvs X-bundet recessivt och har en incidens på ca 1/18.000.
Utredning av brodern visar att han har en inversion inom sjdgenen F8. Vilken risk löper paret
att deras första barn drabbas?
Mannen har ej anlaget för hemofili A eftersom han då skulle vara sjuk. Risken för paret är densamma
som i övriga populationen, dvs 1/18.000.
22. Ett par har en svårt handikappad son som vid 2åå fick diagnosen Lesch-Nyhans syndrom, en
extremt ovanlig rubbning i nukleotidmetabolismen som nedärvs X-bundet recessivt (incidensen
är 1/380.000 pojkar). Man har påvisat en deletion av hela sjdgenen HPRT1 hos pojken. Paret
önskar fler barn men är mkt oroliga och undrar hur stor risken är om de väljer att skaffa ett
barn till. Vilken ytterligare info bör du ge? [PEDIATRIK-FRÅGA]
a) Vad är upprepningsrisken för dessa föräldrar? 1 p
Vid de X-bundet recessiva sjd där de sjuka pojkarna inte får barn är 1/3 av fallen orsakade av
nymutationer och 2/3 är nedärvda, dvs modern är anlagsbärare (s.64). Upprepningsrisken är därmed:
2/3 (modern bär anlaget) x ½ (att nästa barn är en son) x ½ (att barnet ärvt anlaget) = 1/6. Om man har
funnit att modern är bärare så är upprepningsrisken ¼.

b) Vilken genetisk vägledning och vilka ytterligare genetiska undersökningar kan man erbjuda
dessa föräldrar? 2 p
I den aktuella familjen känner man till sjdorsaken och kan därför fastställa om modern är anlagsbärare.
Om mamman bär anlaget (har samma deletion av HPRT1 som sonen) kan man erbjuda
fosterdiagnostik eller pre-implantatorisk genetisk diagnostik (PGD).
23. ÖVERKURS: De fyllda symbolerna i nedanstående pedigree anger individer med en sällsynt
autosomalt dominant sjd med 80% penetrans och små variationer i expressivitet.
a) Förklara begreppet nedsatt penetrans.
Manifestationsfrekvens. Det finns anlagsbärare utan symtom. Vanligt vid tex ärftlig cancer och ärftlig
hjärtarytmi. Syns i en pedigree som ”överhoppade generationer”, dvs friska barn till en drabbad
familjemedlem får barn med sjd.
b) Förklara begreppet varierande expressivitet.
Symtomens typ och svårighetsgrad varierar hos olika anlagsbärare. Vid syndrom är det vanligt att nära
släktingar uppvisar olika symtom.
c) Vilken risk har det första barnet till II:1 respektive II:2 att få sjd?

Sannolikheten att II:1 blir sjukt = 50% x 80% = 40%. Man kan beräkna risken att barn till II:2 blir
sjuka mha Bays theorem, en beräkningsmetod som kombinerar olika sannolikheter. Vi vet att II:2 är
frisk, men inte om han är anlagsbärare eller ej. Beräkna därför först sannolikheten att II:2 är
anlagsbärare. Sannolikheten att II:2 bär anlaget men är frisk = 20% x 50% = 10%. Sannolikheten att
han inte är anlagsbärare är 50%. Den totala andelen friska är alltså 60% (10% + 50%). Av dessa är 1/6
anlagsbärare (10%/60% = 1/6). Således är risken för det väntade barnet till II:2: 1/6 x 50% x 80%
(penetransen) = 6,7%.
Tabell som visar sannolikheten att II:2 är genbärare, givet att han är frisk:
A priori-sannolikhet
Betingad sannolikhet (att II:2 är
frisk givet att han är bärare/ickebärare)
Posterior sannolikhet
Kombinerad posterior
sannolikhet

Sannolikheten att II:2 är
bärare
50%
20%

Sannolikheten att II:2 inte är
bärare
50%
100%

50%*20%=10%

50%*100%=50%

10%/60%=1/6=17%

50%/60%=83%

Kombinerad: 10%+50%=60% (total
sannolikhet att vara frisk)

Dvs eftersom II:2 är frisk, har han 1/6 (17%) risk att vara bärare av anlaget. Han har 83% chans att
inte vara bärare.
24. Duchennes muskeldystrofi är en X-bundet recessiv sjd, som drabbar ca 1/4.000 födda pojkar.
Sjd debuterar i småbarnsåldern och leder ofta till döden i tidig vuxenålder. I nedanstående
familj har en mutation i sjdgenen DMD identifierats. Olika familjemedlemmars genotyp är
angivna under respektive symbol i pedigreen, del = en deletion av exon 43 – 52; wt = ingen
deletion.

Hur stor är risken för nästa barn till individerna II:2, II:3, II:5 och II:7 att drabbas? Hur stor
är risken för individerna III:2, II:3, II:4 och II:5 att utv sjd? Samtliga dessa barn är under 2 åå.
Vilka personer bör erbjudas ytterligare info/utredning? Vad säger du till dem?

II:2 har både en bror med sjd och en son med mutationen varför hennes genotyp måste vara (wt/del).
Risken för hennes nästa barn är 25%: ½ (pojke) x ½ (risk för varje barn att ärva den muterade allelen)
= ¼.
II:3 kan vara anlagsbärare. Risken för detta är ½. Risk för hennes nästa barn är ½ (anlagsbärare) x ¼
(risken för anlagsbärare att få sjuk pojke, se ovan) = 1/8.
II:5 har samma risk som sin äldsta syster = ¼, eftersom hennes son bär deletionen.
II:7 är en man och har passerat åldern för sjddebut. Hans barn har därför inte förhöjd risk.
I tredje generationen kommer III:4 att bli sjuk eftersom han bär deletionen och är pojke.
III:2 är anlagsbärande flicka, pojken III:3 bär inte mutationen och III:5 är flicka som inte bär anlaget.
II:3 bör erbjudas anlagstestning och de av systrarna som bär anlaget (II:2, II:5 samt ev II:3) bör
informeras om möjligheten till fosterdiagnostik med moderkaksprov (korionvillibiopsi, CVB) eller
pre-implantatorisk genetisk diagnostik (PGD).
25. Beta-talassemi är en autosomalt recessivt nedärvd hemoglobinrubbning som är vanligt
förekommande i medelhavsländerna och södra Asien. Över 200 olika mutationer i HBB-genen
som orsakar b-talassemi har beskrivits. Du träffar ett par på MVC som härstammar från
mellanöstern och klinisk utredning visade att de bägge makarna har b-talassemi minor.
Provsvar från genetiklab visar att hon och maken båda bär mutationen c.135delC som orsakar
b-talassemi. Vilken info ger du?
Eftersom bägge makarna bär en känd sjdframkallande mutation är risken för det väntande barnet 25%
att drabbas av den svårare formen av sjd, b-talassemi major. Du informerar om risken samt att det
finns möjlighet att genomgå fosterdiagnostik med korionvillibiopsi (CVB) i v10-11. Svaret brukar
vara klart inom 1v.
26. En 60-årig pat berättar att det i hans familj finns flera fall med hjärtinfarkt som alla har
insjuknat kring 60-åå. Han själv, hans syster, men inte hans äldre två bröder, två av hans
morbröder och en av 8 kusiner i 50-70-åå. Han undrar vad det beror på att så många drabbats.
Finns det ett gentest som kan förutse om hans barn kommer att drabbas? Vad svarar du?
Hjärtinfarkt tillhör gruppen multifaktoriella sjd som vanligen uppkommer till följd av flera olika
genetiska faktorer och livsstil/omgivningsfaktorer i samverkan. Det finns enstaka släkter där sjd
orsakas av monogena faktorer men den aktuella familjen följer inte ett sådant nedärvningsmönster.
Man har identifierat ett stort antal genetiska faktorer som är associerade till hjärtkärlsjd, men var och
en av dessa ger endast en liten riskökning. Det finns därför inga genetiska tester som kan användas för

