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Pediatrik
Sedan 1900 har barnadödligheten minskat från 10/1’000 i Sverige till 2,5/1’000.
Centralt i pediatrik är den växande individen – från prematura barn till tonåringar.
Sjukdomar såsom medfödda missbildningar, genetiska sjukdomar etc ingår i specialiteten. Finns
många subspecialiteter. I pediatriken ingår också en stor säsongsvariation – ofta mycket större
belastning och sjukdomsbörda under vinterhalvåret.

Barn och utveckling – Tillväxt, utveckling och mognad 0-18 år
1 cm per vecka tillväxt första levnadsveckorna. Ca 6 cm per år mellan 4 till 12/13 år. Under
puberteten sker initialt en snabbare tillväxt och sedan avstannar tillväxten.
Normal viktuppgång:
- Slutet av graviditeten: Ca 1 cm längdtillväxt och 150-200 gram per vecka.
- Första 1-2 månaderna: 150-175 g/vecka.
- Första levnadsåret: Längden ökar ca 25 cm och vikten ökar 3 ggr.
- 1-2 år: Längden ökar ca 12 cm och vikten ökar med 3 kg.
- 2-6 år: Längden ökar ca 6-8 cm per år.
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1. Kroppslig tillväxt
Viktiga faktorer som påverkar barnets tillväxt:
- Graviditet: Hur stor vid födsel. Komplikationer etc.
- Arv: Ungefär samma storlek som föräldrarna.
- Psykosocial miljö: Dålig uppväxtmiljö kan påverka.
- Nutrition: Tar lång tid innan nutrition ger 1 cm påverkan. Under första året ger direkt påverkan.
- Hälsa: Inflammatoriska parametrar påverkar.

1.1 Tillväxtkurva

De flesta mätningar är baserade på liggande mätningar. Mäts via BVC och skolor.
Hur man mäter ett barns tillväxt:
- Längd: Under de första åren mäts barnet liggande. Barnets både ben sträcks ut och huvudet
fixeras mot huvudplattan. Vid stående mätning på äldre barn ska huvudets position vara korrekt
och man fattar tag under skallen för att sträcka barnet. Man mäter 3 ggr på BVC för att få
korrekta mätningar. Kan ses en dipp första veckorna pga svulsten på huvudet lägger sig.
- Huvudomfång: Mäter barnets maximala huvudomfång med måttband.
Tillväxtkurvan ser olika för 0-24 mån
(Småbarnskurva) och 2-7 år.
Småbarnskurvan: Mäter Huvudomfång,
Längd och Vikt där den normala
variationen mäts i standarddeviationer
(SD). Finns även gråa rutor till vänster
som mäter prematuritet. Finns då
möjlighet att göra en korrigerad tillväxt
– ger en bättre koll på hur det
individuella barnet bör växa till.

1.2 Barns sätt att signalera ohälsa
Kan som små inte uttrycka sig med
språket:
Kroppsliga signaler: Minskad aptit,
diarré, andra patologiska tecken.
Psykiatriska signaler: Dålig kontakt med
föräldrar etc.
Psykologiska/pedagogiska signaler
Beteendemässiga signaler: Fel handhållning av
barnet. Otrygghet i rollen som förälder etc.

2. Hormonell reglering av tillväxt
Tillväxt sker enligt ”färdigprogrammerade”
program. Snabb tillväxt under spädbarnsfasen är
beroende till stor del av nutritionen. Under
pubertetsfasen tas tillväxthormonerna över av
könshormoner som har störst effekt.
- Spädbarn (0-1 år): Fortsättning av
fostertillväxt. Ansvariga hormoner är insulin, thyroideahormoner, IGF-1 och tillväxthormon till
viss del.
- Barndom (2 år – pubertet): 5-6 cm/år och 2-2,5 kg/år. Styrs av hormonerna insulin,
thyroideahormoner, tillväxthormoner och IGF-1.
- Puberteten: Tidigare hormoner i kombination med könshormonerna.
- Ung vuxen: Längdtillväxten upphör pga slutning av epifysfogar efter östrogenexposition.
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3. Avvikande tillväxtkurva
Småbarnskurva: Kan uppkomma en amningspuckel. Detta ger ingen ökad risk för fetmautveckling.
Längden men framförallt vikten ökar under denna period. Kroppen reglerar tillförseln av bröstmjölk
bra genom att öka eller minska frekvensen på avföring. Behöver bara bajsa en gång i veckan.
2-7 år kurvan: En viktökning i 2-7 års ålder ger ofta kvarstående fetma hos barnet. Då vikten ökar
snabbt ökar även längden. Man ”tar ut” tillväxt som egentligen skulle skett i puberteten.
Ser man en kraftig ökning av vikten men INGEN längdtillväxt ska man alltid misstänka Cushings.
Frågor som ska besvaras då man tolkar en tillväxtkurva är:
- Är barnets storlek normal?
- Växer barnet med normal hastighet? – Avstannad tillväxt (längd + vikt) misstänkt hypothyreos.
- Är förhållandet mellan längd och vikt normalt?
- Växer barnet enligt ärftlighet? – Mammas och pappas längd läggs in och då kommer
standarddeviationer fram. Framkommer då förväntad SD för barnets längd. Genomsnittlig
längdskillnad mellan pojke och flicka är 13 cm. Pojkar får även en större pubertetspuckel
- Target height:
o Pojke = ((Mammas längd + 13 cm) + pappas längd) / 2.
o Flicka = (Pappas längd - 13 cm) + mammas längd) / 2.
o 170 cm pappa ger 157 cm arv till dotter. 160 cm mamma ger 173 cm arv till sonen.
Vid avvikande utseende bör man även notera detta i journalen och eventuellt följa upp.
- Exempelvis FAS: Mindre än 2 SD och prematuritet. Litet epikantusveck. Liten läppröda.
Utvecklingsförsening och kognitiva utvecklingsstörning. Ofta ADHD-liknande symtom. Tänk
Stefan Löfven.

4. Pubertetsutveckling
4.1 Pubertetsstadier enligt Tanner för
flickor

Mäter bröstutveckling: B2, B3, B4 och B5. Då
vårtgården är avskiljbar går man från B3 till B4.
Mäter pubesbehåring: PH2 (längre, mörka),
PH3 (då de blir krulliga), PH4 och PH5. Inte alla
kommer till PH5.

4.2 Pubertetsförlopp för flickor

Definition av pubertetsstart: Genomsnittligt 10,5 år.
Tillväxtspurt börjar samtidigt eller i några månader före
starten av bröstutveckling.
Längdspurt: 9,5-14,5 år. Drivs i första hand av östrogen.
Telarche kallas bröstutveckling. Tillväxt och bröstutveckling
(B2) är en central pubertet. Två pubertetstecken före 8 års
ålder ska utredas hos barnendokrinolog. 12-13 års ålder
störst längdspurt
Menarche: ca 10,5-15,5 år. Genomsnitt 12 år 9 månader.
Bröstutvecklingen kommer tidigare men inte menarche.
Bröstutveckling: B2 vid 8-13 års ålder. B5 vid 12-16 års
ålder.
Pubesbehårning: PH2 vid 11-12 års ålder och PH5 vid 14
års ålder.
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4.3 Tanners pubertetsstadier för pojkar.
Definition av pubertetsstart: Genomsnitt
11,5 år. Definieras av att testiklarna blivit 4
ml i volym.
Gonadernas utveckling: G2, G3, G4 och G5.
Finns en Orchidometer som ser ut som ett
armband med testikelmodeller för olika
storlekar. Blåa för prepubertalt och gula för
pubertetsutveckling. Då Sertoliceller börjar aktiveras
blir testiklarna större. Leydigcellerna finns också i
testiklarna men inte är lika delaktig i denna process.
Pubertet före 9 års ålder är för tidig.
Pubesbehåring: Likt behåring för flickor, PH2 till PH5.

4.1 Pubertetsförlopp hos pojkar

Startar ca 1 år senare men längdspurten ca 2 år senare
då de kräver omvandling av testosteron först.
Könsskillnader längd under uppväxten 13 cm:
- Födsel 2 cm
- Mognadsår 6 cm
- Pubertet 5 cm
Finns en inlagd separat kurva för prepubertal kurva
som inte går lika snävt uppåt.

5. Försenad pubertetsutveckling
Flickor: Ingen bröstutveckling efter 13,5 års ålder alternativt
frånvaro av menarche vid
15 (16) års ålder.
Pojkar: Testikelvolym <4
ml vid 14,5 års ålder.

5.1 Orsaker

Genetiska orsaker: Turner,
Kleinfelter syndrom.
Malignitet: Påverkade
gonadotropiner.
Ätstörningar
Överträning
Glutenenteropati
Hypothyreos
Svår kronisk sjukdom: Ex
njursjukdom, IBD etc.
Hereditet: Var puberteten
även försenade hos föräldrar?

5.2 Basutredning av avvikande tillväxt

Graviditet/förlossning: Graviditetsperiod, APGAR score, födelselängd och vikt.
Socialt: Familje- och skolsituation. Psykosocialt. Överträning och undernäring.
Ärftlighet: Längd och pubertetsstart/menarche hos föräldrar och syskon.
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Tidigare/nuvarande sjukdomar: Ev kroniska sjukdomar som kan påverka tillväxten, ex IBD, JIA, CF,
celiaki, anemi, astma etc.
Tillväxtdiagram: Förhållande längd/vikt, huvudomfång, längd jämfört med medelföräldrarlängd,
tillväxthastighet, BMI.
Aktuella symtom: Ev trötthet, ökad törst etc. Diabetes typ 1 och Diabetes Insipdus.
Status: Syndromutseende? Luktsinne – Kallmans syndrom (luktbulben anläggs i samband med
hypofysen à påverkad LH/FSH påverkan à MR räcker som utredning då). Pubertetsstadium enligt
Tanner? Normala proportioner (sitthöjd och stående höjd – 50 cm sitthöjd och man mäter då
överkroppens längd. Hög sitthöjd à Turner eller skelettdysplasi)? Synfält.
Röntgen: Skelettålder.
Lab: Blodstatus, SR, elektrolyter inkl kalk, vitamin D, krea, ASAT, ALAT, TSH, fT4, IGF-1,
tranglutaminas-ak och karyotyp hos alla flickor med oförklarad kortvuxenhet.

6. Tonus och motorik
Nyfödd: Primitiva reflexer. Extremiteter rörs okontrollerat ”massrörelser”.
- Moro-reflex: Håller huvudet med handen. Släpper
REFLEXER V 28
V 34
man huvudet ska barnet ge en omklämningsrörelse
Moro
Ofullständig +
(ut med armarna och in igen).
Sugreflex Svag
+
- Gripreflex: Trycker man på fötter och händer
Sökreflex
+
försöker barnet grepp.
Handgrip
Svag
Primitiva reflexer försvinner sedan efter ett tag
Tågrip
Svag
1-åring: Viljestyrda rörelser och isolerade rörelser.
ATNR
Utveckling i i cephalo-caudal riktning, från proxiamala till
distala delar av extremiteter
Moro-reflexer som blir utsläckta till slut ger en överaktiv reflex då de läggs ned. Normalt.
ATNR = Assymetrisk tonisk neck reflexmönster (fäktarställning). Tydligast vid 2-3 mån ålder.
Reflexerna utlöses ifrån hjärnstammen. Mognaden innebär en inhibition från hjärnbarken.

V 38
+
+
+
+
+
+

.1 0-1 års ålder (spädbarnet)
Milstolpar: Socialt leende från ca 4 v, främlingsrädsla från ca 7 mån.
Tillit, trygghet och samspel ger anknytning. Föräldrafunktioner är då avgörande för barnets
välbefinnande. Barnet har inte kognitiv kapacitet utan är helt beroende av föräldrarnas emotionella
status. Sjukvården ska inte hoppa in för tidigt – om föräldrarna fungerar skapligt så klarar barnet det
bra.

.2 2 månader
Grovmotorik: Börjar kontrollera huvudbalansen. Följer med blicken. Successivt minskat böjmönster.
Mororeflexen avtar. Tydlig nackreflex.
Finmotorik: Medvetna handrörelser saknas.
Språk och samspel: Leendet utvecklas successivt. Svarsleende, svarsljud. Vid 2-3 mån joller när man
kan samordna andning och stämband.

.3 Språkutvecklingen 0-2 månader.
”Prespeech”: Specifika rörelser av munnen.
Cooing: Vid 2 mån ålder när barnet kan koordinera stämbandsrörelser med andningen.
”Protokonversation”: Tidig kommunikation mellan barn och förälder.

.4 6 månader

Grovmotorik: Vänder runt. Has-kryper. Börjar utveckla skyddsreflexer. Nyföddhetsreflexer skall vara
borta. Kan man ej sitta upp vid 6 mån ska man dra öronen åt sig.

BORTA
4-5 mån
4-6 mån
4-6 mån
4-5 mån
9-15 mån
6 mån
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Finmotorik: Flyttar föremål mellan händer.
Samspel och språk: Tittar efter tappad leksak. Enstavigt joller ”dadada, babab”

.5 Handens finmotorik

Grabbgrepp – 4-5 månader
Flyttar från hand till hand – 5-6 mån
Oppositionsgrepp – 7-8 mån (använder båda händer för att hålla föremål).
Pincettgrepp – 9-10 månader

.6 10-12 månader
Socialt: Interagerar med utomstående. Leker, vinkar hej och adjö. Klappar händer.
Finmotorik: Pincettgrepp, plockar småsmulor. Staplar burkar.
Grovmotorik: Reser sig, går utmed eller med stöd. Välutvecklade skyddsreflexer

.7 Språkutveckling 8-18 månader
8-10 mån: Symbol med betydelse. Titta-peka-benämna-lekar
10-12 mån: Barnet börjar imitera ljud = grundläggande för språkutveckling. Imitera-identifiera och
minnas! Förstår och säger enkla ord (Mamma, titta där etc). Ibland en tyst period efter joller (kallas
ordsamlarstadiet)
18 mån: Ordförrådet exploderar från 10-15 ord till >100 vid 2 års ålder.

.8 18 månader
Grovmotorik: Går säkert utan stöd. Tar sig upp och nedför trappa (kryp eller stöd). Huksitter, reser
sig utan/med lätt stöd. Klättrar.
Finmotorik: Klotterritar (tvärhandsgrepp). Tornbygge 2-3 klossar. Välutvecklat pincettgrepp.
Språk och socialt samspel: ”Hämta dina stövlar”/”Ta bollen”. Talar minst 8-10 ord, förstår mycket
mer. Pekbok. Explosiv ökning av ordförråd. Substantiv + adverb = ”där”. Gömma-lek. Differentierar
fler än familj.
ADL: Tar av sig mössan och strumpor. Vill äta själv. Dricker ur mugg.

.9 Språkutveckling
1 år = 1 ord: ”Mamma” ”Pappa”
2 år = 2-ords-meningar. Ordförråd ca 200-2000 ord (stor variation). ”Nej” ”inte” vanliga ord som
oftast blir felplacerade.
3 år = 3(-4)-ords-meningar. Talar ej rent. Stor-liten.
4 år = Flerords-meningar, hela meningar. Väsentligen rätt uttal. Resonerar och frågar.

.10 Sen språkutveckling
Hörsel: Ska undersökas först! Otiter? BOEL-test/hörseltest BB? ÖNH-status och lekaudiometri.
Socialt samspel: Autismmisstanke? Fokuserar på ex rinnande vatten etc. Föräldrar märker detta.
Språkförståelse: Om god förståelse ska man ha tålamod en tid.
Flerspråklighet?

.11 2-5 års ålder (småbarnsåren)

Barnets beteende vägledande: Sover? Äter? Leker? Kan man lämna på dagis? Risk för ångest!
Gradvis ökad autonom: 4-åringen kan själv.
Intensiv kognitiv utveckling och intensiv psykosexuell utveckling. Sjukvården ska bemöta på ett
ålders- och mognadsanpassat sätt.
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.12 5-6 åringen - förskoleålder

Grovmotorik: Står på ett ben 10-20 sek. Hoppar på ett ben
Finmotorik: Klipper cirkel. Kopierar geometriska figurer. Ritar människan med 5 detaljer. ADHD-barn
har sämre finmotorik och försämrad perception.
Språk: Lyssnar och förstår berättelser utan bild. Sätter ord på tankar och funderingar. Långa
meningarar med korrekt byggnad. Färdigutvecklat uttal, läspning vanligt ibland svårt med
konsonanter. Räknar 10 fingrar.
Socialt samspel: Leker med jämnåringa. Tur-tagning!