riskbedömning. Det förekommer tester som säljs av olika privata företag direkt till pat, men alla dessa
tester saknar kliniskt värde.
27. Vad innebär begreppet konkordans i tvillingstudier?
Konkordans innebär att båda tvillingarna i ett par uppvisar samma egenskap. Om båda tvillingarna har
egenskapen i alla studerade tvillingpar är konkordansen 100%. Ofta jämför man konkordansen hos
enäggs- och tvåäggstvillingar för att få en uppfattning om den studerade egenskapen styrs genetiskt.
28. I nedanstående familjer förekommer ryggmärgsbråck. Hur stor är upprepningsrisken i de
olika fallen?

Empiriskt har man funnit följande risksiffror (s.122): A) 3-5%, B) 6-10%, C) 6-10%, D) Ca 25%, E)
3-5%.
29. Ett friskt föräldrapar har fått ett barn med läpp/gomspalt.
a) Hur stor är upprepningsrisken?
3-5%.
b) Påverkas denna siffra av skadans grad? Isf hur?
Ju mer uttalad skada desto högre risk.
c) Hur har man kommit fram till dessa siffror?
Empiriskt.
30. Förklara skillnaden mellan en konstitutionell och en förvärvad mutation.
En konstitutionell (medfödd) mutation finns i alla kroppens celler och kan gå i arv. En förvärvad
mutation finns bara i en del celler och går därför inte i arv. En vanlig konsekvens är cancer där
mutationen påverkar cellens tillväxtreglering.
31. Du får en förfrågan om fosterdiagnostik av en kvinna vars farbror avled i unga år i en
progressiv muskelsjd (diagnosen är EJ känd). Kan du utifrån pedigreen uttala dig närmare om
ev risker för det väntade barnet?

Antag att sjd nedärvs monogent vilket är vanligast vid denna typ av sjd. Risken för fostret är då
minimal om sjd nedärvning är:
 Autosomalt dominant. Det skulle betyda att sjd har kraftigt nedsatt penetrans eftersom det
föreligger två överhoppade generationer.
 Autosomalt recessiv är möjlig, men betyder att risken för hennes barn är låg om paret inte är
släkt då maken måste bära en mutation i samma gen vilket är mkt ovanligt.
 X-bundet recessiv innebär att risken inte är förhöjd då kvinnans far är frisk och alltså inte har
ett anlag som han kan ha fört vidare till sin dotter.



Kromosomrubbning är osannolik eftersom en sådan förändring ofta ger symtom från flera
organ.
 Multifaktoriell orsak är ovanlig som orsak till muskelsjd. Även om en sådan mekanism
skulle föreligga blir risken för fostret minimal.
Sammanfattningsvis är risken för att det väntade barnet ska få farbroderns muskelsjd inte förhöjd.
Fosterdiagnostik kan inte heller utesluta den sjd som farbrodern hade med den information som är
tillgänglig.
32. Ange några kliniska karakteristika som gör att du bör misstänka att en cancer är ärftlig.
Vilket nedärvningsmönster är vanligast? Varför är det viktigt att känna igen dessa pat?
Ärftlig cancer bör misstänkas vid (s.266):
 Flera nära släktingar med samma sjd.
 Tidigare debut jämfört med sporadiska fall av samma sjd.
 Multipla primärtumörer, tex bilateral sjd.
 Associerade tumörer. Många cancerformer förekommer i syndrom, bröst- och ovarialcancer;
kolorektal- och endometriecancer i samma familj, eller samma indivi.
De vanligaste ärftliga cancerformerna ärvs autosomalt dominant med varierande expressivitet (olika
tumörformer hos nära släktingar) och nedsatt penetrans (överhoppade generationer förekommer).
Cancerprevention. Om man kan identifiera pat med en medfödd benägenhet för en specifik tumörform
ger det möjlighet att erbjuda pat och anlagsbärande släktingar förebyggande kontroller och
förebyggande beh.
33. En kvinna i 60-åå söker dig för att hon är orolig eftersom bägge hennes syskon har haft
cancer. Hennes två år yngre syster fick nyligen bröstcancer. Dessutom har hennes bror op för
malignt melanom i 45-åå och en dotter avled i leukemi i 25-åå. Hon är orolig för egen del och för
sin 30-årige son. Vad säger du?
Samtliga de tumörformer som drabbat hennes anhöriga förekommer i ärftlig form. Det finns dock inga
starka skäl att anta att det föreligger ett ärftligt cancersyndrom i släkten. Tumörerna ingår inte i någon
välkänd association och samtliga fall har diagnostiserats i det för sjd vanliga åldern. Inga specifika
åtgärder kan påverka hennes risk.
34. Pedigreen nedan visar en släkt med flera fall av cancer. Efter att den yngsta kusinen
drabbats av endometriecancer undrar flera medlemmar i släkten om de har ökad risk för
cancer och vad man kan göra. Vad säger du till barnen i yngsta generationen som alla är mellan
39 och 58 år?

S.278. Familjen har flera fall av kolon- och endometriecancer vilket talar för Lynchs syndrom. Det
betyder att många av individerna i den yngsta generationen har en kraftigt förhöjd risk för
kolorektalcancer och/eller endometriecancer. Av pedigreen framgår även att de sex barnen i den
mittersta släktgrenen inte har förhöjd risk, eftersom ingen av deras äldre släktingar har drabbats.
Eftersom den genetiska bakgrunden till syndromet är välkänd föreligger det goda möjligheter till
anlagstestning och prevention. Familjen bör remitteras till en onkogenetisk mottagning för utredning.
Där inleder man med att fastställa vilken mutation som orsakar sjd genom att analysera en tumör från
en säkert sjuk individ. Tumöranalysen kommer troligen att bekräfta att det föreligger avvikande
uttryck för en av de DNA-missmatchreparationsgener som orsakar syndromet. Denna gen
sekvensanalyseras för att identifiera mutationen. När mutationen är känd kommer övriga släktingar att
erbjudas anlagstest. Anlagsbärarna erbjuds därefter regelbundna koloskopier och kvinnor informeras
om möjligheten till hysterektomi.

35. Fosterdiagnostisk kan utföras på många olika sätt. Ange en uppskattad risk för att nästa
barn har en allvarlig skada och förklara kort vilken typ av fosterdiagnostik som är lämpligast i
följande situationer: [GYN-FRÅGA]
Kap5.
a) Ett par som har ett gemensamt barn med Mb Krabbe, en autosomalt recessiv tidigt dödlig
metabol sjd, och man har identifierad barnets två mutationer. Paret önskar fler barn.
Mb Krabbe. Upprepningsrisken är 25%. Fosterdiagnostik med korionvillibiopsi (CVB) i v10-11 kan
fastställa om fostret kommer att bli sjukt genom att analysera för de två mutationer som barnet har.
Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) är också ett alternativ, varvid man vid en
provrörsbefruktning (IVF) kan välja ut pre-embryon som inte riskerar att drabbas.
b) Ett par med stark oro för att de ska få barn med en kromosomrubbning eftersom makens
avlinde bror hade trisomi 18.
Upprepningsrisken är inte förhöjd. Om paret känner oro kan man ändå erbjuda fosterdiagnostik med
CVB (v10-11) eller amniocentes (v15-16) som analyseras med ett snabbtest för aneuploidi (QF-PCR
eller riktad FISH).
c) En kvinna som vid sitt första besök på MVC berättar att hon är orolig för att barnet inte är
friskt eftersom hon arbetar på ett boende för utvecklingsstörda.
Oro utan specifik frågeställning varför hennes risk inte är förhöjd (ca 2% att hennes barn har en
allvarlig sjd). Det finns inget test som kan friskförklara foster. Hon kan erbjudas aneuploidiskreening.
Vanligt är KUB-testet, dvs ett blodprov från mamman kombinerat med UL i 1:a trimestern, som
upptäcker en hög andel av foster med kromosomavvikelse. Aneuploidiskreening ger en
sannolikhetssiffra att fostret har en trisomi. Om siffran är hög erbjuds hon invasiv fosterdiagnostik.
d) Ett par som efter tre tidiga missfall fått besked att kvinnan bär en kromosomavvikelse, en
reciprok translokation mellan kromosomerna 5 och 10.
Reciprok translokation. Empiriska risksiffror för en obalanserad avkomma är 10-15%, men risken
varierar mycket mellan olika kromosomavvikelser. Paret bör erbjudas fosterdiagnostik med CVB och
karyotypering. För detta par är PGD ett viktigt alternativ, särskilt eftersom translokationen orsakar en
nedsatt fertilitet och missfall.
e) Ett par som väntar sitt första barn i v8 och där maken har op för ett medfött hjärtfel.
Medfödda hjärtfel har vanligen en multifaktoriell bakgrund. Upprepningsrisken är för syskon 2% och
för barn 3-6% (empiriska data). Eftersom bakgrunden inte är känd kan paret inte erbjudas ett specifikt
genetiskt test. Däremot kan man erbjuda UL-undersökning med särskilt fokus på hjärtmissbildningar
(ca v18).
f) Ett par där maken nyligen fått diagnosen ärftlig cystnjuresjd (autosomalt dominant med
debut mellan 20-50 åå).
Ärftlig cystnjuresjd. Upprepningsrisk 50%. Paret bör erbjudas PGD eftersom de vanligen inte vill
genomföra fosterdiagnostik där abort är enda alternativet.
g) Ett par där maken fått besked att hans 50-årige far har Huntingtons sjd, men själv inte vill
veta om han kommer att drabbas. Huntingtons sjd ärv autosomalt dominant med hög penetrans.
Debuterar med tilltagande neurologiska symtom och demens. Det är vanligt att personer som
riskerar sjd inte vill veta om de bär anlaget.
Huntingtons sjd. Upprepningsrisk 50%. Eftersom mannen inte vill veta sin genotyp kan de erbjudas
exklusionstest. Detta indirekta test använder kopplingsanalys för att avgöra om fostret har ärvt en
kromosom från sin sjuka farfar eller ej. Om fostret ärvt en kromosom från farfar är risken samma som
för pappa (50%). Testet kan göras vid PGD varvid man återför embryon som INTE ärvt en kromosom
från farfar. Exklusionstest kan även göras som vanlig fosterdiagnostik (CVB), men då måste paret ta
ställning till om de vill avbryta en grav där fostret har 50% chans att vara friskt.
h) Ett par där maken har aniridi och hustrun nästan är blind efter dubbelsidigt retinoblastom
(de träffades i skolan). Bägge har ärvt sina sjd (som är autosomalt dominanta) från sina
respektive mödrar. Paret undrar över möjliga alternativ till vanlig fosterdiagnostik eftersom de
är mkt bestämda på att de inte vill göra abort även om barnet skulle få deras handikapp.
Aniridi och dubbelsidigt retinoblastom. Upprepningsrisken för var och en av sjd är 50%. Chansen att
få ett synfriskt barn är därför 25%. Paret bör därför erbjudas PGD. En stor fördel med PGD är att man
oftast har ganska många pre-embryon att välja bland, vilket därmed ökar chanserna att få ett synfriskt
barn trots den höga risken.