.13 6-8 års ålder (latensåren)

6-åringen ”lilla tonåringen”: Existentiella funderingar. Ofta en lugn period.
Vid 7 års ålder ses viss mognad vilket möjliggör autonomi.
- Mindre känslomässigt beroende av familjen (riktar sig mer utåt, kamrater viktiga)
- Neuromuskulär funktionsförmåga.
- Kognitiva strategier
Sjukvården bör beakta barnets egna inställning till sjukdom/kirurg.
OBS!: Ökad ångest vid vissa åldrar. Går ned vid 13 års ålder men då går också prevalensen av
depression upp.

.14 Preadolescens – 9-12 års ålder

Pubertetsutveckling påbörjas. Man får ett ökat kroppsmedvetande. Sexualiteten och den egna
kroppen. Sker en viss frigörelse och osårbarhetsmyten ifrågasätts. Sker även en kognitiv utveckling
och abstrakt tänkande. Trafiksäker från 12 åå. Sjukvården bemöter det annorlunda. Patienten börjar
tycka saker är orättvisa. Minskad motivation till behandling. Risk för mobbning pga avvikelser.

.15 Adolescens – 13-17 års ålder

Kognitiv utveckling. Identitetsutveckling. Grupptillhörighet viktigt nu.
- Kamratkrets: Fungerar nu som ”vikarierande familj”.
- Sexualitet: Experimenterande beteende.
Sjukvården kan nu erbjuda samtal utan föräldrar och minska risken för mobbing.

.16 Ung vuxen, sen adolescens – 18-25 års ålder

Abstrakt tänkande på vuxennivå. Osårbarhetsmyten urholkad. Utveckling av frontalloberna
fortsätter fram till 25 års ålder. Identitet mer befäst – kan ta emot råd utan känsloutbrott. Nära
relation till personer utanför familjen. Realistisk yrkesplanering. Sjukvården ska erbjuda då en ökad
acceptans av annorlundaskap.

-

Mognad

Den kroppsliga och den mentala mognaden behöver inte gå hand i hand. Viktigt att få en uppfattning
om funktionsålder/mognadsålder och hur den skiljer sig från kronologiska åldern.

-

Psykosexuell utveckling – grundläggande begrepp

Könsidentitet (pojke/flicka): En inre upplevelse av att vara pojke eller flicka. Medfödd egenskap som
kan skapa inre process till en medveten könsidentitet. Anses fastlagt vid 2,5 års ålder.
Könsroll (maskulinitet/feminitet): Könskaraktäristiskt beteende (ex val av leksak). Etablerat vid 3-4
års ålder.
Sexuell läggning (Hetero/bi/homosexuell): Sexuell attraktion till partner av motsatt eller samma
kön. Etableras under tidigare tonåren.
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Ålder

Grovmotorik

0-1 mån

Kontrollerar inte
huvudbalansen. Armar
och ben lätt böjställda

1-2 mån

Börjar kontrollera
huvudbalansen och
samordnar
huvudrörelser allt mer
med ögonrörelser
God huvudbalans i
upprätt ställning.
Böjmönster borta i
liggande ställning.
Stöder på armarna när
det ligger på mage,
vänder huvudet efter
ljud.
Börjar samordna armögon- och
huvudrörelser
Vänder runt,
haskryper, hjälper till
att dra sig upp mot
sittande ställning
Kryper på knän och
händer, sitter utan
stöd

2-3 mån

3-4 mån

4-5 mån

5-6 mån

7-8 mån

8-9 mån

Sätter sig själv upp

9-10
mån

Reser sig, går utefter
möbler, har ännu svårt
att sätta sig ned.

10-12
mån

Går med stöd av ena
handen. Kan sätta sig
själv från stående.

Ålder

Grovmotorik
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Finmotorik
adaptiv funktion
Medvetna handoch fingerrörelser
saknas

Kontakt. Lek. Språk.

Reflexmönster

Börjar fästa blicken.
Första ansatserna
till leende ses hos
en del barn.

Medvetna handoch fingerrörelser
saknas.

Leendet utvecklas
successivt.

Nyföddhetsreflexer ska finnas (morooch gripreflexer). Gör sugrörelser när
man killar läpparna. Gör kryp- och
gångliknande rörelser om man trycker
mot undersidan av fötterna.
Asymmetriskt toniskt
nackreflexmönster vanligt, dvs barnet
böjer ena sidans arm och sträcker den
andra vid huvudvridning (ATNR)

Medvetna handoch fingerrörelser
saknas eller finns
blott antydda.
Börjar så smått
gripa och släppa
onyanserat, delvis
medvetet
Griper medvetet
men onyanserat
efter saker
Flyttar föremål
från ena handen
till andra handen.

Ögon- och
skrattkontakt med
mamma och pappa
(vårdare).
Börjar jollra, tittar
på händerna och
såsmåningom även
fötter
Vänder huvudet
efter ljud, vill ha
sällskap
Känner igen
mamma, pappa
(vårdare); Reagerar
på ljud
Rädd för
främmande
ansikten, reagerar
kraftigt på ljud.
Säger baba, dada.
Kan läras klappa
händer.

Griper med
tummen mot hela
handens fingrar
(oppositionsgrepp)
Griper små
föremål med
tummen mot pekoch långfinger
Börjar gripa små
föremål med
tummen mot
pekfingret
(pincettgrepp),
rafsar gärna med
papper
Behärskar
pincettgreppet.
Plockar
småsmulor,
staplar burkar.

Finmotorik.
Adaptiv funktion

Förstår enstaka
enkla ord, leker,
tittar ut, vinkar adjö.

Säger enstaka ord
med mening;
Mamma, titta där!

Språkutveckling

Nyföddhetsreflexer avtar.

Nyföddhetsreflexerna försvinner.

Nyföddhetsreflexerna bör nu vara
borta.
Det toniska nackreflexmönstret (ATNR)
försvinner.

Armskyddsreflexerna utvecklas allt mer;
armskyddsreflexen är en automatisk
fallskyddande stödrörelse med arm och
hand åt sidan.
Fallskyddsreflexerna kommer efter
hand, dvs barnet sträcker fram armar
och händer framför huvudet när de
ramlar eller fälls framstupa.
Se ovan – 8-9 mån.

Samtliga skyddsreflexer ska nu finnas
välutvecklade. Dominant sida utvecklas.

Lekutveckling mm

ADL
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18
mån

Går säkert utan
stöd. Huksitter,
reser sig utan stöd
eller med lätt
enhandsstöd.
Kryper upp och
nedför trappor.
Springer bra. Går
nedför trappor
med ledstång.
Sparkar boll
fristående
Hoppar jämfota.
Hopp jämfota från
10 cm höjd. Står
på ett ben i 5 sek

Tornbygge 2-3
klossar. Stoppar
pärlor i flaska.
Tvärhandsgrepp
runt krita,
klotterritar.

4 år

Balansgång på
bräda. Hoppar på
ett ben. Hoppar
”stående
längdskutt” minst
15 cm.

5½
år

Hoppar långt på
ett ben. Hoppar
”saxben”
(växelhopp)

Trär indianpärlor
på tråd. Kliper
grovt ur cirkel.
Tum- och
fingergrepp om
penna. Ritar
huvudfoting.
Bygger bro av 3
klossar.
Avbildar fyr- och
trekant. Ritar 6-7
dels gubbe och
hus. Skriver sitt
namn.

2 år

3 år

Tornbygge 6-7
klossar. Får upp
stort skruvlock.
Imiterarar
vertikalt streck
Trär mellanstora
kulor på snöre.
Klipper itu
papper. Imiterar
cirkel.
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Hämtar välkända
föremål på
uppmaning. Talar 810 enkla ord, större
passivt ordförråd.
Uppenbar ”inre
språk”
Benämner välkända
föremål. Enkla 2ordsmeningar. Utför
enkel aktivitet på
uppmaning
Talar 3-4
ordsmeningar (ej
rent). ”berättar”,
beskrivande ord, kan
begrepp som storliten mm.
Bra ordförråd. Väs
rätt uttal. Frågar,
resonerar och
argumenterar med
vuxna och kamrater.

”Gömmalek”, peklek (tex
öga, näsa, mun). Pekbok.
Differentierar fler än
familjen.

Tar av sig mössa,
skor och
strumpor. Dricker
själv halvfull
mugg. Vill äta
själv

Följer enkel bild-bok.
Lägger enklaste
figurpussel. Härmar vuxen
aktivitet i lek.

Hjälper aktivit till
vid av- och
påklädning. Äter
själv med sked
(spiller ofta).
Klär på sig själv
med viss hjälp.
Börjar kunna
lägga upp mat.

Samlek. Flödande fantasi.
Svårt att skilja på fantasi
och verklighet. Pusslar
bitpussel (stora få bitar).
Antalsuppfattning 3-4.

Klär sig själv,
undantag; Knyta,
knäppa, svåra
knappar. Häller
upp tillbringare.

Talar rent gramatiskt
korrekt. Kan sin ålder
och födelsedag.
Räknar 6 föremål.
Ramsräknar till 20

Tävlingslek, rollek,
samarbetsvilja. Rim och
ramsor.

Klär sig helt själv.
Knyter knut.

Vill höra sagoberättelser.
Låtsaslekar. Grupplek med
tillgång till vuxen tillsyn.
Sorterar färger. Enkla
tidsbegrepp (före/efter).

Luftvägsinfektioner hos barn
Tänk alltid vätske- och näringsintag vid ett sjukt barn. Är ofta ett tecken på sjukdomsgraden
dessutom. Viktigt även att ge barnet en trygghet och lugn inför en undersökning.

1. Lungfysiologi hos barn
Att veta acceptabla gränser är av stor vikt för att veta vad
som är patolgiskt.
Barn andas genom näsan. Nästäppa à Barnet har svårt
att äta.

1.1 Luftvägsmotstånd

Åldersberoende referensvärden – takypné:
- Nyfödd -1 mån: <60 andetag per min
- 1 mån – 1 år: <40 AF
- 1-2 år: 25-35 AF
- 2-5 år: 25-30 AF
- 5-12 år: 20-25 AF
- Tonåren: 15-20 AF

Luftrören är mindre hos barn men annars likadant såsom hos vuxna. Vid infektion produceras slem
och det blir en svullnad. Hos barn finns plats för luftflöde men täpps snabbt till hos barn som har
sämre reserv à Påverkad saturation.
Bröstkorgen är mjukare – barnet drar in luften kraftigare – jugulärt och subcostala andningsmönster
ses hos barn men inte vuxna. Axelelevation syns hos vuxna vid andningsproblem men barnet drar in
muskler överallt (subcostalt, intercostalt, supracostalt och jugulärt).
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1.2 Gasutbytet

Mindre utvecklat pga färre alveoler (1 miljon hos nyfödda och 300 miljoner hos vuxna). Det kapillära
nätverket som omringar alveolerna är mindre utvecklat.
Vid främmande kropp (Slem också) kan vuxna hosta upp detta men barn förstår/klarar inte detta kan
leda till apné. Kemoreceptorer i larynx/farynx svara annorlunda till främmande kropp som tex
slempropp eller annat. En vuxen hostar och ett spädbarn har apné.

2. Luftvägsinfektion – symtom
Stor variation i presentation hos barn på detta. Exempel:
- Trött/slö: Orkar inte amma eller äta då de andas genom näsan.
- Matningssvårigheter: Första tecknet på förkylningen.
- Takypné och bradykapné
- Takykardi och bradykarid
- Gruntning: Barnet gör en egen CPAP typ.
- Hosta
- Indragningar: Subcostala, intercostala, supracostala och jugulära.
- Näsvingespel.
- Auxillär andning
- Blek/cyanos
- Feber: Fysiologiskt pga ökat andningsarbete.
- Viktnedgång: Vid dehydrering eller kroniskt ökat andningsarbete.

- Saturation
- Bukandning

Ett barn med andningspåverkan är ett dehydrerat barn!
Andningspåverkan leder till matningssvårigheter à Dehydrering och energiförlust. Även feber leder
till dehydrering. Räcker det med dropp eller sond? Rehydrering och energi är bland det viktigaste hos
ett barn med andningspåverkan.

3. Förkylning
Symtom: Från näsa, bihålor, farynx och bronker: Vanliga symtom är nästäppa, snuva, halsont, hosta,
ev feber, ofta opåverkat allmäntillstånd. Duration ca 7 d.
Är vanligaste orsaken till sjukdom hos barn i förskoleåldern. Vanligaste under vinterhalvåret.
Diagnos: Oftast klinisk diagnos utan provtagning.
Agens: Vanligaste agens är virus; Picornavirus (Rhinovirus), respiratorisk syncytial virus (RSV),
adenovirus och Influensa A.
RS-virus är det farliga – slemmet blir segt och mycket i mängd à stor anledning för inläggning.
Svårt att diffa adenovirus mot bakteriell infektion då tonsillerna blir röda och förstorade.

4. Akut mediaotit

Komplicerande faktorer:
- Svår värk trots adekvat analgetikabehandling.
- Infektionskänslighet pga samtidig
sjukdom/syndrom eller behandling.
- Missbildningar i ansiktsskelett eller inneröra.
- Tillstånd efter skall- eller ansiktsfraktur.
- Cochleaimplantat.
- Känd mellanöresjukdom eller tidigare
öronoperation (avser inte plaströr).
- Känd sensorineural hörselnedsättning.

Ca 30 % av ÖLI kompliceras av en akut mediaotit.
Symtom: Öronvärk förekommer i ca 50-60% av fallen,
feber och snuva vanligt vid AOM.
Agens: 55% bakterier, blandat 15% och virus 5-40%.
- Bakterier: Pneumokocker, HI och M. catarrhalis
- Virus: RSV och Rhinovirus.
Behandling:
- Barn 1-12 år med säker AOM: Aktiv exspektans.
Antibiotika ges bara om komplicerande faktorer
finns, tex infektionskänslighet, missbildningar innerörat eller känd mellanöresjukdom.
- Barn <1 år och barn >12 år med AOM: PcV i 5 dagar samt med analgetika efter behov. OBS
vanligt att behandla förskolebarn med Amimox (första handsval pga bättre smak) pga
compliance samt täckning av H. influensae.
- Barn yngre än 2 år bilateral otit: PcV i 5 d samt med analgetika efter behov.
- Alla barn med perforerad AOM: PcV i 5 d samt med analgetika efter behov.
- Behandling: PcV 5 d 25 mg/kg x 3. Aktiv expektans hos de andra grupperna.
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Uppföljning: Kontroll endast vid kvarvarande symtom om unilateral. Dubbelsidig AOM+SOM kontroll
tre månader för <4 år och kontroll endast om kvarstående symtom ≥4 år.

5. Rhinosinuit

Etmoidit:
Symtom: Ospecifika som gnällighet, feber, nedsatt
Symtom: Barn med påverkat AT och rodnad eller
aptit kan förekomma. Misstänk etmoidit vid rodnad
svullnad vid öga eller näsrot kan ha ethmoidit.
eller svullnad kring öga eller näsrot med påverkat AT.
Nästan aldrig bilateralt. Börjar med en rodnad
Agens: Virus vanligen. Vid vätska i sinus finns bakterier
medialt på näsroten.
i 75% och virus <10% av fallen.
Handläggning: Remitteras till barnakuten för akut
- Bakterier: S. pneumonieae, HI och M. catharraliss
utredning och behandling med iv ab.
Behandling akut maxillarsinuit: Bakteriell sinuit är
Komplikationer: Etmoidit kan kompliceras av
sannolik om minst 3 av 4 av följande är uppfyllda:
subperiostal abscess i orbita.
o Varig snuva
Risker: Sinustrombos och meningit.
o Ensidiga symtom
o Uttalad smärta
o Dubbelinsjuknande
Finns ingen indikation för lab eller odling. Små barn har dock inte fullt utvecklad maxillarsinus och
akut maxillarsinuit hos barn behöver sällan ytterst sällan antibiotikabehandlas.
- Behandlingsregim: Kåvepenin (Fenoximetylpenicilin) 25 mg/kg x 3 i 7 d (max 1,5 g x 3).
Doxycyklin vid allergi typ 1.

6. Faryngotonsillit
Symtom: Klassiska symtom som halsont, beläggningar på tonsillerna, svullnad lymfkörtlar och feber
är vanligast hos barn >4 år. Scarlatina exantem, smultrontunga och impetiga förekommer vid
streptokockinfektion.
Agens: De flesta tonsilliter orsakas av virus; adeno, corona och EBV. Bakterier orsakar 30-40% varav
15-20% är GBS, andra bakterier är strept grupp C och D.
Utredning: Monospot (EBV), strep-A-test (mäter inte andra streptokocker). Vid svår tonsillit och neg
strep A à Svalgodling. Kan röra sig om Beta-hemolyserande streptokocker, fusobakterier, Angina
Vincenti.
Behandling: När barn >4 år kan de klassiska centorkriterierna användas:
- Feber >38,5 grader
- Ömmande körtlar i käkvinkeln.
- Beläggning på tonsillerna (hos barn 3-6 år räcker inflammerade (rodnade och svullnade)
tonsiller.
- Avsaknad av hosta.
Minst 3 av dessa måste finnas för att ta snabbtest eller odling.
Komplikationer: Akut glomerulonefrit är en komplikation men sällsynt.
Behandling: Endast om uppfyllda centorkriterier och har pos Strep-A test eller odling. PcV i 10 d.
Barnen är smittfria efter 2 dagars behandling.

7. Akut bronkit
Vanligaste hos upp till 5 års ålder.
Symtom: Hosta ffa nattetid. Ofta afebrila och relativt opåverkat AT. Obstruktiva inslag hos de mindre
barnen i samband med ÖLI.
Agens: Virus vanligast, där rhinovirus toppar.
Komplikationer: Långdragen hosta har ofta bakteriella inslag. Då främst M. catharralis, HI och
pneumokocker.
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Skillnad obstruktiv bronkit och förkylningsastma:
- Obstruktiv bronkit: Barn under 2 år utan eller påvisad
IgE-medierad får astmaliknande symtom vid påvisad
luftvägsinfektion.
- Astma: Enligt kriterier i faktaruta.

8. RSV (Respiratory syncytial virus) –
bronchiolit

Erik Bernebrant

Astma diagnos:
1. Efter 3 obstruktiva episoder <2 års ålder
2. 1:a obstruktiva episoder <2 års ålder och
andra tecken på allergi som eksem eller
födoämneallergi.
3. 1:a obstruktiva episoden >2 års ålder
Ev inhalation med B-agonister och steroider
under infektionsperioder.
Alltid remiss till BUMM för uppföljning för
utvärdering och ställningstagande till vidare
handläggning. Spacer används med
munstycke eller mask för administrering.

RSV är ett paramyxovirus som bildar “syncytier”
(sammanväxningar av celler) i luftvägarna. Vanligaste
viruset att orsaka pneumoni och luftvägsinfektion hos barn
<1 år. Maternella antikroppar skyddar ej. Nästan alla barn
infekterade efter 2 säsonger på förskola.
1-2 barn/100 med primär infektion sjukhusvårdas. Droppsmitta eller direktkontakt. Är mycket
smittsamt! Virusutsöndring under ca 3 veckor. Hela familjer smittas. Även noskomial smitta.
Epidemiologi: Hela världen. Årliga epidemier. Varje vinter. Drabba ca 4-8 mån ålder. Hälften av
nyfödda drabbas vid epidemi. Reinfektion vanligt till och med samma år. Kommer varje vinter men
varannan vinter kommer epidemin tidigare och drabbar flera.
Patogenes: Barn har små luftvägar. Bronkiolit och nekros av bronkväggsepitelet. Hypersekretion av
slempluggar igen bronkioli. Atelektas distalt och interstitiell pneumoni.
Inkubationstid: 3 d (4-5 d).
Handläggning: Peak-symtom vid femte dagen! – Vill man lägga in eller skicka hem?
Symtom: Hypoxi och andningssvikt som kan leda till apné följt av cyanos. Indragning och
näsvingespel kan ses. Sekundära pneumonier relativt ovanligt.
Snuva och faryngit, Hosta efter ett par dagar. Feber ibland. Obstruktivitet som tilltar
- Lungor: Ronki, rassel, segt trådigt sekret, bubblar ur munnen, indragningar.
Större barn och vuxna kan endast ha relativt banal snuva.
Diagnos: Klinisk diagnos. Lab ospecifikt. Finns snabbvirusdiagnostik. Immunoflourescens från
nässekret. Lung-rtg visar ofta hyperinflation och atelektas.
Behandling: Rehydrering. Nästäppa (skölj med NaCl). Inhalation med NaCl. Syrgas vb (sat <92% som
cut-off) och saturationsmätning. Bronkodilantia ofta utan effekt. Optiflow (varm luft med högt tryck
och hög fuktighet som öppnar luftvägarna) som är en högflödesbehandling används vb, kan även
administrera inhalationer med detta. CPAP vb. Nutrition med sondmatning vb.
Förebyggande med Synagis (monoklonal ab) för RSV till riskgrupper under högsäsong.
- Riskgrupper: Prematura barn, hjärt- och lungsjukdom, neuromuskulär sjukdom och
immunosupprimerade. Dessa kallas in via mottagning för profylax.
- Inläggningsindikationer: Låg saturation (<92%), svårt att tillgodogöra sig vätska/nutrition per
os.
Typiskt att barnet kräks pga hostningar och att barnet har ett äldre syskon som går på dagis à Tar
med sig RSV hem ifrån dagis.

9. Pneumoni
Symtom: Takypné, feber och ev indragningar. Hosta kommer sent när det börjar läka.
- Takypné + Feber viktigt!
Klinik: Man hör inte rassel eller sidoskillnad. Går EJ att auskultera fram. Kräver röntgen.
Agens:
- 5 dagar: GBS, staph aureus, e. coli, Klebsiella, GAS.
- 2 månader: RS-virus (pneumokocker). Virus.
- 9 månader: Haemophilus Influenzae – likt ovan. Pneumokocker.
- 4 år: Pneumokocker. Virus.
- 12 år: Mykoplasma. Pneumokocker.
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Behandling: Syrgas (<92%), rehydrering och antibiotika.
- IV: Cefotaxim/Bensyl-Pc. Oftast används Cefotaxim pga snabb progress om ej pneumokocker.
- Oral: Amoxicillin (förskolebarn). PcV till skolbarn. Erytromycin/Doxyferm (äldre barn med lång
anamnes). 7 dagars behandling. Ofta skickas barnen hem.
Klinik: Pneumoni ger inte alltid hosta. Basal pneumoni kan även simulera akut buk. AF är ett bra
hjälpmedel. NPH odling speglar nedre luftvägar dåligt. Lungröntgen bör övervägas.

10. Falskkrupp/Laryngit
Svullnad och rodnad nedan stämbanden och ev sekret som smalnar av luftvägen.
Agens: Parainfluensa och influensa A är de vanligaste agens men även andra virus kan orsaka
pseudokropp. Drabbar 3 mån – 3 år. Pojkar:Flickor – 1,5:1. Under sen höst/tidig höst.
Behandling:
- Milda-moderata fall: Ta upp barnet i upprätt position. Lugna barnet och används sval luft.
- Moderata – svåra fall: Syrgas om sat <92%. Inhalation med adrenalin och orala steroider.
Kommer typ alltid in 2-3 på morgonen. Påvägen till sjukhuset förbättras barnet påtagligt då barnet
har fått sval luft och suttit upprätt påvägen in.
Inspiratoriska stridor – diffdiagnoser: Pseudokrupp, främmande kropp, missbildning, larynogtracheit
och epiglottit (ofta ovaccinerade barn).
Exspiratorisks stridor - diffdiagnoser: Astma, pneumoni, bronkiolit, missbildning och främmande
kropp.

11. Främmande kropp
Symtom: Intensiv hostattack och ev svår rethosta.
Klinik: Kan vara orsaken till recidiverande lunginflamationer.
Utredning: Lungauskultation och röntgenundersökning.
Handläggning: Fortsätt hosta! Lämna ej patienten ensam. Handläggning enligt ABCDE – leta ej blint i
svalget. Vid totalstopp 5 st kraftiga ryggdunk (barn <1 àbrösttryck) + 5 st buktryck tills föremålet
kommit upp. Om medvetslös påbörjas HLR. På sjukhus genomförs laryngoskopi för lokalisering.

12. Övriga diagnoser.
Pertussis: Förekommer. Kikhosta. Mycket hosta som kan leda till apné
Neonatala andningsstörningar
Pneumothorax: Trauma eller spontant hos långa killar.

Feber hos barn
Feber är den vanligaste sökorsaken på barnakuten. 4’300 patienter sökte för feber på Sachsska. De
flesta episoder av feber hos barn orsakas av banala virusinfektioner med vanligtvis snabb och
spontan feberregress. Emellertid kan feber vara tecken på begynnande allvarlig sjukdom såsom
meningit, sepsis, pneumoni och pyleonefrit.

1. Definition av feber
>38 grader brukar användas för feber. Under detta kallas det för subfebrilitet.
1 grads variation i kroppstemperatur under 24 h. Individuell variation mellan 35,5 – 38 grader, ex
anorektiker har lägre kroppstemp. Metabol aktivitet?
Mekanismen: Feber är en ”kontrollerad” omställning av den hypothalamiska termostaten.
Inflammation à PGE2 frisättning och feberproducerande cytokiner à Ställer om termostatiska
grundtempen à Ökad temp, vasokonstriktion, skakningar, piloerektion och ökad metabolism à
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Feber à Kroppstemperaturen når nya grundtempen à Temperaturreducerande svar med
vasodilation, svettning och öka ventilation.
Att få ner febern för en patient kan alltså leda till ett starkt obehag.
Hypertermi: Kan fås av värmeslag och intoxikation av droger. Dvs termostaten är inte omställd à
kan leda till mycket farligare tillstånd.
Endogenea pyrogener: Främst IL-1 och IL-6. TNF-a, IFN-b och IFN-y är andra pyrogener. Dessa frisätts
av makrofager, lymfocyter och endoteliala celler. Man kan använda IL-1 och IL-6 blockerare vid
särskilda tillstånd som effektivt sänker tempen hos sådana patienter.
Feber – bra eller dåligt: In vitro hämmas tillväxt av bakterier och virus, stimulerar neutrofil
produktion, stimulerar T-cells proliferation och bidrar till akut fas reaktion.
Däremot har in vivo studier inte visat att feber reducerar durationen av virussjukdomar.
- Är reduktion mha antipyretika av febernedsättning av en banal virussjukdom informativ
kunskap? – Nej. Visar inte att det är ett bra tecken.
Varför är föräldrar oroliga för feber: Kramper (32%), död (18%) och hjärnskada (15%).
Det som faktiskt är farligt ibland vid feber: Andra tillstånd och effekten av ex infektioner.

2. Kroppstemperatur
Rektal temperatur är ”gold standard”. Öron, oral eller axillär temperatur är mindre pålitlig.
Om det finns tvekan om feberns betydelse eller äkthet skall den kontrolleras av sjukvårdspersonal
med vår egen termometer för att utesluta ”Munchausen” eller ”Munchausen by proxy” (då förälder
hittar på sjukdom hos barn).
Handläggning: Information om inläggning och om utredning för att få fatt på äktheten. Ta ALLTID
temperaturen med sjukhustermometer och personal.

3. Antipyretika
Paracetamol, aspirin, ibuprofen inhiberar hypothalamiskt COX vilket hämmar syntesen av PGE2.
Man ska dock undvika Aspirin till barn.
Den antipyretiska effekten är förmodligen oberoende av den smärtstillande effekten. Är egentligen
den analgetiska effekten man är ute efter – INTE antipyretiska.
- Paracetamol: 2-6 h duration.
- Ibuprofen: 6-8 h duration.
Positiva effekter av antipyretiska läkemedel: Lindring av obehag och sjukdomskänsla. Ffa huvudvärk
och myalgi. Mindre risk för dehydrering.
Negativa effekter: Vi förebygger inte feberkramp (ej farligt dock). Toxicitet. Ingen reduktion av
duration vid febersjukdomar hos barn. Försenad identifiering av bakomliggande sjukdom och därmed
försenad adekvat behandling.
Toxicitet:
- Paracetamol: Skadar lever – kroniskt eller akut vid överdos.
- Ibuprofen: Njurar (njurskada hos dehydrerade barn). GI (bara kronisk användning). Association
paracetamol (astma är kontroversiellt).
- Reyse syndrom: Ett allvarligt tillstånd som uppkommer hos barn med Aspirin. Speciellt vid
varicella och influensa. Drabbar hjärna och lever. Särskilt vid influensa, feber och aspirin.
Behandlingsrekommendationer:
- Vanligtvis inte <39 grader hos i övrigt friska barn.
- >39 grader för att ge symtomatiska data – dock klena stödjande data.
- Hyperpyrexi >41 bör behandlas – dock klen evidens här också
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Förändrar inte förloppet för de vanliga infektionssjukdomarna.
Att kombinera antipyretikum kan vara att föredra vid behov. – dock ökad toxicitet.
Ska användas för att förbättra AT för barnet – normal temp är inte målsättningen. Ingen skillnad
mellan paracetamol och Ibuprofen.

4. Feber hos spädbarn <6 mån
Ofta diskreta symtom på svår sjukdom. Krävs då noggrann sjukhistoria och status. Ofta ett virus som
kan bero på maternell viral infektion.
Emellertid: 10% av spädbarn <3 mån >38 grader har en allvarlig bakteriell infektion. Blir då ofta
föremål för observation på avdelningen som kan kräva Iv antibiotika i många fall.

5. ”Fever of unknown origin” – FUO. “oförklarad feber”
Feber utan typiska fokala symptom, därför ofta svårdiagnosticerat. Med andra ord är febern
förhoppningsvis odiagosticerad enbart en kort tid.
Orsaker:
- Maligniteter (neutropeni feber): Leukemi, lymfom och neuroblastom.
- Neutropeni: Kongenital, cyklisk neutropeni.
- Inflammatoriska sjukdomar utan infektion: Systemisk JIA (juvenil idiopatisk artrit), Chrons, SLE,
Kawasaki etc.
- Autoimmun sjukdom: Fyndet av en autoantikropp tex SLE.
- Autoinflammatoriska sjukdom: Ex Familjär medelhavsfeber.
- Importerade ”tropiska” sjukdomar: Malaria, leischmaniasis, tyfoid, denguefeber, tuberkulos,
brucellos, leptospiros.
- Inhemska ”ovanliga” infektioner: Tex tularemi, TB, borrelia, (EB-virus hos prepubertala barn –
vanligtvis asymtomatiska), TBE ibland två-fasiskt.
- Blodsjukdomar: Sicklecellanemi.
- ”Factitious fever”: Självinducerad eller via ombud ”Munchausen by proxy”.
Handläggning – oförklarad feber: Komplett blodstatus med B-celler (diff), CRP, SR, S-elfores, LD (för
lymfom och leukemi, ALAT och ASAT. ANA, lungröntgen, PPD, kreatinin och F-calprotectin.

6. Tredagarsfeber – Exanthema subitium
Inkubationtid: 10-15 dagar
Symtom: 3 dagars feber. Makulära utslag över bålen efter febern
(exanthema subitum). Ofta pigga barn trots hög feber.
Orsak: Herpesvirus HHV6 och HHV7.
Epidemiologi: Drabbar småbarn (7-13 mån). 100% seropositivitet i
vuxenpopulationen. Huvudsakligen sporadiska fall med maternell
transmission – sker livslång virusutsöndring från spottkörtlar.