36. En 32-årig kvinna söker dig på VC för att hon har svimmat. Hon har börjat träna efter att
hon fått sitt andra barn och känt hjärtklappningar vid ett par tillfällen sista månaderna. Hon
söker nu för att hon svimmade under ett gympass. Hon berättar att hennes bror har haft
liknande besvär med hjärtklappning några gånger men aldrig svimmat. Vad misstänker du?
Vad gör du?
S.168-175. Du bör misstänka en ärftlig hjärtarytmi. Dessa är autosomalt dominant ärftliga med nedsatt
penetrans. Anlagsbärare kan drabbas av plötslig död. Du bör remittera till kardiolog för utredning av
typ av arytmi. Beroende på EKG-fynd kan man misstänka olika monogena arytmisjd. Genetisk
skreening av din pat kan påvisa en mutation. När man vet vilken mutation som orsakar hennes arytmi
kan andra släktingar, inklusive hennes barn, erbjudas anlagstest. Anlagsbärarna kan sedan erbjudas
förebyggande åtgärder, medicinering, ICD eller op.
37. Du vikarierar på neonatalavd där det just fötts ett barn med avvikande genitalia. Man ser
att urinröret mynnar på penis undersida mitt på skaftet och du kan inte känna några testiklar.
Barnet förefaller lite slött och vill inte äta men har inga andra missbildningar. Vad ska du
misstänka? Vad gör du?
S.126. Barnet har DSD (disorder of sex development) vilket är ett akut tillstånd som ska handläggas av
specialist. Det finns DSD-team på alla universitetssjukhus.
 Gissa inte barnets kön. Överlåt till DSD-teamet att handlägga barnet, berätta för föräldrarna att
du inte kan fastställa barnets kön utan ett bättre underlag.
 Du bör därför efterhöra resultatet av nyföddhetsskreeningen. Den vanligaste orsaken till
könsutvecklingsrubbning är CAH (congenital adrenal hyperplasia), orsakad av 21hydroxylasbrist. Detta tillstånd är livshotande eftersom barnet inte kan tillverka kortisol. Sjd
ingår bland de 24 tillstånd som omfattas av nyföddhetsskreeningen av metabola sjd (PKUprov).
 Föranstalta om snabbanalys av barnets kromosomala kön (det finns snabbtester med PCR eller
FISH) samt en vanlig kromosomanalys. Om barnet inte har 21-hydroxylasbrist kan orsaken
vara en av ett stort antal olika tillstånd, flertalet monogena. Utredningen styrs bla av om barnet
har karyotypen 46,XX eller 46,XY.
38. En kvinna har i en tidigare relation en son med cystisk fibros (autosomalt recessiv
nedärvning, incidens 1/3.600). Hon är nu gravid i v8 med en ny man.
a) Rita en pedigree över familjen.

b) Vilken risk löper paret att det väntade barnet ska få CF?
Sannolikheten att mamman är bärare = 1. Sannolikheten att nye mannen är bärare beräknas mha
Hardy-Weinbergs lag (s.68) = 2pq. q= roten ur ı = roten ur 1/3600 = 1/60; 2pq=2x1x1/60=1/30.
Sannolikheten för sjukt barn om båda är bärare = ¼. Sannolikheten att barnet får CF =
1x1/30x¼=1/120.
c) Vilka möjligheter till genetisk diagnostik finns? Om föräldrarna är angelägna om genetisk
diagnostisk, vilken individ tycker du bör testas först?
Genen är känd, med DNA-analys hittas majoriteten (99%) av alla mutationer. Mutationsskreening av
nye mannen är alltså möjlig. Mannen bör testas först. Endast om han är bärare (risk 1/30) är det
motiverat att gå vidare med prenataldiagnostik med CVB.
39. En 20-årig man söker dig eftersom det i hans släkt förekommer retinitis pigmentosa. Pats
farbror, farfar samt farfars bror har sjd. Farfars föräldrar avled i unga år. Farbrodern har två
barn, varav ett är sjukt och ett är friskt. Pats far som är 52 år gammal har också sjd, men hans

syster (pats faster) är frisk. Pat har en storasyster som är frisk som nyss har fått en pojke. Alla i
släkten har insjuknat runt 20-åå. Pat är orolig att han själv ska få sjd.
a) Rita pedigreen.

b) Hur nedärvs denna sjd?
Autosomalt dominant.
c) Vad är risken att pat själv kommer få sjd?
½.
40. Förklara följande termer:
a) Inversion
Strukturell intrakromosomal avvikelse. Efter två kromosombrott på samma kromosom sker en 180
graders rotation av det interstitiella kromosomsegmentet.
b) Reciprok translokation
Ett ömsesidigt utbyte av kromosommaterial mellan två eller flera kromosomer.
c) Mosaicism
Individ bestående av flera olika cellinjer (som härstammar från samma zygot).
d) Deletion
Förlust av genetiskt material. Kan omfatta hela spektrat från en hel kromsom ner till en del av en gen.
41. Två barn med misstänkt Downs syndrom undersöks med kromosomanalys. Det ena har
karyotypen 47,XX,+21, det andra har karyotypen 46,XX,der(14;21)(q10;q10),+21.
a) Vilket eller vilka av barnen har Downs syndrom?
Båda barnen har Downs syndrom.
b) Motivera – förklara.
Det första barnet (47,XX,+21) har trisomi 21. Det andra barnet (46,XX,der(14;21)(q10;q10),+21) är en
sk ”translokations-Downs” med en obalanserad Robertsonsk translokation mellan kromosom 14 och
21.
42. I en familj förekommer en mkt sällsynt neurologisk sjd, som av pedigreen att döma sannolikt
är autosomalt recessivt nedärvd. De unga sysslingarna konsulterar dig då de väntar barn och är
oroliga för att barnet ska vara drabbat av sjd. Hur stor är risken för detta?

Risken för att sysslingarna första barn ska drabbas av en autosomalt recessiv sjd:
2/3x2/3x½x½x½x½x¼=1/144, där 2/3 = risken att syskon till de sjuka barnen bär anlaget och ½ =
risken för att anlaget ska överföras från en bärare vid varje meios.
43. Det finns ungefär 6.000 sällsynta sjd med en prevalens lägre än 1/2.000. Flertalet är genetiskt
betingade och sammanlagt drabbas ungefär 7% av befolkningen av en sällsynt sjd. Som grupp