7. Kawasakis sjukdom
Vaskulitsjukdom med kraftig inflammation.
Symtom: Irritabilitet, påverkat AT, hög feber, utslag över kroppen. Röda fingrar, svullnad ögon med
konjunktivit. Svullen/svullna lymfkörtlar. Exantem.
Orsak: Ingen klar etiologi.
Diagnos: Kräver kriterier – finns inget blodprov
a. >38,5 grader i >5 dygn krävs för diagnos:
b. Minst 4 av följande 5 fynd
o Konjunktivit, bilateralt
o Förändringar (exantem) på läppar och i munhålan – torra läppar, röd tunga.
o Förändringar extremiteter – palmara/plantara erytem och ödem, senare fjällning.
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o Utslag, polymorft utan vesiklar eller krustor
o Halsdeniter (ofta ensidig).
Om man bara uppfyller 3 kriterier kan diagnosen ställas ändå – atypisk Kawasaki. Dessa barn har
större risk för kranskärlsvaskulit och vanligare hos små barn. Progressiv irritabilitet är typiskt, men
inte ett kriterium.
Behandling: Består av iv immunoglobulin före dag 10 av febern. Trombyl som profylax.
Uppföljning: Kranskärlskontroller enligt särskilt schema. Ses ofta vid 2 veckor.
Komplikation/det farliga: Kranskärlsvaskulit som ger kranskärlsaneurysm à Trombotisering. Dag 1214 är då kranskärlsvaskulit kan uppkomma. 20-30% får kranskärlskomplikationer utan behandling.

8. Pyelonefrit
Symtom: Feber. Kräkning. Gnälligt barn.
Status: Feber. Högt CRP. Förhöjt LPK (neutrofiler). Vita och röda på urinsticka.
Komplikationer: Risk för bestående njurskador utan behandling.
Utredning: Blåspunktion med odling för att säkerställa infektion. Antibiotika efteråt. Uppföljning med
radiologi för att utesluta missbildningar, ffa vesikoureteral reflux – ventilen fungerar inte. Man gör
punktion eftersom man får väldigt många falskt positiva om man inte gör det.

Det svårt sjuka barnet på akuten – Fokus meningit och sepsis
Kapillär återfyllnad är ett känsligt tecken för perifer cirkulation.
Märken som inte går bort efter man trycker på tyder på interstitiell blödning (ofta meningokocker).
Virusutslag går nästan alltid bort då man trycker på dem.
Vid sepsis kan septiska embolier uppkomma i fingrar och/eller tår.

1. Initial handläggning på akutrummet vid svårt akut sjukt barn – ex meningit
-

ABCDE
Tillkalla rätt personal (narkosläkare vid behov)
Organisera personal
Blododling om infektionsmisstanke.
Provtagning: Övrigt blodstatus, CRP, elektrolyter, syra-bas och koagulationsstatus.
LP vid meningitmisstanke – grumlig likvor.

2. Symtom
Symtom för svår sjukdom hos barn >6 månader:
- Hög feber
- Svår allmänpåverkan med cirkulatorisk påverkan.
- Nedsatt medvetandegrad
- Nackstyvhet, meningism
- Irritabilitet
- Generella smärtor
Ibland diskreta symtom även vid svåra sjukdomar:
- Temp: Normal eller hypotemp.
- Andningsstörning: Grunting (stänger epiglottis och skapar en CPAP).
- Slöhet: Det första som märks är matningssvårigheter. Försämrar reserverna.
- Apnéer.
- Nedsatt perifer cirkulation.
- Cyanos, kramper.

3. Sepsis, agens efter nyföddhetsperioden
-

Pneumokocker: Luftvägsinfektioner, splenektomi.
Meningokocker.
H. influenzae: Meningit och epoglottit
Staph Aureus: Hudskador såsom brännskador.
Streptokocker: Rosfeber etc. Många manifestationer. Sällan sepsis men allvarligt.
Tarmbakterier: Börjar då ofta som en urosepsis
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Meningit – ungefär samma agens:
- Pneukomkocker
- Meningokocker
- H. influenzae, tidigare var detta vanligaste.
- Tarmbakterier kan ses vid immundefekt, shunt, myelomeningocele.
Meningit/sepsis i nyföddhetsperioden och agens:
- Mycket tidiga infektioner fås ifrån moderns genitalflora: GBS, tarmbakterier såsom E.coli samt
Klebsiella och listeria (hematogen spridning då).
- Senare infektioner på nyföddhetsavdelning: Ofta nosokomiala: Staph aureus och epidermis.
- Diff diagnoser vid sepsis: Viroser – särskilt späda barn. Reumatoloiska vaskulitsjukdomar såsom
systemisk JIA, Kawasakis sjukdom, Henoch Schönleins Purpura och SLE. Maligna sjukdomar.

4. Handläggning
Klinik: Septiska embolier. Petekier. Blekhet. Chock ev. Högt tryck. Påverkade parametrar ev.
Utredning: Blododling. LP med celler, albuminkvot (BBB-skada), glukoskvot. Direktmikroskopering.
Infektions
Behandling: Claforan (Ampicillin som tillägg för att nå Listeria) iv. Färskfrusen plasma (tillför
koagulationsfaktorer då DIC kan uppkomma)? Underhållsdropp 5% glukos med el-tillskott.
Ska behandlas på IVA.
Antibiotikaprofylax endast till närmaste familjen (Ciproxin engångsdos) vid meningokocker.
Om chock med tecken på nedsatt kapillär återfyllnad, blekgrå hudfärg, perifer kyla, snabb ytlig puls
och lågt blodtryck. Detta måste föregå all annan behandling då det blir en cerebral hypoperfusion.
Chockbehandling vid sepsis och/eller meningit: Tecken på chock är nedsatt kapilär återfyllnad,
blekgrå hudfärg, perifer kyla, snabb ytlig puls, lågt blodtryck. Chockbehandling ska föregå alla annan
behandling!
- 20-30 ml/kg Ringer – dvs 2-3 % av kroppsvikten.
- Kan behöva höjas till sammanlagt 4% av kroppsvikten.
- Ev föregås av albumininfusion
- Om misstanke om DIC eller koagulationspåverkan. Ge ”färskfrusen AB-plasma” 10 ml/kg.
- IVA-behandling: Stabilisering av andning, ev hjärtaktiva medel.
Antibiotikabehandling av sepsis:
- Cefotaxim (Claforan) ibland monoterapi (fungerar även på pneumokocker med nedsatt
känslighet)
- Ampicillin (Doktacillin) ibland i kombination (täcker Enterokocker och Listeria)
- Ibland aminoglykosid (Gentamicin ”Gentaskott”, Streptomycin och Amikacin etc)
Behandling purulent meningit:
- Antibiotika inom 30 min
- Odling påverkas ej om antibiotika givits inom 2-3 h före LP (Ska ske inom 6 h)
- Cefotaxim (+ Ampicillin) 200 mg/kg/d.
- Ev steroider före antibiotika
- Duration antibiotika 7-21 dagar beroende på agens.
- Underhållsvätska enligt lågdosalternativ.
Komplikationer purulent meningit
- Livshotande: Hjärnödem, inklämning, DIC, cirkulationskollaps
- Vanliga komplikationer: Hörselskador och kognitiva skador.
LP-fynd vid purulent meningit:
- Högt antal poly, ofta >1000
- Högt laktat >3,5, ofta ca 10.
- Högt protein eller albumin >250 mg/l - Lågt sp-glukos och låg kvot glukos sp/plasma - <0,4
- Gramfärgning
- Stickblödning medför 1 vit/1000 röda vilket kan halvera vita i analys.
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5. Skyddande vacciner
-

Act-HiB: Vaccin mot HiB.
Prevenar 13: Vaccin mot pneumokocker
Menveo, Nimenrix: 4-valent konjugerat meningokock-vaccin
Bexsero: Konjugerat meningokockvaccin typ B

Barnets normala uppfödning
1. Dagligt energi- och vätskebehov
Energibehov:
Ålder
1 mån
1 år
3 år
Pubertet
Vuxen
Energiekvivalenter:
- 1 g fett = 9 kcal (38 kJ)
- 1 g protein = 4 kcal (17 kJ)
- 1 g kolhydrat = 4 kcal (17kJ)
1 kcal = 4,18 kJ. 1 kJ = 0,24 kcal
Vätskebehov:
- 150 ml/kg till 6 kg
- + 50 ml/kg 7-20 kg
- + 20 ml/kg >20 kg

Energibehov per dag
120 kcal/d
100 kcal/d
85 kcal/d
65 kcal/d
30 kcal/d

Ålder
1 v – 6 mån
6 – 12 mån
1 år
5 år

Basalt vätskebehov
150 ml/kg/d
125 ml/kg/d
100 ml/kg/d
80 ml/kg/d

Ålder
1-3 mån
1 år
3 år
5 år
7 år
9 år
12 år
14 år

Vikt
5 kg
10 kg
15 kg
20 kg
25 kg
30 kg
40 kg
50 kg

2. Bröstmjölk och amning
Amning är det bästa för barnet eftersom det innehåller optimal sammansättning, minskar
infektionsrisken, förstoppar inte, mer hygeinskt, ekonomiskt, tillgängligt och anknytning.
Rekommenderas upp till 6 mån ålder. Delvis amning rekommenderas från 6 mån upp till 1-2 års
ålder.
Kolostrum Mogen
Ersättning
- Kolostrum: 1-4 d. Immunoglobuliner.
bröstmjölk
- Mogen bröstmjölk: 2 v ålder. Mer
energi. Mindre protein.
Energi: - kJ
235
290
285
Fri amning; sker ofta, var 3-4:de timma.
- Kcal
56
70
68
Ger dessutom en bra tillväxtkurva.
Fett, g
2,6
5,5
3,5
Protein, g
2
0,9
1,2
Modermjölksersättning
D-vit, mikrog
0,05
1,3
Är vanligen komjölksbaserad. Innehåller:
Natrium, mg 47
20
15
- Reducerat saltinnehåll
Järn, mg
0,07
0,03
0,4
- Reducerat proteininnehåll.
- Ökat järninnehåll – jämfört med komjölk
- Efterliknar bröstmjölk

Komjölk
3%
250
60
3
3,4
0
37
0
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Noggrann tillredning; Ska vara rätt dosering och ha god hygein.
Fri matning för att främja tillväxtkurvan.
Vid flaskmatning ska man försöka efterlikna amningssituationen och anknytningen.
Om endast komjölk finns tillgängligt till spädbarn: Hetta upp till nästan kokning (högpastoriserad)
och utspädd med lika delar vatten (sk halvmjölk). Matning med sked. Kalorihalten blir ju låg à
Tillsats med socker och/eller olja/fett kan prövas om det finns tillgängligt.

3. Övergång till fast föda
D-droppar 5 droppar/dag = 10 mikrogram bör ges från 1 v – 2 år (-5 år).
Introduktion av smakportioner vid (4-) 6 mån ålder
- Först: Rotfrukter och grönsaker.
- Andra: Frukt.
- Tredje: Kött, fisk, ägg + gluten.
Måltidsförslag:
- Vid (6-) 8 mån: Bröstmjölk/modermjölksersättning efter barnets egna rytm. Ett huvudmål med
kött/fisk, potatis, grönsak-fruktpuré som är finförelat.
- Vid 10 mån: Frukost med bröstmjölk alt välling/gröt med fruktmos. 2 huvudmål med
grovmosat/finhackat. 1-2 mellanmål med frukt-bärmos, smörgås alternativt fil/yoghur. Kvällsgröt
med fruktpuré och/eller bröstmjölk alt välling.
- Mjölkintroduktion bör ske vid 10-12 månaders ålder.
- 1 års ålder: Kost alltmer likt vuxnas dock tillägg av mellis x 2 mellan 1-2 åå. Därefter mellis x 1.
Allt enligt tallriksmodellen.
Barn behöver rik kost för järnbehov bland annat.
Undvik
- Nitrat, ex spenat, ruccolo, mangold: Risk för methemoglobinemi.
- Honung: Risk för botulinism.
- Okokt bönor: Risk för lektinförgiftning.
- Nötter och jordnötter: Risk att sätta i halsen.
- Salt mat samt läsk och godis.
Fysisk aktivitet för barn och ungdomar: Minst 60 min per dag av måttlig-kraftig intensitet.

Vätskebalans och dehydrering
Vätske- och natriumbehov: Fysiologi
Dehydrering: Definitioner (isoton, hyperton), utvärdering,
behandling och hyponatremi.
Hypovolemisk chock: Behandling.

1. Vätske- och natriumbehov
Vid födsel består 80% av kroppsvikten av vatten. Det är även ett
överskott av extracellulär vätska. Vid ca 6 månaders ålder så står
ECV och ICV för samma proportioner. Därefter har människan ett
överskott av ICV jämfört med ECV. Den totala vätskeprocenten av
kroppsvikten sjunker något fram till att barnet är 12 månader. Sedan sjunker detta kontinuerligt i
långsammare tag tills barnet når vuxen ålder.
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En vuxen människa omsätter ca 5 % av kroppens vätska under dagen medan ett nyfött barn omsätter
ca 20 %. Detta innebär att vätskebehovet ser
Vikt
Basalt vätskabehov per dag
Vätska per
helt olika ut för dessa grupper. Däremot är
timma
dessa mätningar gjorda på friska barn.
3-10 kg
100 ml/kg
4 ml/kg
10-20 kg 1000 ml + 50 ml för varje kg >10
3-4 ml/kg
Under intensivvård i den akuta fasen tillförs
>20
kg
1500
ml
+
20
ml/kg
för
varje
kg
>20.
2-3 ml/kg
60-70% av volymerna ovan
Spädbarnens behov är relativt lågt men man trycker i dem ett överskott. Finns vätskelista på akuten
och avdelningar som mäter vätskan i Min, Med och Max. Medium är det normala som ordineras.
4 – 2 – 1 regeln: Används mycket internationellt. Volym per timma.
- 0-10 kg: 4 ml/kg/h
- 11-20 kg: 2 ml/kg/h
Prematur Spädbarn Vuxen
- >20 kg: 1 ml/kg/h
Svettningar/Perspiratio 2-3 ml/kg 1 ml/kg
0,5 ml/kg
Ex 25 kg: 4x10 + 2x10 + 1x5 = 40 + 20 + 5 = 65
insensibilis
ml/h.
Urinproduktion
2-3 ml/kg 2 ml/kg
1 ml/kg
Vätskeförluster skiljer sig därtill mellan barn och vuxna: 70 kg vuxen förlorare 3 l/d (urin, faces och
svettningar) vilket motsvarar 20% av ECV. Motsvarande siffor för barn som väger 7 kg är 0,7 l/d och
detta motsvarar 40% av ECV. Om ett barn fastar eller inte får i sig vätska kan leda till dehydrering
snabbt. Har man diarré kan det snabbt utvecklas svår dehydrering. Barn är känsliga varför vätska
alltid bör ordineras om barnet ej kan tillgodogöra sig detta po.

2. Dehydrering
-

Hypoton: Na-konc <130 mmol/L
Isoton: Na-konc 130-150 mmol/L
Hyperton: Na-konc >150 mol/L

För att bestämma graden av dehydrering måste man undersöka barnet.
Kapilläråterfyllnad: 5 sekunder tryck mot sternum. >3 sekunder innan återfyllnad tyder detta på
minskad perfusion och således dehydrering och minskat
Ålder
Puls
Blodtryck
perifer cirkulation.
<1
110-160
70-90
Anamnestagning: Duration? Intag? Förluster (feber, diarré,
1-2
100-150
80-95
kräkningar)? Viktförlust? Urinproduktion?
2-5
95-140
80-100
En massiv diarré kan motsvara 1 % av kroppsvikten.
5-12
80-120
90-110
>12
60-100
100-120
Graden av dehydrering: Klinisk undersökning.
Kliniska tecken på förlust av 5% av kroppsvikten: Insjukna fontaneller, irritabilitet, minskad
hudtugor, torr blöja. Barn under 1 år har ökad risk för svår dehydrering.
Tecken och symtom
Mild
Medium
Svår
Allmäntillstånd
Törst, irritabilitet
Stuporös
Stuporöd, komatös
Viktförlust
<5%
5-10%
>10%
Förlust (ml/kg)
<50
50-100
>100
Fontanell
Normal
Insjunken
Väldigt insjuken
Puls
Normal
Takykard
Takykard + svag puls
Kapillär återfyllnad
<3 sek
3-4 sek
>4 sek
Blodtryck
Normalt
Normalt/lågt
Lågt
Andning
Normal
Djup
Djup och snabb
Urinproduktion (ml/kg/h)
<2
<1
<0,5
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Blodgas-analys (venös eller kapillär) – kan avgöra typen av dehydrering
- pH – Kompenserad eller inte?
- BE – Metabolisk komponent (ofta negativ).
- pCO2 – Respiratorisk komponent. Retinerar patienten?
- Na – Tecken på dehydrering. Typ av dehydrering
- K – Njurfunktion.
- Glukos – Hyper-/hypoglykemi.
- Laktat – Metabolisk/cirkulatorisk komponent.

3. Behandling av dehydrering
- Ersätta den förlusten som uppstått redan.
- Ersätta pågående förluster.
- Säkerhetsställ ett underhåll som täcker basalbehovet.
Glöm INTE något av denna tre. Krävs alla tre för adekvat vätsketerapi.
Om barnet är i pre-shock – behandla omedelbart!
Oralt /enteralt eller intravenös behandling?
Oral behandling är ofta att föredra. Är säkrare och effektivare. Om en naso-gastrisk tub används kan
detta även användas för födotillförsel. Glukos/natrium (och vatten) transport sker oralt också.

3.1 Behandling av isotonisk dehydrering – 130-150 mmol natrium

PER ORAL - BEHANDLING ISOTONISKA DEHYDRERING
1. Snabb peroral rehydrering:
- Vätska: ORS – Oral Rehydration Solution: Glukos + elektrolyter: Na 75 mmol/L, glukos 75 mmol/L
och K 20 mmol/L.
- Mängd vätska: 5% av kroppsvikten.
- Hur snabbt: 4 h. Evaluera. Fortsätt om pat ej är rehydrerad.
2. Underhåll:
- Vätska: Bröstmjölk, formel, ORS.
- Mängd vätska:
o 0-6 mån – 150ml/kg/24 h
o 6-12 mån – 125/kg/24h
o >12 mån – 100 ml/kg/24h
3. Pågående förluster!
- Hur länge: Tills symtomen försvinner.
INTRAVENÖS – BEHANDLING ISOTONISK DEHYDRERING
1. Om behov av intervenös vätsketillförsel – dvs snabb rehydrering:
- Vätska: Isoton eller nästa isoton vätska utan glukos: Ringer (131 mmol Na/1000 ml) eller Saline
(154 mmol Na/1000 ml)
- Mängd vätska: 5% av kroppsvikt
- Duration: 4 h. Fortsätt om fortsatt dehydrerad.
2. Underhållsbehandling med intravenös tillförsel:
Spädbarn
1-6 år
>6 år
- Vätska: Nära isoton och inkludera glukos (!) enligt
Glukos 10%
Glukos 5%
Glukos 2,5%
tabell:
140 Na mmol/l
140 Na mmol/l
70 Na mmol/l
3. Pågående förluster – intravenös behandling
0-40 K mmol/l
0-40 K mmol/l
0-40 mmol/l
- Vätska: Isoton eller nästa isoton (Ringer eller
Saline)
- Duration: Till symtomen försvinner
Viktigt att övervaka elektrolyter (blodgas) efter 4 h – sedan minst en gång varje dag.
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Iv vätska
Glukos 5%
Saline 0,18%/Glukos 4%
Saline 0,45%/Glukos 2,5%
Hartmanns lösning
Glukos 5%/Ringer
Saline 0,9%
Glukos 5%/Saline 0.9%
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Osmolalitet
252
282
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560
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% elektrolytfritt vatten
100
80
50
16
16
0
0

4. Hyperton dehydrering
Drabbar oftast barn <1 år. Ger en längre duration av symtom. Viktförlust ofta mer uttalad (>10%).
Lab: P-Na >150 mmol/L (om P-Na >170 mmol/L = barnintensiven)
1.
2.
-

Initial snabb rehydrering intravenöst
Vätska: Ringer eller Saline
Mängd: 5 % av kroppsvikt
Hur snabbt: 4 h.
Fortsatt behandling av hyperton dehydrering – långsam rehydrering 36 h (48) och underhåll:
Vätska: Glukos 5% (120 mmol Na + 0-40 mmol K/l) – risk för kramper
Mängd: 10% av kroppsvikten + underhåll + pågående förluster
Hur snabbt: 36 (48) h.
Viktigt: p-Na ska inte falla snabbare än 0,5 mmol/L/H. Blodgas varannan timma. Risk för
hjärnödem och kramper! – Höj då natrium igen och sänk sakta.

4. Akut hyponatremi
Akut hyponatremi leder till influx av vätska från ECV till ICV vilket leder till att celler sväller
(hjärnödem/encefalopati).
Om P-Na < 125 mmol/L finns risk för utveckling av hyponatremisk encefalopati.
Barn är mer mottagliga för hyponatremisk encefalopati om man jämför med vuxna pga större skallar
och mer tomrum. Finns risk för hyponatremi post-op då det oftast ges hypoton vätska – ska nu
ändras till isoton vätska.
Tillstånd associerade med ökad risk för hyponatremi: Malignitet, Bronkiolit, astma. Pneumoni - 30%
av patienter är hyponatrema ifrån början. Meningit, encefalit, huvudtrauma. Droger (ADH-analoger,
NSAID, kemoterapi, opioidmedel). Mekanisk ventilation. 8-30% av pediatriska akutpatienter
utvecklar akut hyponatremi – särskilt vid bronkiolit och CNS-infektioner.

5. Dehydrering och chock
Chockbehandling med vätska intravenöst:
- Bolus 20 ml/kg på 10-20 min. Alltid isoton vätska (ringer). Använd aldrig hypoton vätska (såsom
buffrad glukos)
- Övervaka hjärtfrekvens, blodtryck, kapillär återfyllnad, blodgas, laktat och mentalt status.
- Utvärdera var tionde minut.
Mål:
- Förbättrat mental status
- Kapilläråterfyllnad <3 sek
- Minskat laktat
- Förbättrat (mindre negativ) BE
- Normaliserat blodtryck.
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Akut sjuka barnet – Initialt omhändertagande och stabilisering
Time-out innan patienten kommer: Presentation och rollfördelning. Delegering av uppgifter.
Sammanfattning
- Förberedelse, rollfördelning och tydlig kommunikation är avgörande för ett framgångsrikt akut
omhändertagande
- Systemisk handläggning enligt ABCDE – utifrån barnets fysiologiska och anatomiska förutsättningar –
syftar till tidig upptäckt av livshotande tillstånd samt skapar struktur och trygghet i teamet
- Hjärtstopp hos barn beror oftast på hypoxi och/eller hypovolemi
o Prioritera därför ventilation, syrgas och vätska
- Vid hjärtstopp hos barn påbörjas HLR med 5 inblåsningar följt av kompressioner/inblåsningar – 15:2
Barnjour är teamledare och har det övergripande ansvaret:
o Prioritera barnets luftväg
o Leder och samordnar arbetet
Viktigt med EN teamledare som delegerar arbetet och ordinerar prover/läkemedel. Teamledaren ska
vara TYDLIG och inte auktoritärt. Måste finnas möjlighet för teammedlemmar att komma med
förslag.
- Använd loop-communication och tydliga ordinationer
- Utvärdera insatserna (reevaluera)

1. WETFLAG
W

E
T
FL
A
G

Ett sätt att räkna ut vätska, tube size etc. Finns på A-HLR BARN affischen på akutrummet.
6 mån
3 år
Weight
0-1 år: 0,5 x mån + 4
0,5x6+4=7 kg
2x3+8=14 kg
1-5 år: 2 x år + 8
6-12 år: 3 x år + 7
Energi
4 J/kg (defibrillering)
4x7=28 J
4x14= 56 J
Tub storlek
Tabell i A-HLR
3,5-4,0
4-4,5
Fluid (vätskebolus)
20 ml/kg Ringer.
20x7=140 ml
20x14= 280 ml
Om <44 v; 10 ml/kg
Adrenalin
0,1 ml/kg (av 0,1 mg/ml)
0,1x7=0,7
0,1x14=1,4
Glukos
2 ml/kg (av 100 mg/ml, 10%) 2x7=14 ml
2x14 = 28
Hypoglykemi<3,0

2. Då barnet anländer till akutrummet
Medvetslöst barn? à Ropa, ruska och ev smärtstimulera à Kontrollera/öppna luftväg.
- Livstecken med adekvat andning: Bedömning/åtgärd enligt ABCDE
- Inga livstecken/livstecken utan adekvat andning: 5 inblåsningar à
a. Barnet svarar på inblåsningar à ABCDE
b. Inga livstecken à HLR enligt algoritm

3. Livstecken med adekvat andning
ABCDE! – ALLTID
Systematisk bedömning: Syfte att identifiera livshotande tillstånd
Vid avvikande fynd: Åtgärda innan du fortsätter
Vid försämring: Börja om från A!
Reevaluera: Utvärdera och utvärdera igen.
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4. ABCDE
A – Airway
-

Titta, lyssna och känn; pratar/andas barnet,
känn över barnets mun.
- Hosta? Stridor? Inspektera munhålan.
- Finns bröstkorgsrörelser
Säkra fri luftväg – olika beroende på ålder. Vid
äldre barn används också haklyft och käklyft
Instrument för att hålla fri luftväg:
- Näskantarell: Diameter som barnet lillfinger. Samma längd som från nästipp till tragus.
- Svalgtub: Storlek ska vara samma som främre tandrad till käkvinkel
- Larynxmask: Storleken är viktbaserad.
- Endotrakealtub: För det svårt sänkta barnet
Handläggning vid luftvägsstop:
- Avlägsna ev främmande kropp – dock ej i blindo
- Uppmana till effektiv hosta.
- Barn <1 år: Ryggslag x 5 + brösttryck x 5. Undvik buktryck pga stor lever.
- Barn >1 år: Ryggslag x 5 + buktryck x 5.
- Inspektera munhålan/avlägsna ev främmande kropp men om barnet blir medvetslöst: Gör 5
inblåsningar följt av HLR.

B – Breathing

Bedömning av B på akutrummet/mottagning:
- Ökat andningsarbete? – Takypné, näsvingespel, grunting, indragningar, bukandning, pressat
expirium, accessoriska andningsmuskler.
- Symmetriska bröstkorgströrelser?
- Cyanos?
- Lungauskulation: Sidlika/nedsatt andningsljud? Ronkit/rassel/stridor?
Notera att barn med utmattning/central andningsdepression alternativt neuromuskulär sjukdom kan
sakna tecken till ökat andningsarbete.
Åtgärder på B – utför/överväg
- Saturationskontroll och AF
- Syrgastillförsel: Med mask, grimma eller flöde.
- Ventilation: Med blåsa eller CPAP/neopuff. Intubation alternativt larynxmask
- Inhalationsbehandling vb
Fysiologiska skillnader mellan barn och vuxna: Mindre munhåla och stor tunga. Näsandas tom 4-6
mån ålder à Problem vid nästäppa. Mindre luftvägsdiameter i luftvägar omgivna av svagare brosk.
Mindre yta för gasutbyte i lungan; Färre och mindre alveoler.

C – Circulation
Undersökning och bedömning av barnets cirkulation
- Perifera pulsar och frekvens: <1 år brachialis och >1 år carotis. Små bebisar har tjock hals.
- Kapillär återfyllnad (CRT) <3 sek är normalt: Tryck med tummen 5 sek på sternum.
- Hydreringsgrad: Torra slemhinnor? Torr bölja? Tårar?
- Hjärtauskultation: RR? Blåsljud?
- Hudfärg: Cyanos? Blekhet?
- Blodtryck: Kan avvaktas initialt. Hypotoni är ett SENT tecken på cirkulatorisk svikt. Barn håller sitt
tryck bättre – första tecknet på påverkad cirkulation är puls och inte blodtryck.
- Bukpalpation: Ingår i C i barn. Organförstoring/utfyllnad? Blödning? Smärta?
Utför/överväg följande åtgärder:
- Koppla upp patienten
- Intravenös infarkt – PVK.
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Intraosseös infart: Om ej PVK inom 1 min på cirkulatorisk instabilt barn.
Vätskebolus: Ringer 20 ml/kg (om <44v gestationsålder; 10 ml/kg) – upprepa vid behov.
Provtagning inkl blododling
- Antibiotika
Blodtransfusion
Inotropt stöd – ordineras i samråd med narkosjour.

D – Disability

Kontroll och utvärdering av D:
- APVU: Alert, Voice responsive, Pain responsive, Unresponsive.
- Kontrollera tonus, pupillreaktion, ev nackstyvhet, fontanelltension (vid CNS infection), och
reflexer.
- GLÖM INTE GLUKOS!!!!
Utför/överväg att genomföra:
- Kramp: Ge bolus Midazolam iv alternativt Stesolid rektalt, dosering enl PM
- Hypoglykemi: Ge glukos 10%, 2 ml/kg iv (Definition p-glu <3,0 och hos neo <2,6)
- Intox: Ventrikelsköljning/aktivt kol/antidot.
- Tecken till stegrat ICP: Höj huvudpositionen 30 grader. Mannitol?
- Lumbalpunktion: Om misstänkt CNS-infektion. Avvakta om instabilt barn.

E – Exposure

Kontroll och utvärdering av E:
- Avlägsna kläder. Inspektera hudkostymen. Blockvändning om trauma!
- Kontrollera om blödningar, utslag, petekier, tecken till trauma eller tecken till intoxikation
(sprutmärken).
- Temperaturkontroll.
Utför/överväg: Varma filtar/varma vätskor/febernedsättande behandling.

Hjärtstopp hos barn
1. Orsaker till hjärtstopp hos barn – VIKTIGT!
Orsaken till hjärtstopp hos barn vs vuxna – påverkar prioriteringen:
- Hos vuxna: Oftare ett primärt hjärtproblem à Prioritera: Hjärtkompressioner och defibrillering.
- Hos barn: Nästan alltid sekundärt till hypoxi/hypovolemi à Prioritera: Ventilation, syrgas och
vätska.
Respiratorisk insufficiens/hypoxi:
- Andningsdepression: Intoxikation, kramp ökat ICT.
- Luftvägshinder (vanligast): Astma, främmande kropp och epiglottit.
Cirkulatorisk insufficiens/hypovolemi:
- Vätskeförlust: Gastroenterit, blödning, feber, brännskada.
- Vätskeomfördelning: Sepsis, anafylaxi, hjärtsvikt.
- Vätskebrist: Sparsamt vätskeintag.
Reversibla orsaker till hjärtstopp:
- 5 H: Hypoxi, hypovolemi, Hypotermi, Hyper/hypokalemi och Hypoglykemi
- 4 T: Tamponad, Tryckspneumothorax, Toxiska tillstånd och Tromboembolier.
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2. Akut handläggning av barn utan livstecken/livstecken utan adekvat andning.
Inled ALLTID med 5 inblåsningar.
Inga livstecken? à HLR BARN på stan utanför sjukhuset
1. Kontrollera medvetslöshetsgraden
2. Kontrollera andningen
3. Ge 5 inblåsningar om ingen eller onormal andning
4. Gör HLR: 15 kompressioner och 2 inblåsningar
5. Starta hjärtstartare om det finns.
Barn 0-1 år: Två fingrar trycks på bröstkorgen – ned 4 cm.
Barn 1 år – puberteten: Tryck 5 cm ned men en handflata.

2.1 Barn HLR på sjukhuset

1. Avancerat hjärtstopp – starta HLR – Larma och hämta akututrustning
2. Ge långsamma 5 inblåsningar – samordna kompressioner och inblåsningar – 15:2 – ventilera med
100% syrgas.
a. Kompression: 1/3 av nedre delen av bröstkorgen, barn <1 år: 4 cm, barn >1 år: 5 cm.
b. Rytmen: 100-120 kompressioner per minut.
3. Starta och anslut defibrillator/övervakning under pågående HLR
4. Sedan blir det olika handläggningar beroende på om
a. VF/Pulslös VT: Deffa x 1 (4 J/kg) – HLR i 2 min 15:2 – minimera avbrott
Rytmanalys varannan minut – upprepa deff vb.
Adrenalin efter 3:de deffen – upprepas var 4:e minut
Amidaron efter 3:de deffen – upprepas efter 5:e deffen.
b. Asystoli, Bradykardi <60/min: HLR i 2 min 15:2 – minimera avbrott
Ge adrenalin iv så snart infart finns. Rytmanalys varannan minut. Upprepa adrenalin var
4:e minut. Vätska och syrgas parallellt.
5. Fortsätt till återkomst av cirkulation och därefter utvärdering av ABCDE – vård efter hjärtstopp.
10% av barnen har en defibrillerbar rytm: VF och VT
90% har ej defibrillerbar rytm: Asystoli, bradykardi <60 och PEA.