är sällsynta sjd därför vanliga. Databasen OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) listar
nästan 4.000 autosomalt recessiva sjd, varav det stora flertalet är mkt ovanliga. För ungefär
1.000 av dessa tillstånd diagnostiseras det bara ett nytt fall vart 10:e år i Sve, vilket betyder en
incidens på ungefär 1/1.000.000.
S.68, Hardy-Weinbergs lag. Genotypfrekvensen i befolkningen fördelas p2+2pq+q2=1 där 2pq är
andelen anlagsbärare och q2 andelen sjuka av alla nyfödda (dvs incidensen i).
a) Beräkna hur många pat med dessa 1.000 extremt ovanliga sjd det finns sammanlagt i vårt
land om medellivslängden är 20 år.
Medellivslängden är 20 år och sjd förekommer 1 nytt fall per 10 år ger prevalensen 2 pat per sjd.
Eftersom det finns 1.000 sådana tillstånd finns det 2.000 individer totalt i vårt land.
b) Beräkna hur många anlag för recessiva sjd med en incidens på 1/1.000.000 som du bär på.
i för varje sjd är = 1/1.000.000; q2=i; q=roten ur i=1/1.000. Andelen anlagsbärare i befolkningen
2pq=2x1x1/1.000 för varje sjd = 1/500. Eftersom det finns 1.000 sjd bär var och en anlag för 2 sjd som
bara uppträder vart 10:e år.
c) Bland ungefär 100 av de autosomalt recessiva sjd förekommer det 10 nya fall per år i vårt
land. Hur många av dessa bär du anlag för?
För de 100 mindre ovanliga tillstånden med i = 1/10.000. q=roten ur i=1/100. Andelen anlagsbärare i
befolkningen 2pq=2x1x1/100 för varje sjd = 1/50. Eftersom det finns 100 sjd bär var och en anlag för
2 sjd med en incidens på 1/10.000.
--------------------------------------------13. Handläggningsövningar-------------------------------------------REMISS: Nr: Kro C8
Diagnos/Frågeställning: Translokationsbärare
Anamnes: Pat har en 3-årig son med multipla missbildningar och mental retardation orsakad av en
obalanserad translokation. Utredning har visat att patienten är bärare av en balanserad translokation
med karyotypen 46,XX,t(4;8)(p13;q32). Hon har tidigare haft fem spontana missfall i graviditetsvecka
8-12 och genomgick nyligen en legal abort pga att obalanserad kromosomavvikelse upptäckts hos
fostret. Tacksam om paret kan kallas för PGD-information.
Önskemål: Information om PGD
Remissvar,
Släkthistoria: Patient med balanserad translokation. Fem spontana missfall och en legal abort på grund
av en obalanserad translokation. En son med obalanserad translokation.
Allmänt om translokationer: Translokation innebär förflyttning av ett kromosomsegment till en ny
position, antingen i samma kromosom eller vanligare i en annan kromosom. Translokationer är oftast
reciproka, vilket innebär ett ömsesidigt utbyte av segment mellan kromosomerna. Detta till skillnad
från Robertsonsk translokation där kromosomantalet reduceras. Kromosomer med reciproka
translokationer parar sig under meios I, vilket bildar en kvadrivalent varifrån de fyra kromosomerna
kan separera på totalt 36 olika sätt varav endast två är balanserade. En balanserad translokation ger
sällan kliniska symtom då inget genetiskt material försvinner eller tillkommer. Bärare av en sådan
translokation löper dock en ökad risk att få missfall samt cirka 10-15% ökad risk att få ett barn med
missbildningar och utvecklingsförsening.
Genetisk testning och handlingsplan: Noggrann utredning av släkthistoriken med pedigree.
Erbjudande om PGD med in vitro-fertilisering (IVF) och kromosomanalys. Vid IVF hormonstimuleras
kvinnan, varefter ägg plockas ut och spermiebefruktas. Äggen får växa till sig innan de slutligen
reimplanteras i livmodern. Det är 20-30% chans att bli gravid vid varje enskild behandlingscykel. PGD
innebär att man med hjälp av IVF tar fram embryon och testar en cell från 8-cellsembryot med ett
genetiskt test specifikt för patientens translokation. Detta för att kunna identifiera ett embryo med en
frisk kromosomuppsättning. Testet kan dock inte skilja balanserade translokationsbärare från helt friska
embryon, även om barnet i båda fallen föds friskt.
Skulle patienten vara intresserad av ytterligare diagnostik, såsom för Downs syndrom, finns
möjligheten till invasiv fosterdiagnostik med korionvillibiopsi och fostervattenprov. Detta då man vid
PGD enbart har tillgång till en begränsad mängd DNA, vilket gör att tekniken inte tillåter ytterligare
analyser.
Källa: Nordenskjöld, M. 2011. Genetiska sjukdomar. 1 uppl. Stockholm: Liber.

REMISS: Nr: Mon B9
Diagnos/Frågeställning: Jervell Lange Nielsen syndrom (JLNS)
Anamnes: Flicka med grav HNS som i samband med cochleaimplantatsop konstaterats ha förlängd
QT-tid. Således misstanke om ovanstående diagnos. Tacksam för ställningstagande till genetisk
utredning och information kring ärftligheten.
Önskemål: Genetisk vägledning
Remissvar,
Släkthistoria: Inget känt fall av JLNS i släkten, vilket antingen tyder på att båda föräldrarna är
heterozygoter eller, i ovanligare fall, den ena föräldern är bärare, medan den andra mutationen
uppkommit de novo.
Allmänt om JLNS: JLNS karakteriseras av kongenital grav HNS och förlängd QT-tid som kan leda
till synkopé vid ansträngning eller stress. Även järnbristanemi och förhöjda gastrinnivåer förekommer.
Diagnos är av stor vikt då mer än hälften av de obehandlade barnen avlider före 15 års ålder till följd av
plötsligt hjärtstopp.
Diagnos och genetisk testning: Diagnosen ställs genom förekomst av kongenital sensorineural dövhet,
lång QT-tid samt mutationer i antingen KCNQ1- eller KNCE1-genen. Föräldrar kan eventuellt ha
fenotypen för långt QT-syndrom (LQTS).
Genetisk vägledning: JLNS ärvs autosomalt recessivt. Vid befruktning har varje syskon till en
drabbad individ vanligen 25% risk att drabbas, 50% risk att bli bärare av både JLNS-mutation och
LQTS samt 25% chans att bli opåverkad och därmed ej bärare.
Handlingsplan: Då patienten redan uppfyller de båda kliniska kriterierna för JLNS bör diagnosen
fastställas molekylärt genom mutationsanalys av KCNQ1- och KNCE1-generna. Bärarskapstest bör
erbjudas till risksläktingar, särskilt till de båda föräldrarna då det i nuläget är okänt huruvida de är
bärare eller ej. Fosterdiagnostik är möjligt ifall föräldrarna önskar skaffa fler barn. Nyfödda barn
standardscreenas med hörseltest. EKG tas på risksyskon, men bör i detta fall även erbjudas till
föräldrarna som kan ha fenotypen för LQTS.
Behandlingen består av cochleaimplantat mot HNS och betablockerare mot lång QT-tid med
uppföljning av effekt var 3-6:e månad, eventuellt defibrillatorimplantat samt järnsubstitution mot
anemin. Patienten behöver även undvika läkemedel som förlänger QT-tiden ytterligare.
Familjemedlemmar bör utbildas i HLR då JLNS-patienter kan drabbas av plötsligt hjärtstopp.
Källa: Genetests.org
REMISS: Nr: Onk B5
Diagnos/Frågeställning: Multipel endokrin neoplasi typ 1 (MEN1)
Anamnes: Frisk 35-årig man som berättar att det vid släktträff framkommit att det förekommer MEN1
på faderns sida. Fadern dog tidigt i olycka, har haft mkt lite kontakt med den släkten. Ej känt om
fadern bar på anlaget som tydligen identifierats hos faster. Tacksam för utredning och bedömning.
Önskemål: Bedömning
Remissvar,
Släkthistoria: Fastern enda kända fallet av MEN1 i sin släkt, vilket talar för att hon har en de novomutation. Dock okänt om fadern bar anlaget då han dog tidigt i en olycka, varför kliniska symtom
möjligen ej hunnit manifestera sig.
Allmänt om MEN1: MEN1 inkluderar olika kombinationer av endokrina och icke-endokrina tumörer.
Tumörerna kan förekomma i paratyreoidea med hyperkalcemi som följd, i hypofysen med
prolaktinom som följd eller i det gastroenteropankreatiska (GEP) området. Bland icke-endokrina
tumörer förekommer kollagenom, lipom, meningiom och leiomyom. Hyperkalcemi kan ge upphov till
symtom som letargi, depression, konfusion, anorexi, förstoppning, hypertension och förkortad QT-tid.
MEN1 innebär signifikant ökad risk för prematur död.
Diagnos och genetisk testning: Molekylär diagnostik med sekvensanalys av MEN1-genen upptäcker
mutationer i cirka 80-90% av probanden med familjär MEN1 och i cirka 65% av de isolerade MEN1fallen. Vid känd hereditet och i de fall där genetisk analys ej givit något informativt resultat får
patienten gå på regelbundna kontroller. Kliniska diagnoskriterier består av förekomst av två endokrina
tumörer i antingen paratyreoidea, hypofysen eller GEP. Hormonöverproduktion kan påvisas genom
ökade serumkoncentrationer av PTH, Ca, PRL, gastrin, insulin eller VIP beroende på

tumörlokalisation. Tumörvisualisering genom MRI, somatostatinreceptorskintigrafi eller ultraljud
beroende på lokalisation.
Genetisk vägledning: MEN1 ärvs autosomalt dominant. Varje barn till en MEN1-drabbad individ har
50% risk att ärva den patogena varianten. Cirka 10% av fallen orsakas av de novo-mutation. Den
åldersrelaterade penetransen för alla kliniska manifestationer överstiger 50% vid 20 års ålder och 95%
vid 40 års ålder.
Handlingsplan: Utifrån patientens ålder och släkthistoria samt sjukdomens nedärvningsmönster
förefaller det inte troligt att patienten skulle vara bärare av en MEN1-mutation. Dock råder det
oklarheter i huruvida fadern var drabbad samtidigt som penetransen skulle kunna vara nedsatt varför
molekylär diagnostik kan erbjudas. Ju tidigare upptäckt av MEN1, desto bättre behandlingsmöjligheter.
Ifall patienten skulle vara bärare finns möjlighet till fosterdiagnostik inför framtida familjeplanering.
Källa: Genetests.org
REMISS: Nr: Kro C8
Diagnos/Frågeställning: Translokationsbärare
Anamnes: Pat har en 3-årig son med multipla missbildningar och mental retardation orsakad av en
obalanserad translokation. Utredning har visat att patienten är bärare av en balanserad translokation
med karyotypen 46,XX,t(4;8)(p13;q32). Hon har tidigare haft fem spontana missfall i graviditetsvecka
8-12 och genomgick nyligen en legal abort pga att obalansead kromosomavvikelse upptäckts hos
fostret. Tacksam om paret kan kallas för PGD information.
Önskemål: Information om PGD
Remissvar,
En balanserad translokation innebär att en del av en kromosom flyttas till ett nytt läge, men att den
totala mängden arvsmassa (antal kromosomer) inte ändras. Det kan vara en reciprok translokation som
i detta fall (vilket är den vanligaste formen) där två delar från olika kromosomer byter plats. Eftersom
inget material tillkommer eller försvinner ger det sällan kliniska symptom, men en bärare löper ökad
risk att få missfall och barn med utvecklingsstörning, missbildningar och säreget utseende. Risken är
kring 10-15% för reciproka translokationer. Den specifika risken varierar beroende på vilka
kromosomer som är inblandade och hur stora segment som flyttas. Problemen uppkommer vid meiosen
(bildandet av könsceller) då de reciproka translokationerna paras ihop, och beroende på hur de delas
upp i dottercellerna blir resultatet antingen friska, eller bärare av balanserade translokationer eller
obalanserade translokationer. Det bästa sättet att ta reda på mer om denna patients risker är att göra en
utredning av familjehistoriken, och erbjuda kromosomanalys och fosterdiagnostik till riskindivider. En
form av fosterdiagnostik är preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) som innebär att man med
hjälp av provrörsbefruktning tar fram embryon och testar en cell från 8cellsembryot med ett genetiskt
test specifikt för denna translokation som patienten är bärare av, för att identifiera ett embryo med en
frisk uppsättning kromosomer, vilket förhoppningsvis innebär att de får en frisk graviditet och ett friskt
barn. Chansen att bli gravid är dock endast 20-30% vid en enskild behandlingscykel.
PGD görs i tre steg. Först en hormonstimulering och äggplockning då flera av kvinnans ägg mognar
samtidigt och sedan befruktas med mannens spermier. Efter ungefär tre dagar när embryona har
utvecklats till 6-10 celler, tas en cell ut och man utför genetisk diagnostik på embryona för att
identifiera vilka som är friska. Vid kromosomavvikelser som denna innebär PGD dock att man inte kan
skilja på friska embryon eller embryon som är balanserade bärare. Men barnet blir friskt i båda fallen.
Är patienten intresserad av ytterligare diagnostik, som trisomi 21 måste de använda sig av traditionell
fosterdiagnostik, eftersom man har tillgång till väldigt begränsad mängd DNA för analys och tekniken
tillåter inte ytterligare analyser.
Källa: Klinisk genetik, kurskompendium VT2015. Nordenskjöld, M., Genetiska sjukdomar, 2011.
REMISS: Nr: Mon B3
Diagnos/Frågeställning: Cystisk fibros
Anamnes: Denna kvinna har en bror med cystisk fibros, CF (autosomalt recessiv, incidens 1/2500).
Undrar över risken att få ett barn med CF.
Önskemål: Genetisk vägledning
Remissvar,