Barnfetma

BMI-gränser för vuxna: BMI = Vikt (kg)/(Längd i meter)2
- Normalvikt: BMI 18-25
- Övervikt: 25-30
- Femta: >30
Detta gäller dock ej barn – Trots att fettprocenten är densamma så varierar BMI extremt – ex 40%
fett hos en 10 månaders motsvarar BMI 28 och hos en 15 åringar motsvarar detta BMI 57!
Prevalens av barnfetma: Snabb ökning under 1990-2005. Eventuellt ökar detta igen nu. I Sverige är
incidensen av övervikt 11 % och obesitas 3,7% hos 8 åriga pojkar. Stor socioekonomisk variation.
Konsekvenser:
- Kortare liv: Svår femta i 20 åå ger 13 år förkortad livslängd (22%) av beräknad kvarvarande
livstid.
- BMI 22-25 vid 18 år är associerat till ökad mortalitet. Oberoende andra faktorer.
- Påverkad tillväxtkurva: Normalt ökar även längden hos barn med fetma. Ökar endast vikten
mycket och inte längden ska barnet skickas med remiss till barnendrokrinolog.

1. Fetmaproblem i puberteten
Fetma hos pojkar: Ger förstorad bröst pga obalans mellan östrogen och testosteron.
Fetma hos flickor: Ger utebliven mens och högt testosteron.
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För båda: Sämre skolresultat i senare åldrar! Detta kan bero pga
- Minskad metabolisk profil à Påverkad kognition
- Stigmatisering och depression.
Acantosis nigricans vid fetma är hudutslag som tyder på en insulinokänslighet.
Sjukdomar associerar med barnfetma: Diabetes, astma, ledbesvär, kognitiva besvär, social
utslagning/mobbning och kondition/motorik etc.

3. Diabetes vid barnfetma
Typ 2 diabetes: Insulinresistens + Sänkt insulinfrisättning.
Prediabetes: Förhöjt fasteblodsocker men under DM-gräns (5,6-7 mmol/L) – kopplat till ökad risk för
DM2 och CVD. Mycket vanligt bland feta barn i Sverige.
Kontroller av blodsocker ska ske vid första besöket. Vid kombination BMI>iso 30 + acantosis
nigricans + DM2 hereditet ska socker kontrolleras årligen. Samma om glukos >5,0 mmol/l eller om
>5,5 vid po glukosbelastning. Detta eftersom fasteglukos och HbA1C är okänsliga metoder för att
hitta DM2 bland ungdomar.
Komplikationer av DM2 från ungdomen: Mer och tidigare diabetes nefropati, CVD och neurologiska
komplikationer.
OBS vid DM2 hos unga: Förlorar snabbt metabol kontroll enbart på metforminbehandling. Utvecklas
snabbt tecken på komorbiditet. Går bättre om behandling insätts snabbt efter diagnos!

4. Varför blir man tjock
-

Genetik och epigenetik: FTO snp är en genetisk variation kopplad till 2-3 kg ökning i medelvikt.
Detta försvinner dock om man jämför fysiskt högt aktiva. Större skillnad om hos individer som
bara äter fet mat.
- Virus?
- Tarmbakterier
- Stress/sömnsvårigheter?
- Socioekonomi
- Läkemedel (kortison och antidepressiva bland annat).
Viktigaste: Vi äter för mycket och rör på oss för lite.
Fysisk aktivitet inverkan: Ökar insulinkänsligheten, ökar HDL-kolesterol, ökar bentätheten, reducerar
inflammation, reducerar depression, reducerar artrossymtom.

5. Behandling av barnfetma
Varför: Ökad livslängd, minskad risk för cancer och CVD. Obesa barn som blir normalviktiga som unga
vuxna har likvärdig risk som normalpopulationen.
Hur: Mer fysisk aktivitet. Mindre energiintag (bestämd måltidsordning, inga söta drycker och
minskad energidensitet). Familjestöd (terapi), motiverande samtal och gruppstöd.
När: Effekt av behandling minskar snabbt med ålder. Behöver inte behandla knubbiga babysar – svag
risk för vuxenfetma och metabol risk samt hög risk att störa familjerelationer. Typ 6 år är bra.
Operation: GBP, gastric sleeve eller gastric banding. Funkar dock inte alltid, kräver
livstidsbehandling med vitaminer, kan kräva plastikoperationer, 40% har viktuppgång efter 1 år. 30%
har dålig utkomst efter 5 år.
Läkemedel: Xenical (lipashämmare à Inget fettupptag i tarmen). Metformin vid metabolt syndrom.
ACE-hämmare och statiner vb.
Biverkningar av behandling: Snabb viktnedgång kan minska längdtillväxten. Misslyckad behandling
kan sänka självkänslan – långsiktighet nödvändig.
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6. Bakomliggande sjukdomar som ger fetma
-

Cushings sjukdom: Ger ökad aptit och därmed fetmautveckling samt minskad längd.
Hypothyreos: Screenas för genom PKU.
Prader-Willis syndrom: Ger onormal fixering vid mat.
Bardet-Biedls
Alströms syndrom

BVC – Barnhälsovård och vaccinationer
Salutogenes: Kommer ifrån latinets salus som betyder hälsa. Genesis betyder ursprung eller
uppkomst.
Salutogena faktorer enligt Aaron Antonovsky:
- Att leva i ett begripligt sammanhang (KASAM=Känsla av sammanhang)
- Att ha lagom anpassade krav.
- Att ha möjlighet att påverka sin situation.
Barnhälsovårdens mål är att främja barnens hälsa, trygghet och utveckling:
- Främja barns hälsa och utveckling.
- Förebygga ohälsa hos barn
- Tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns; hälsa, utveckling och uppväxt.
www.rikshandboken-bhv.se är en metodbok för vården.
1931 försökte man med gratis spädbarnsvård i Sverige à minskade spädbarnsdödligheten,
förbättrade läs- och skrivfärdigheter samt ökade livslängden.
Vad mäter man på BVC?
- Tillväxten – vikt och längd: Är ett surrogatmått för hur barnet mår.
- Observera symmetriska rörelser, blick, kontakt utanför mottagningsrummet
- Syntest med HVOT-metod (4-5 år)
Föräldragrupper som träffas ca 5 ggr under första året: Diskussion kring vanliga ämnen: Barns behov
av kontakt, kärlek, samspel. Mat. Vardagsrutiner som lek, sömn, beteende. Psykomotorisk utveckling.
Förebygga barnolyckafall. Infektioner. Föräldraskap och relationer. Barnverksamhet i omgivningen.
BVC-organisation: Del av primärvården. Drivs med sjuksköterskor och är gratis.
- En barn-SSK/DSK har ca 450-500 barn 0-5 år inskrivna.
- DSK har oftast färre barn.
- Övrig personal: Allmänläkare/barnläkare 3-4 h/v, barnpsykolog, tandläkare, ortoped, audiolog,
dietist.
BHV-programmet – 14-20 besök under första året. Läkarbesök med ”teambesök” vid minst 4
tillfällen.
- 0-10 d – SSK – Hembesök
- 2-8 v – SSK – Mottagningsbesök 1g/v – 2g/v
- 4 v – Läk och SSK – Status, utvecklingsbedömning, tillväxt.
- 3 mån – SSK – Vaccination 1 DTP-polio-HIB, Pnk (HBV)
- 3-5 mång – SSK – Tillväxt, hälsoövervakning
- 5 mån – SSK - Vaccination 2 DTP-polio-HIB, Pnk (HBV)
- 6 mån – Läk och SSK – Status, utvecklingsbedöm, tillväxt.
- 8 mån – SSK – Hembesök, skadeprevention, mat, sömn.
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-

10 mån – SSK – Utvecklingsbedömning, hälsoövervakning.
12 mån – Läk och SSK – Vaccination 3, status och tillväxt.
18 mån – SSK – Vaccination 1 MPR, status, tillväxt och utvecklingsbedömning
2,5 år – Språk, utveckling och skadeprevention
3 år – SSK och LÄK – Psykosocial, livsvillkor, kost, fysisk aktivitet, tillväxt, utveckling, status.
4 år – SSK – Syn, hörsel, språk och utvecklingsbedömning
5 år – SSK – Vaccination 4 DTP-polio,
utvecklingsbedömning. Skolförberedande
undersökning och syn (i SLL).
Tätare uppföljning av barnet om behov.

1. Läkarens uppgift på BVC
Bedöm vikt och längdutveckling, färdigheter,
utvecklingstakt och mönster samt barnets
välbefinnande. Gör en kroppsundersökning och
bedöm status från ”huvud till fot”
- Allmänt intryck: Slöhet?
- Hud: Ikterus?
- Skalle, form, storlek och fontaneller: Kan
finnas hydrocephalus. Kan även ske en sen
eller stor slutning pga achondroplasi
(kortvuxenhet), hypothyreos, downs, ökat ICT,
normalvariation, familjär makrocephali och dvitaminbrist. För liten eller tidig slutning kan bero på kraniosyntos – slutning 3 mån kan vara
normalt men man bör övervaka tillväxten av huvudomfånget.
- Ögon: Genomfallande ljus med oftalmoskop senast vid 2 månader. Kongenital katarakt
35/100’000 – bör opereras tidigt 1-2 v. Retinoblastom ca 1/15’000.
- Öron
- Hjärta, femoralispulsar och lungor.
- Motorik: Spontan, fin/grov, tonus, reflexer.
- Buk, Genitalia: Alla åldrar. Navelgranulom förekommer. Omfalit hos nyfödda kan vara
livshotande då risken för sepsis är stor. Ljumskbråck är vanligt och kräver operation.
Genitalia; Testisretention 3% hos nyfödda och 1% hos 1 åringar – undersök om det kan röra sig
om en retraktil testikel.
- Höfter: 5/1000 har instabilitet eller luxation – 2-5 ggr vanligare hos flickor. 1-2/1000 föds med
ena eller båda höfterna ur led. 90% upptäcks på BB, 10% på BVC. Ökad risk vid säte, hereditet
och flicka. Ger abduktionsinskränkning, benlängdsskillnad och assymetriska veck. Behandlas med
von Rosenskena i ca 10-12 v.
- Rygg och extremiteter

2. Vaccinationer
Anledning: För att kontrollera mängden av ett smittämne och förebygga sjukdom.
Vad ingår i vaccinationsprogrammet:
- Avdödade: Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, HIB, invasiv pneumokocksjukdom, HPV (flickor),
HBV (Stockholm). Avdödade vacciner ger biverkningar som oftast är omedelbara där lokala
rekationer dominerar. Effekten är kortvarig och boosterdoser behovs. Biverkningar inom 48 h.
- Levande försvagade: MPR-vaccinet – Mässling, påssjuka och röda hund. (tuberkulos och
rotavirusinfektion). Levande vacciner ger biverkningar efter inkubationstiden – dessa liknar
sjukdomssymtomen. Effekten långvarig och kräver få doser.
Toxinsjukdomarna: Tetanus, difteri och pertussis.
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Varför dessa?: Är svåra, livshotande, kan ge bestående men, behandling saknas eller är dålig och kan
förhindras med vaccin.
Ålder
DTP
Polio
Hib
PNK
MPR
HPV
Var?
3 mån
I
I
I
I
BVC
5 mån
II
II
II
II
BVC
12 mån
III
III
III
III
BVC
18 mån
I
BVC
5 år
IV
IV
BVC
Årskurs
1-2
II
Elevhälsa
5-6
(I+II)
Elevhälsa
8-9
V
Elevhälsa
DTP = Difteri, tetanus och pertussis. Pnk = Pneumokocker. MPR = Mässling, påssjuka och röda hund
Rotavirusvaccin ges i Stockholm. Hepatit B till alla i Stockholm

2.1 Särskilda vaccinationsprogram
Hepatit B: Föräldrar, släktingar eller andra personer med känd infektion.
Tuberkulos: Föräldrar som kommer ifrån endemiska områden.
Influensa: Barn med kronisk hjärt- och lungsjukdom, instabil diabetes eller gravt nedsatt
immunförsvar.
Pneumokocker: Ännu ej vaccinerade barn som riskerar att bli svårt sjuka.

2.2 Difteri (strypsjukan) – äkta krupp
En toxinutlöst sjukdom av bakterien Corynebacterium diphtheriae. Stora epidemier i Sverige på 40talet. Dödlighet ca 10%. Ca 20 fall de senaste 20 åren. Endast ovaccinerade. Skyddet av vaccinet avtar
varför man behöver en påfyllnadsspruta (boosterdos) efter 20-30 år.
Symtom: Svalginfektion som liknar halsfluss och ger feber. Gråa beläggningar.

2.3 Pertussis (kikhosta)

Toxinutlöst sjudom som ffa drabbar spädbarn (hjärnretning, allvarlig andningspåverkan). Tidig
behandling ska sättas in tidigt för att förhindra att sjukdomen bryter ut. Immunitet ej livslång! –
Sjukdom ger 15 år immunitet och vaccination ger 5-10 år.
Symtom: Attackvis hosta med kräkningar. Börjar som förkylning och tilltar sedan med hosta som
accentueras vid matning och under nattetid. Duration ca 6-8 v. Sedan gradvis förbättring. Vid hosta
töms lungorna med luft, vid inandning sker hörs kippnade och kiknade ljud à Namnet.
Behandling: Erytromycin 40-50 mg/kg/d delat på 3 doser i 7-10 d. Indikation för behandling:
1 Alla spädbarn <6 mån som man MISSTÄNKER har utsatts för smitta.
2 Alla spädbarn 6 mån eller äldre som är misstänkt exponerade för kikhosta och har begynnande
symtom.
3 Barn ett år eller äldre om medicinsk risk hos barnet eller i barnets omgivning (smittreducerande
behandling).

2.4 Hib
En bakterie som ger invasiva sjukdom med meningit, sepsis, epiglottit, led- och mjukdelsinfektioner.
Drabbar främst barn <4 år (vanligast ca 10 mån). Ca 200 fall/år innan 1992, ca 20-30 fall efter hos
barn. Finns flera olika H. influenzae bakterier, den mest sjukdomsframkallande är dock H. influenzae
typ b (HiB) som har en kapsel innehållande STRI polyribosylribtolfosfat (PRP). Det är mot denna
beståndsdel vaccinet angriper.
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2.5 Polio (barnförlamning)

Orsakas av 3 virustyper. 1-10/1000 får förlamning om drabbad. Risken är större om man är större
och äldre.
Symtom: Feber, huvudvärk, illamående och kräkningar. Viruset sprider sig sedan till ryggmärgens
gråa substans. Förlamningar kan försvinna delvis eller helt.
Behandling: Saknas.
Vaccinet: 2 typer med 100% skydd. Avdödat vaccin i Sverige.

2.6 Påssjuka

Agens: Parotitvirus. Väldigt smittsamt.
Symtom: Börjar med feber och allmän sjukdomskänsla. Sedan svullnar spottkörtlar. Går ned på 1-3
d. Bara hälften får symtom.
Drabbar spottkörtlarna, inre organ, CNS. 20% får en subklinisk infektion.
Komplikationer: Encefalit, orkit, sterilitet, HSN eller dövhet.

2.7 Röda hund – Rubella

Agens: RNA-virus som tillhör rubivirus inom togavirusfamiljen.
Symtom: Akut virusinfektion med diskreta utslag (senare), snuva
och svullna lymfkörtlar. Oftast en lindrig sjukdom men kan ge
ledinflammation. Sjukdom hos gravida kvinnor kan ge svåra
fosterskador.
Behandling saknas.
Fosterskador: 90% i första trimestern. Dövhet, blindhet och
mikroencefali med svårt förståndshandikapp.

2.8 Tuberkulos – TBC

Vaccin erbjuds till barn med ökad risk. Skyddar mot allvarliga infektioner såsom miliär-TB och
meningit. Skyddar dock dåligt mot lungtuberkulos. Erbjuds till de med ökas smittosrisk.

2.9 Penumokocksjukdom

Finns 90 olika typer av pneumokocker varav 10 är vanliga hos barn. Vanligaste orsaken till otit och
sinuit men kan även ge sepsis, meningit och pneumoni. Bärare utan symtom vanligt. Barn under 2 år
har ökad risk.
Vaccinet: Prevenar13 eller Synflorix. Ger 70-90% skydd.

2.10
-

Kontraindikationer vaccin

Akut infektionssjukdom och kroniska infektioner i aktivt skede.
Dåligt AT och allvarlig undernäring.
Ökad risk för allvarlig överkänslighetsreaktion (tex anafylaxi).
Kroniska sjukdomar med nedsatt immunförsvar – ex malignitet, maligna tumörer och
hypogammaglobulinemi.
- Behandling med kortikosteroider po eller iv.
- Strålning eller immunosuppressiva mediciner.
EJ kontraindikation: Välinställd EP, benägenhet för feberkramp och prematuritet.
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PBD – Bedömning och åtgärd
Avslutar en journal. Ska vara ett verktyg för att kortfattat föra vidare information. Sammanfattad
bedömning av en konsultation.
Avsikt: Att vårgivare snabbt ska kunna sätta sig in i patienten och planen ska skrivas.
Grundregler: Upprepa inte tidigare ifrån journalen – ev förstärka sådan som redan är skrivet.
Upprepa verkligen inte negationer.

1. Innehåll PBD
1. Mycket kort sammanfattning av patientens eventuellt tidigare kända data samt sökorsak.
Ex:”5 år gammal pojke med tidigare astma söker akut för utslag, buksmärta och svullnad fotleder”
Onödiga upprepningar medför avdrag. Alla detaljer finns ju i anamnes och status. 1 p om korekt.
2. Diagnostiska övervägande
Här ska prel och ev diffdiagnoser framgå. Ska framgås och motivera hur sannolik den preliminära
diagnosen respektive diff bedöms vara.
Ev ”Sannolikt Henoch Schönleins purpura med bakgrund av vaskulitutslag i huden, buksmärta samt
artrit. JIA mindre sannolikt och bedöms för närvarande ej som akut buk. Avsaknad av feber borde
utesluta meningokocksepsis.” Korrekt ger 1,5 p.
3. Vårdplanering
Ska vara på rätt detaljnivå och innehålla föreslagen behandling med motivering, kontroller, vårdnivå
etc. ex ”Inlägges för observation på vårdavd. Blodstatus, CRP samt u-sticka. Halsolding. Om
tilltagande buksmärta får kortikosteroider övervägas.” Korrekt ger 1,5 p.
4. Hålla sig inom given ram
Rimlig omfattning av texten, korrekt organisation samt att ingående delar är välavvägda. Korrekt ger
1 p.

2. Exempel
5 år gammal pojke med tidigare astma söker akut för utslag, buksmärta samt svullna fotleder.
Sannolikt Henoch Shönleins purpura med bakgrund av symtom (vaskulitutslag i huden, buksmärta
samt artrit). JIA mindre sannolikt och bedöms för närvarande ej som akut akut. Avsaknad av feber
borde utesluta meningokocksepsis. Inlägges för obs på vårdavdelning. Blodstatus, CRP samt samt usticka. Halsodling. Om tilltagande buksmärta får kortikosteroider övervägas.
Korrekt PBD med lagom omfattning, korrekt intro, korrekt diagnos och ev diffdiagnoser, korrekt
förslag på handläggning samt korrekt organisation medger sammanlagt 5 poäng.
-

-

1
2
3

5 dagar gammal fullgången gosse med känt kardiellt blåsljud som inkommer pga övergående
färgskiftning i hemmet. Ammat sämre de senaste 2 dagarna, viktnedgång 10%. Haft lättare
snuva. Väs gott AT, normala infektionsprover.
Viral ÖLI med svält vid bröstet? Uppseglande sepsis alt kardiell genes kan dock ej uteslutas.
Inlägges på barnavdelningen för infektionsobs. Kollar b-glukos. Följer CRP, närmast om 6 h.
Avvaktar iv ab. Nutrition med amning + Babysemp via NG-sond, räknas på 120 ml/kg/d.
Amningsvikt före och efter och därefter tillägg. Kontroll sat, AF, temp x 8. Remiss för hjärteko tid
skickad, önskemål om us imorgon. Ny bedömning av jour vid ev försämring/stigande CRP under
em/kväll.
½ år gammal tidigare frisk flicka som remitterats till barnakuten pga ökad törst och ökade urinmängder,
hyperglykemi och symtom förenliga med DM. Cirkulatoriskt och respiratoriskt stabil.
B-glukos 23, pH 7,22 samt BE -12 bekräftar diabetes med ketoacidos.
Inlägges IVA med initialt iv vätsketerapi och därefter initiering av insulinbehandling samt provtagning samt
kontroller enligt DM ketoacidos PM. Föräldrar har fått kortfattad info via polsk telefontolk. Diabeteskonsult
kommer till IVA under eftermiddagen. Kan sannolikt överflyttas till barnavdelning för fortsatt
insulinbehandling under morgondagen. Polsk tolk ska beställas!
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Status hos barn – Vardagspediatrik
1. Spädbarn 0-1 år
Förutsättning: Bra ljus och värme. Ordentlig presentation. Fråga föräldrar innan undersökning.
Observation: Andning, allmäntillstånd. Färg. Spontan muskelaktivitet
Undersökning: Viktigt med rena och varma händer. Håll i barnet eller be föräldrar hålla. Börjar
uppifrån och ned:
- Hjärtauskultation: Börja med detta om barnet är lugnt/sover. Varmt stetoskop. Bedöm ton,
biljud, rytm. Vilken sida man hör hjärtat bäst.
- Pulsar: Femoralispulsar – håll i benen och lägg tummarna i ljumskvecken.
- Ögonbottenspegling: För att se röda reflexen – gör detta såfort barnet öppnar ögonen.
- Huvudundersökning: Form och öron. Känn över huvudet – känn fontanellerna.
- Halsen
- Palpera klaviklarna: Undersök så att inga avvikelser finns. Vanligt med benbrott under
förlossning.
- Munnen och gommen: För ned tungan med spatel.
- Armar: Tonus och handgripreflex samt mororeflex.
- Buken: Håll ihop benen. Inspektera naveln (retningsfri?). Palpera hela magen med en hand.
Sedan används ett finger. Höger och vänster arcus för att undersöka njurar och lever.
- Yttre genitalia: Håll isär benen. Sära labia majora. Anatomi av stjärten och anus. Kolla penis och
pungen samt lokalisation av testiklar hos pojkar. Palpera testiklar genom att fixera med tumme
och sedan använd pincettgrepp med handen. Ser det platt ut på pungen kan man se den ovanför.
- Höftleden: Känn efter anatomi. Finger över trochanter major hela tiden. Flektera knä och höft.
Abducera benet. Subluxationsprövning genom att trycka bakåt. Vid luxation känns detta tydligt.
- Fötterna: Kolla tågripreflexen.
- Ryggen: Lägg barnet i vänster hand och kolla tonus.
Säg och bekräfta hela tiden vad du hittar – säg att det är normalt varje gång
du kollar på något.
Undersök ALLTID hela barnet.

1.1 Huden

Storkbett (Naevus occipitalis): Finns från födseln. Ansamling av små ytliga
blodkärl. Ej upphöjt. Panna, över ögonbrynen och i nacken är vanliga
lokallisationer. Kan finnas kvar hela livet i nacken. Annars försvinner de
vanligen vid några års ålder.
Naevus flammeus (Eldsmärke): Mer ovanligt. Medfödd förändring. Består av små
blodkärl i huden som står vidgades hela tiden. 0,3-1% hos nyfödda. P=F. Halvsidigt
vanligaste. Kvarstår hela livet. Remiss till hud så tidigt som möjligt. Ökad risk för
glaukom och intrakraniella förändringar om ovan ögonplanet. Liten ökad risk för
underliggande syndrom vid eldsmärke.
Infantilt hemangiom (Smultronmärke): Bening kärltumör. Endotelcellstillxät.
Incidens 5%. Vanligare hos prematura. Syns ofta inte vid födsel. Uppnår en platåfas
och återgår då. Snabb tillväxt tom ca 1 åå à Platåfas à Succesivt spontan regress.
Åtgärd om det skymmer öga/näsa/öra/mun.
Om >5 hemangiom à Ultraljud för att utesluta bukengagemang.
Milier: Tillfälligt stopp i talgkörtelgång. Nyföddhetsfinne. Kläm inte. Ofarligt.
Erytema toxicum: Toxiskt utslag. Hos ca 50% av alla nyfödda. Aktivering av immunförsvaret i huden.
Ofarligt. Ca 2-10 mm rodnader. Ej infekterade.
Herpesblåsor: Mycket hög smittamhet vid förlossning och primär gnital herpesinfektion hos mor!
Snabb handläggning. Frikostig med behandling (Aciklovir) Om <3 mån och nya blåsar à Akut remiss
till akuten.
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Mongolfläck: Kongenital dermal melanocytosis. Ansamling av melanocyter. Finns vanligen från
födsel. Ofta rygg och sakralt. Hos barn med asiatiskt och afrikanst ursprung. Försvinner vid 4-7 åå.
Misstolkas ibland som hematom och barnmisshandel. ”Mongolfläck i sakrum” är bra att lägga till vid
anamnes – kan misstolkas som barnmisshandel.
Blöjdermatit: Vanligt. Rodnad och vätskande hud i blöjregionen: Behandling
1. LUFTA!!
2. Skyddande salva ex Inotyol eller Silon
3. OM svampinfektion à Cortimykkräm
4. Om bakteriell misstanke à Heracillin/Cefadroxil
Svullna bröstkörtlar hos nyfödda: Pga hormonpåverkan i slutet av graviditet.
Ofarligt. Ibland även mjöl från bröstet (häxmjölk) och sekundärinfektion. Behandling vid
sekundärinfektion är bakterieodling, antibiotika, ev incision vid underliggande abscess.

1.2 Navlar

Navelstumpen stöts bort inom 3-14 d. Vid ökad sekretion eller rodnad (begränsat till hudvecken
precis runt naveln) tvätta med klorhexidin samt daglig kontroll.
Omphalit: Navelinfektion. Finns en stor sepsisrisk! Detta eftersom det är en kärltillgång för bakterier.
Ska remitteras in AKUT. Behandlingen är inläggning och antibiotika iv. Blododla alltid innan
antibiotika.

1.3 Skallen vid födsel

Stora fontallen: Ska vara sluten vid 2 åå. Varierande storlek
från en fingelblommas storlek till ca 5 cm stor.
Lilla fontanellen: Ca 1 cm stor vid födsel. Oftast sluten vid 3
mån ålder.
Fostersvulst: Ödem på skalpen om man stått länge mot
bäckenbotten vid förlossning.
Subgaleal- och kefalhematom: Oftast pga sugklocka och
större trauma.
- Kefalhematom: Respekterar suturgränserna. Under
periostiet. Sällan något bekymmer. Absorberas.
- Subgalealhematom: Respekterar INTE suturgränser.
Under galealhinnor – som är mjukare och fäster inte i
suturerna. Kan ge en större blödning då det inte finns
något mottryck à Risk för anemi och chock. Känns mer
skvampigare – går att trycka med. Kolla Hb på barnet.
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1.4 Avföring
Barnbeck = Mekonium: Första avföringen (Beck) ska ske inom 24 h. Innehåller gallfärgämnen, därav
färgen. Steril. Normal senapsgul färg på avföringen inom 2-4 d.
Rött i blöjan: Ofta utfällda uratkristaller. Rost-röd färg. Kan även ske hos dehydrerade barn.
Tegelröd ufällning. Om oklar avföring – u-sticka för att utesluta hb.
Blod i avföring: Nedsvalt blod (vanligt hos småbarn) i samband med amning. Analfissur.
Komjölksproteinallergi (några månaders barn – andra symtom också). Invagination (lurig diagnos
hos barn – ofta 4-9 mån ålder, upp till 3 år – kräkningar utan diarréer och blod i avföringen samt skrik
i intervaller). Meckels divertikel. Infektion. Blödningsrubbning. IBD (främst skolålder – sällan på BB).
NEC (Nekrotiserande enterokolit) – hos de prematura barnen. Bakteriell vandring och sepsisbild
ibland).

1.5 Kräkningar

Överskottskräkningar, infektion, pylorusstenos (första månaderna – är hungriga och käkar men allt
kommer upp à Kraftig kräkning och hypoklorem hypokalemisk alkalos), ileus, lever/gallvägssjukdom, komjölkproteinallergi. GER (gastroesofagalreflux).

1.6 Skrik

Infektion: UVI, otit och meningit
Kirurgiskt: Invagination, malrotation (extremvariant = vovulus), testistorsion och inklämt bråck.
Vanligt och ofarligt: Kolik, obstipation och hungrig/mätt.

2. Förskolebarn – 1-5 år
Svårundersökta – fråga inte om man får – fråga hellre ”vilken sida ska jag börja på”. Viktigt att skapa
allians med föräldrar. Avleda med leksaker, såpbubblor mm. Timing (iakta barnet redan påväg till
vänterummet). Fråga inte om lov. Ha rena och varma händer. Stå inte ”över” barnet. Spara det
otrevligaste till sist.
Öron: Bra att låta barnet sitt i föräldrarna knä – Bra grepp med ena sidan mot föräldern och ena mot
dig.
Mun: Sätt barnet rakt och be föräldrar sätta barnet i en bra psositon

3. Skolbarn – 6-12 år
Lättare att undersöka. Blyga, pratglada, kan redogöra symtom. Viktigt att låta de börja prata först,
lyssna noga. Sen får föräldrar fylla i.

4. Tonåring – 13-19 år
Övergång från barndom till vuxenliv. Automin och självständighet är viktigt. Extra smärtkänsliga.
Skicka ut föräldrar och erbjud enskilt samtal med tonåringar. Bekräfta hela tiden normalitet.
Fråga alltid – HEADDSSS: Home, Education, Activities, Drugs, Diet, Sex, Sleep, Suicide och Saftey
(skyddsnät).

5. Reflexer

Reflexer
Nyföddhetsreflexer övergår till skyddsreflexer (fall
Moro
osv).
SugATNR: Asymetric tonic neck response. Är tydligast
Sökvid 2-3mån ålder. Helt borta vid 5-6 mån. Barnet
Handgripfäktar kontralateralt åt det hållet barnet vrider
Tågriphuvudet.
Barn med CP har kvar denna i äldre åldrar – blir låsta då.

V 28
Ofullständig
Svag
Svag
Svag

V 34
+
+
+
+
+

V38
+
+
+
+
+

Borta
4-5 mån
4-6 mån
4-6 mån
4-5 mån
9-15 mån
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Allergi
30-40% har någon form av allergisk sjukdomar.
Viktigt att utreda allergin för att ge rätt behandling och i förlängningen.
Epidemiologi: Finns ingen nedre åldersgräns för när allergiska reaktioner debuterar. Påvisande av
specifikt IgE dokumenterar sensibilisering, men inte klinisk allergi! Även icke-IgE-medierade
reaktioner är vanliga.
Utredning: Anamnes + ev specifikt IgE i serum (ImmunoCap) + pricktest + ev specialtester + ev
provokationstester.
Förekomst: Ökning i industriländer senaste 20-30 år. Atopisk dermatit 14 %, Astma 6% och
rhinokonjunktivit 14 %.
- Matallergi och matintolerans: 7-8% hos 0-3 åå. Komjölk och ägg vanligaste under första åren.
Mjölk, ägg och fisk bör man undersöka. Skaldjur, nötter och fisk finns hos äldre.
- Atopiskt eksem: 15-20%. Uppkommer tidigt! 25% i kombination med födoämneallergi.
- Astmatisk bronkit och astma: Oftast obstruktion av luftvägar och virus – sällan äkta allergi. 2134% hos småbarn. 7-10% i skolåldern. 25% får medelsvår och 10% svår astma.
- Rhinokonjunktivit: 10-15% i barnålder. Perenn allergi främst inomhusallergener (kvalster och
pälsdjur) och icke-perenn (säsongsbundna) orsakas av björkpollen, gräspollen eller gråbo.
- (Urtikaria): Främst i samband med infektionssjukdomar och sällan allergi. Ovanligt med kronisk
urtikaria.