Cystisk fibros (CF) är en autosomalt recessivsjukdom vilket innebär att både kvinnor och män kan
vara anlagsbärare, men det krävs två muterade kromosomer (en från vardera förälder) för att bli sjuk.
Då kvinnans bror har sjukdomen, och deras föräldrar (sannolikt) är friska heterozygota anlagsbärare
det innebär att hon har en 1/3 chans att vara frisk och icke anlagsbärare. Detta innebär att om hon vill
skaffa barn med någon som också är bärare så har varje enskilt barn 25% risk att drabbas av cystisk
fibros, 50% risk av bli frisk anlagsbärare och 25% chans att bli helt frisk. Hon kan göra ett anlagstest
(eftersom man har broderns mutation som referenspunkt) och om hon är en anlagsbärare kan man
vänta tills hon vill skaffa barn och göra ett anlagstest på partnern, då det är relativt vanligt att vara
anlagsbärare till CF (det finns dock en risk att de missar ett anlag om man inte vet vilken mutation
man letar efter). Man kan även fråga hennes partner om familjehistorik för att se om det finns någon
levande eller död släkting som kan ha haft CF. Om de båda är anlagsbärare kan de använda sig av IVF
och PGD (preimplantatorisk genetisk diagnostik) för att få friska barn.
Källa: Klinisk genetik, kurskompendium VT2015. Nordenskjöld, M., Genetiska sjukdomar, 2011.
REMISS: Nr: Onk A7
Diagnos/Frågeställning: Hereditär prostatacancer?
Anamnes: Denna 51-åriga man drabbades förra året av prostatacancer. Även hans far och farfar hade
prostatacancer. Nu i första hand orolig för sina två söner som är i 20-25 åå, men har också en två år
äldre bror liksom systersöner.
Önskemål: Bedömning
Remissvar,
Cancer är i allmänhet en multifaktoriell cancer, som man kan se en ökad tendens att drabbas av i vissa
familjer. Genom att titta på familjehistoriken kan man göra en bedömning om utökad screening behövs.
Dels skulle vi behöva veta hur gamla hans far och farfar var när de blev sjuka, vilken typ av cancer och
hur det gick för dem (var det så att de hade en cancer men dog av en annan orsak?). Hur ter sig hans
egen cancer? Har den svarat väl på behandling? Sedan skulle man även behöva titta på resten av
släktträdet och se om det finns någon annan cancertyp i familjen.
Generellt kan man säga att det verkar som att det finns en viss ökad benägenhet att få prostatacancer i
deras familj, men eftersom vi bara vet debutåldern för en patient skulle man behöva ta reda på mer
innan man kan säga något om ev. screeningålder. Om patienten själv står för det yngsta insjuknandet
kan man uppmuntra söner och systersönerna at gå på kontroll runt 40åå. Brodern bör ju gå på kontroll,
men det finns ingen enskild gen som orsakar detta, och man kan berätta för patienten att livstidsrisken i
sig för att få någon form av cancer i Sverige är en av tre, och detta skulle kunna vara ett uttryck för
detta så bara för att de har ett fall av prostatacancer i familjen så betyder inte det att hans söner tvunget
kommer drabbas. Om man efter analys av familjehistoriken hittar tidiga insjuknanden, många fall av
prostatacancer eller flera former av cancer kommer de erbjudas genetisk diagnostik och då kan man
leta efter t.ex. kromosomavvikelser (de klinskt relevanta är translokationer) och även sätta in ett mer
strikt screeningprogram och genetisk rådgivning till resten av familjen.
Källa: Klinisk genetik, kurskompendium VT2015. Nordenskjöld, M., Genetiska sjukdomar, 2011.
REMISS: Nr: Kro C3
Diagnos/Frågeställning: Obalanserad translokation
Anamnes:
Tacksam om pat kan kallas för information och vidare handläggning. Hon har en frisk treårig dotter är
nu återigen gravid i v 12. Vid förra graviditeten för ca ett år sedan intrauterin fosterdöd i v 32.
Obduktion visade multipla missbildningar med bla holoprosencefali, LKG spalt och hjärtfel.
Kromosomanalys utförd på hudbiopsi från det avlidna barnet har visat en obalanserad Robertsons
translokation mellan ena kromosom 13 och 21. Karyotypen skrivs 46,XX, der(13;21)(q10;q10),+13.
Kromosomanalys har utförts på föräldrarna och det har visat sig att pat har en balanserad Robertsons
translokation mellan ena kromosom 13 och 21.
Önskemål: Genetisk vägledning
Remissvar,
Patient med en balanserad robertsonsk translokation. Har sedan tidigare ett friskt barn och en
intrauterin fosterdöd där kromosomanalys visade på obalanserad robertsonsk translokation med trisomi
13. Nu återigen gravid i vecka 12.

När två akrocentriska kromosomer fogas samman till en kromosom talar man om en robertsonsk
translokation. Förekomsten ligger på ca 1/1000 individer och translokationen innebär att antalet
kromosomer reduceras till 45. De korta armarna av dessa akrocentriska kromosomerna som man tappar
innehåller i princip bara repeterat och inaktivt material vilket resulterar i en normal fenotyp. Problemet
uppstår istället vid meiosen när dessa kromosomer ska fördelas. De kan nämligen fördelas upp 8 olika
sätt där två av varianterna leder till friska barn. De andra varianterna leder dock till en obalanserad
translokation som vanligtvis leder till missfall eller infertilitetsproblem.
Den vanligaste translokationen sker mellan kromosom 13 och 21, följt av kromosom 14 och 21. Barn
till bärare av dessa translokationer löper större risk för trisomi 21 och 13. Detta beror på att barnet ärver
translokationskromosomen från bäraren tillsammans med ytterligare en kromosom 13 eller 21 från den
andra föräldern. Detta leder till trisomi 13 eller 21 beroende på vilken kromosom som är involverad.
Risken för nedärvning varierar beroende på vilken förälder som är bäraren och vilken kromosom det
handlar om. Om kromosom 21 är inblandad och bäraren är en kvinna är risken för Downs syndrom 1015% hos barnet. Om det istället är pappan som är bäraren av translokationen ligger risken på mindre än
1%. Manliga bärare har dock oftare infertilitetsproblematik.
Handläggning: Eftersom modern är balanserad translokationsbärare och redan fått ett foster med
trisomi 13 bör hon förstås erbjudas kromosomanalys av fostret. Det sker lämpligen med
fostervattenprov eller moderkaksprov. Eventuellt kan man testa moderns syskon och det friska barnet
för att se om de också bär på en balanserad translokation?
Källa: Nordenskjöld, M. 2011. Genetiska sjukdomar. 1 uppl. Stockholm: Liber.
REMISS: Nr: Mon B11
Diagnos/Frågeställning: Ataxia Telangiektasia
Anamnes:
Gosse med ataxi och oculomotoriusapraxi, vilket uppdagades i samband med leukemidebut. Stort
behov av information kring ärftligheten och kring detta relaterade spörsmål då diagnosen har inneburit
stor oro i släkten.
Önskemål: Genetisk vägledning
Remissvar,
Gosse med leukemi, ataxi och oculomotoriusapraxi. Kommer med frågeställningen Ataxia
telangiectasia.
Ataxia telangiectasia (AT) är en ärftlig form av ataxi. Förutom den fortskridande ataxin och
telangiectasier (vidgade blodkärl) medför AT även en immunbrist och en ökad risk för att utveckla
cancer. Incidensen har uppskattats till ca 1/100 000 individer och man känner till ett 20-tal individer
med sjukdomen i Sverige. Den motoriska nedsättningen påverkar även förmågan att svälja och hosta.
Detta tillsammans med immunbristen gör att många patienter med sjukdomen dör i tidig vuxen ålder
pga. antingen infektioner i luftvägarna eller tumörsjukdomar. Ungefär 40% av patienterna med
sjukdomen kommer att drabbas av tumörsjukdom under sina kort livstid. De vanligaste
tumörsjukdomar hos dessa patienter är leukemi, lymfom och bröstcancer. Även patienter som är friska
anlagsbärare har en ökad risk för att utveckla cancer. Patienter med AT är särskild känsliga för
strålning och ska således inte röntgas i onödan.
AT är en autosomal recessiv sjukdom. Två friska anlagsbärare har således 25% risk att få ett barn med
sjukdomen vid varje graviditet. Sjukdomen beror på en mutation på ATM-genen som sitter på
kromosom 11. Genen kodar för ATM-kinaset som har till uppgift att upptäcka DNA-skador och
aktivera reparationsmekanismer vid celldelningen. Enzymet är också viktig när det gäller utmognaden
av B- och T-lymfocyter. Orsaken till ataxin är inte helt klarlagd men troligen beror den på en cerebellär
skada till följd av en tilltagande förlust av telomererna.
Diagnosen ställs genom en kombination av klinik och biokemiska prover. Diagnosen bekräftas genom
att påvisa mutationen i ATM-genen.
Handläggning: Information om sjukdomen och nedärvningsmönster. Kromosomanalys för att bekräfta
AT. Eftersom det är en recessiv sjukdom måste även båda föräldrarna erbjudas kromosomanalys.
Information och råd om framtida planerade graviditer. Viktigt att också diskutera med patienterna om
de ska informera andra anhöriga eller inte.
Källor:
1. Socialstyrelsen. Ataxia Telangiectasia.

http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/ataxiatelangiectasia (accessed 2015-04-09).
2. Camila K Janniger et al. Ataxia Telangiectasia.
http://emedicine.medscape.com/article/1113394-workup (accessed 2015-04-09).
REMISS: Nr: Onk B5
Diagnos/Frågeställning: Multipel endokrin neoplasi typ 1 (MEN1)
Anamnes:
Frisk 35-årig man som berättar att det vid släktträff framkommit att det förekommer MEN1 på faderns
sida. Fadern dog tidigt i olycka, har haft mkt lite kontakt med den släkten. Ej känt om fadern bar på
anlaget som tydligen identifierats hos faster. Tacksam för utredning och bedömning.
Önskemål: Bedömning
Remissvar,
Frisk 35-årig man. Fastern den enda i familjen med verifierad MEN 1. Fadern dog i ung ålder i en
olycka. Orolig för att vara anlagsbärare.
Multipel endokrin neoplasi typ 1 (MEN 1) är tumörsjukdom med en prevalens på ungefär 3 per 100
000 individer. Den orsakar tumörer framförallt i paratyreoidea, hypofysens framlob och endokrina
pankreas. Dessutom ökar risken för en del icke-endokrina tumörer såsom kollagenom, lipom,
meningiom och leiomyom. MEN 1 kan uppträda i alla åldrar men av de som har mutationen i MEN1genen har ca hälften utvecklat tumörer innan 20 årsålder och nästan alla innan 40 årsålder. Sjukdomen
leder i regel till prematur död.
Sjukdomen beror som sagt på en mutation i MEN1-genen som är en tumörsuppressorgen.
Ärvningsmönster är autosomalt dominant och penetransen för MEN 1 överstiger 95%. Hos 10% av
patienter har det skett en de novo-mutation medan 90% ärver mutationen från sina föräldrar.
Sjukdomen fastställs hos de flesta genom molekylär diagnostik med sekvensanalys av MEN1-genen.
Detta följs av en biokemisk kontroll där man mäter halter av tillväxthormon, prolaktin, IGF-1, PTH.
Man gör även ett s.k. måltidsstimuleringstest.
Handläggning: Med tanke på att patienten vid 35 årsålder inte utvecklat någon sjukdom och de faktum
att endast en släkting har konstaterad MEN1-mutation låter det osannolikt med en familjär variant.
Troligen har fastern en de novo-mutation. Det är dock oklart i vilken ålder fadern dog. Om han dog i
mycket ung ålder kanske han ändå kunde ha mutationen men ännu inte utvecklat någon sjukdom. Det
faktum att fadern dog i ung ålder och att fastern ändå har en konstaterad MEN1 samt att patienten är
orolig gör att jag ändå erbjuder en screening.
Källor:
1. Socialstyrelsen. Multipel endokrin neoplasi typ 1 (MEN 1).
http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/multipelendokrinneoplasityp1 (accessed
2015-04-09).
2. Internetmedicin. Multipel endokrin neoplasi typ 1 (MEN 1).
http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=3425 (accessed 2015-04-09).