1. Allergiska sjukdomar i barndomen
Sjukdomar: Atopisk dermatit, urtikaria, matallergi, astmatisk bronkit/astma och rhinokonjunktivit.
Symtomen varierar vid de allergiska sjukdomarna med åldern.
IgE-medierade: De flesta sjukdomarna är IgE-medierade – såkallad typ 1 reaktion.
Spädbarnsålder: Vanligast med atopisk dermatit, GI-symtom och astmatisk bronkit.
Senare barndom: Astma och rhinokonjunktivit oftare. Inhalationsallergener som kvalster, katt, hund
och pollen vanligare bland äldre barn.
Tidpunkt för sensibilisering: Uppträder oftast i den ordning som barnet utsätts för de olika
allergener – dvs först matallergener, senare inomhusallergener och sist utomhusallergener.

2. Utredning av allergi
2.1 Betydelse av fynd

Låga nivåer av specifikt IgE mot mat-/inhalationsallerger kan upptäckas utan klinisk betydelse.
Däremot förutsäger höga IgE nivåer och 3 mm genomsnittsdiameter på kvaddlar vid pricketest
senare utveckling av allergisk sjukdom och ihållande/avsevärda symtom hos barn med allergiska
symtom. Olika tröskelvärden för när nivåerna ger klinisk relevans beroende på allergener.
Påvisas specifikt IgE mot matallergerner vid 6 mån ålder förutsäger detta senare utveckling av
inhalationsallergier och luftvägsallergi. De med atopisk dermatit, astma och rhinokonjunktivit vid 6
års ålder var i stor utsträckning sensibiliserade mot matallergener redan vid 6 mån ålder.
Asymtomatiska barn som var senibiliserade (positivt specifikt IgE) hade en årlig incidens på 5% för att
utveckla symtom på allergi gentemot 0% av icke-sensibiliserasde.

2.2 Indikation för allergiutredning

Viktigt med korrekt klassifikation och specifik behandling av allergiska sjukdomar. Detta möjliggör
även effektiv allergisanering (särskilt kvalster och pälsdjur) för att förbättra sjukdomskontrollen.
ASIT: Allergenspecifik immunterapi med subkutana injektioner med extrakt av allergenet. Gräsallergi
finns det även oralt preparat, en tablett som smälter under tungan, varje dag i 3 år.
Specifika indikationer:
- Alla fall av ihållande allergiska symtom eller behov av kontinuerlig profylaktisk behandling för att
uppnå symtomfrihet – oavsett ålder.
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Typen och omfattning av allergiutredning beror på barnets ålder och symtomens karaktär, bland
annat om de varierar mellan olika årstider och tider på dygnet.
Misstanke om matallergi; barn med GI-symtom (kräkningar, kolik eller dålig tillväxt). Vid
samtidiga symtom från hela organsystem. Långvariga, avsevärda symtom eller allergenrelaterade
symtom, särskilt om barnet har andra atopiska sjukdomar.
Atopisk dermatit: Långvariga och påtagliga symtom eller allergenrelaterade symtom, särskilt om
barnet har andra atopiska sjukdomar.
Urtikaria och angioödem: Vid uttalade besvär och misstanke om specifika allergier och vid
kronisk urtikaria som varar >6 v. Ej aktuellt om fysiska orsaker (värme, kyla, tryck).
Barn <3-4 år med återkommande astmatisk bronkit eller astma: Långvariga, kraftiga symtom
med behov av daglig behandling. Vid långvariga hosta/väsljud/andningsbesvär vid lek och
aktivitet, nattliga besvär, nedsatt aktivitetsnivå eller recidiverande pneumoni utan känd orsak.
Barn >3-4 år med astma: Ev samtidig rhint.
Rhinokonjunktivit: Behandlingsresistenta fall, särskilt med betydande konjunktivit.
Anafylaxi: Provokationstester och pricktester ska ske på sjukhus med beredskap.
Reaktion på insektsbett: Vid kraftiga systemiska reaktioner av grad III-IV som astma,
andningsvårigheter och anafylaxi. Lokala reaktioner/urtikaria ej indikation.
Misstanke om Pc- eller annan läkemedelsallergi hos barn: Endast vid symtom som ger typ 1
reaktion såsom kliande hudutslag, urtikaria, angioödem, astma eller anafylaxi. Makulopapulösa
utslag är sällan IgE-medierade.
Misstanke om latexallergi hos barn: Symtom på typ 1-allergi, först och främst hos barn som
tillhör riskgruppen för latexalleri – dvs återkommande operationer och exponering.

3. Korsreaktioner
Uppträder när två eller flera allergener delar epitoper eller har epitoper som starkt liknar varandra
och därför binder sig till IgE-antikroppar. Patienter som är sensibiliserade mot ett allergen kan då
reagera mot ett annat utan tidigare exponering och sensibilisering. Serologisk korsreaktion och
korsreaktivitet i huden vid pricktest behöver inte vara relaterat till klinisk sjukdom och kan eventuellt
bekräftas vid provokation och kan eventuellt bekräftas vid provokationsförsök.
- Björk: Reagerar ofta med äpple, morot, hasselnöt, selleri, potatis, körsbär och päron.
- Gråbo (Artemisia): Korsreagerar ofta med rotselleri, bladselleri, morot, fänkål, persilja, koriander
och senap.
- Gräs: Korsreagerar ofta med potatis, tomat, vete och jordnöt.
- Komjölk: Ofta med getmjölk, fårmjölk och nötkött.
- Jordnöt: Ofta med sojabönor, gröna bönor, gröna ärtor och linser.
- Linser: Ofta med jordnöt och soja.
- Latex: Ofta med banan, avokado, kiwi, äkta kastanj, papaya, fikon och benjaminfikus.

4. Utredning av allergi i praktiken
Anamnes: Debutålder. Symtomens förekomst och grad. Hereditet. Miljö-, bostads-, skol- och
fritidsmiljö. Exponering för djur. Tobaksrök. Misstänkta allergener. Dygns- och/eller årstidsvariation.
Pricktest: Hudpricktest kan användas för att påvisa specifik IgE-medierad allergi. Finns
standardiserade extrakt (björk, gräs, gråbo, häst, hund, katt, kvalster och mögel + specifika).
Färska extrakt och prickmetod vid matallergi. Finns ingen åldersgräns men hos småbarn kan
pricktestreaktionen vara mindre. Undvik antihistamin 3 d innan.
Specifikt IgE i serum: Istället för eller komplement till pricktest. Hög sensitivitet men sensibilisering
innebär inte klinisk relevans. Finns inga generella accepterade kriterier för tröskelvärden.
Övriga: Histamin release-test och epikutan test används bara i undantagsfall. Tillväxtrubbning?
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4.1 Provokationsundersökningar

Matallergi: Pricktest och/eller phadiotop räcker inte för diagnos. Ska bekräftas genom kontrollerade
eliminerings- och provokationsförsök med aktuella läkemedel. Elimineringsperioden bör vara i 2-4 v.
Livsmedelprovokation genomförs i regel öppet
Luftburen allergi: Stämmer pricktest och/eller mätning av specifikt IgeE med klinik krävs inte detta.
Genomförs då barnet kan samarbeta (5-6 års ålder). Spirometri måste kunna utföras om man ska
provocera bronker. Bronkiell allergenprovokation av astmatiker leder ett tvåfasrespons (omgående
inom 20 min pga IgE-reaktion och sen reaktion 3-6 h pga eosinofil inflammation i luftvägsslemhinna).

5. Eksem
Underbehandlat eksem kan förstöra hela barnet. Viktig med bra behandling! – SMÖRJ och SMÖRJ!
Symtom: Klådbenägen torr hud med eksem, ofta i böjvecken. Drabbar var femte barn.
Orsak:
- Ärftlig benägenhet: 70% eksem/astma/allergi i familjen. 20-70% av eksembarn har IgE.
- Ej allergi i sig men förvärras av födoämnesallergi, vatten, kyla, svettning, stress och infektioner.
Ju mer klåda och ju aktivare eksem – desto mer sannolikt att föda är involverad.
Behandling: SMÖRJ – Ös på ORDENTLIGT Med kräm!
- Mjukgörande: Kortison I-IV. Calcineurinhämmare. Ljusbehandling.
- Kan bli sekundärt infekterat: Då staf eller strep som ger ett vätskande eksem. Vid stafylokocker
ges Cefadroxil och vid streptokocker ges PcV.
Smörjning: 1. Tjockt lager, ordentlig mängd. 2. Smörj på fuktig hud direkt efter dusch. 3.
Kontinuerligt. 4. Börja ordentligt och sedan trappa ut långsamt.

6. Astma
Inflammation i luftvägarna med slemproduktion och anfallsvis kramp i dess muskler.
Indicens: 6% av barnen.
Astmatiska besvär vid <2 år tolkas som obstruktiv bronkit. Däremot får man en astmadiagnos om
man får det 3 gånger eller i kombination med eksem, födoämneallergi eller annan allergi. Har man
astmatiska besvär från 2 års ålder kallas det då direkt astma.
Diagnos: Anamnes! Andningsmönster! Auskultation och bimanuell kompression på det lilla barnet
(hand över stetoskopet och en annan hand på andra sidan – komprimera då barnet andas ut) – leta
efter ronki/slem. Provokationstest (springa/torrluft/mannitol. Spirometri (reversibilitetstest)/NO
och allergiutredning. Andningsljud/mönster vid astma:
- Ronki – 2 typer: Sibilanta (väsande) och Sonora (ljudande, skiftande, pga slem).
- Inspiratoriska stridor: Genereras högre upp i andningsvägarna.
- Förlängt expirium
Behandling:
- Akut: Kortverkande beta2 (Airomir och Ventoline) och LTA (leukotrienantagonist) (Singulair)
(Montelukast)
- Vid behov – ex ansträningsastma: Airomir
- Underhållsbehandling:
o Inhalationsteroid (Flutide) + LTA (Singulair)
o Långverkande beta2 (Buventol (Salbutamol)) och LTA (Singulair)
o (Ev Anti-IgE)
Glukokortikosteroider nedreglerar effektivt eosinofil inflammation men har ringa eller ingen effekt
på neutrofila celler och neutrofilassocierade cytokiner.
Inhalationsmetoder: Har man spray måste man ha en spacer. Nebulisator kan användas till äldre
barn som kan synkronisera med inandning.
Prognos astma:
- 20% (60%) småbarn väser någon gång.
- >50% är besvärsfria i förskoleåldern
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- 75% besvärsfria i skolåldern
Riskfaktorer för kvarvarande astma: Luftvägsallergi. Atopisk läggning. Besvärlig obstruktivitet som
liten. Debut under spädabarnsåret. Rökig miljö som liten.

7. Urtikaria - Nässelutslag
Symtom: Kliande blaffor på huden och gnällig. Ofta opåverkat barn.
Klinik: Utslag som flyttar på sig under några dagar. Dermografism.
Klassifikation: Idiopatisk/spontan (50-60%). Fysikalisk urtikaria (30-40%). Kolinerg/värmeutlöst
(fysisk ansträngning, emotionell stress, varmt bad/temperatur). Fördröjt tryckutlöst (duration ofta i
>24 h). Köldutlöst. Mer ovanligt är utlösning av vibrationer och solljus.
Behandling: Antihistamin. Vanligt med urtikaria. Kan gå med allergier mot olika ämnen.
Allergi som orsakar urtikaria:
- Spädbarn, småbarn: Mjöl och ägg. Klingar ofta av – tolerans utvecklas.
- Tonåringar: Nötter, jordnötter, parabjörkallergi (OAS).
Oralt allergi syndrom (OAS): Klåd i MoS av födoämnen som korsreagerar med pollen.
Dessa födoämnen täcker ca 90% av alla akuta allergiska födoämnerekation.
Man utvecklar mer allergier under tonåren eftersom man då utvecklar pollenallergi mot björk.
Prognos: Ägg och mjölk läker ut hos de flesta men inte alla. Äldre barn med nöt (baljväxt)- och
jordnötsallergi blir sällan av med sin allergi.
Komponentanalys: Jordnötssensibilisering vanlig MEN hälften av alla sensibiliserande har inte
besvär. Detta beror på att jordnöt har flera proteiner (IgE mot)
- Primär ”äkta” jordnötsallergi – man kollar på olika nivåer av dessa komponenter:
o Ara h 1
o Ara h 2 – viktigaste! 97% får symtom. Kan nöja sig med att analysera detta.
o Ara h 3
- Korsrekation: Ara h 8 - samma som i björk (15% får symtom, lindriga). Har man bara Ara h 8 är
man INTE jordnötsallergisk!
Finns olika paket för olika allergier (Ara h är latinska förkortningen för jordnöt).
Behandling: Undvik födoämnet i fråga!!! Farmakologisk behandling:
- Antihistaminer
- Luftrörsvidgande
- Kortisontabletter
- Adrenalin – ex jordnötsallergiker bör vara utrustade med detta!
Kronisk urtikaria om kvarstår >6 mån – då utredning enl PM.

7.1 Laktos-intolerans eller komjölksallergi

Messmör > Mjölk > Vispgrädde > Låglaktosproduktion/smör/margarin > Hårdost > Parmesan.
- Messmör har MASSA laktos (även icke laktos-intolerans får symtom)
- Parmesan har typ ingen laktos alls i sig.
Har man bara symtom av mjölk men inte av ost så är det laktos-intolerans. Har man symtom på allt
så är misstanken om komjölksallergi högre. Dessutom ska små barn inte ha laktosintolerans.

8. Överkänslighet
1. Allergi: En immunologisk överkänslighetsreation
a. Atopi (IgE): Atopiskt eksem, födoämnesallergi, astma, hösnuva, urtikaria.
b. Kontaktallergi: Nickel
2. Intolerans: Icke-immunologisk reaktion
a. Laktosintolerans
b. Miljökänslighet: ”Elöverkänsliget”
Celiaki hamnar någonstans mittemellan. – Allt är alltså inte allergi.
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9. Allergisk snuva ”Hösnuva” – Intermittent – Icke-perenn allergi
15% av alla skolbarn – TRÖTTHET! Är det dominerande hos barnen.
Björkpollen är vanligaste – går att få tidigt på våren då baltikums pollen sprids med luften. Finns även
gråbo. Gräs är en av de vanligaste tillsammans med björkpollen.
- Vår – Björk; är detta man ofta vill behandla.
- Sommar – timotej
- Sensommar – gråbo

10. Allergisk snuva – persisterande – Perenn allergi
50% av alla allergiker är känsliga för katt. Finns katthår ÖVERALLT. Finns det mer än 5 kattägare i en
klass har drabbade person oftast besvär.
Kvalster är en annan orsak – i >10 % av Stockholmsbostäder – Viktigt att vädra kallt.
Häst är inte vanligt men det är ett väldigt starkt allergen. – Buss 55.

11. Allergisk snuva – perenn och icke-perenn
Anamnes! – Ordentlig! Ofta typiskt
Pricktest (SPT): Utförs sällan på SöS i alla fall
S-IgE: Enskilda. Finns även phadiotop för mix luftburna. SKILJ PÅ SENSIBILISERAD och att vara
allergisk.
Behandling:
- Läkemedel: Nasala steroider är effektivast – börja med detta. Tillägg ögondroppar
(Natriumklormoglikat = Lomudal) och antihistaminer (Aerius. Desloratadin)
- Om mediciner är otillräckliga eller samtidig astma:
o ASIT – allergenspecifik immunterapi(SCIT/SLIT): SCIT är subkutan injektion och SLIT är
sublingual för gräs och kvalster som dock kräver att man tar det varje dag. I framtiden
kommer rekombinanta extrakt (skräddarsydd behandling). Denna typ av behandling är
effektivast vid allergi mot björk, gräs och katt.

12. Undvika allergier
Primär: Förhindra
sensibilisering/sjukdomsutveckling
- Rökning: Undvik under
graviditet och spädbarnstid.
Förebygger luftrörsobstruktiva
besvär.
- Amning första månaderna:
Minskar något risken för
infektion och därmed
infektionsutlöst obstruktiv
bronkit.
- God ventilation: I bostaden,
åtgärda fukt- och mögelskador
– minskar risk för luftrörsbesvär.
- Pälsdjur: Motstridigt om risk eller skydd för allergi och/eller astma.
Sekundär: Förhindra sjukdomssymtom.
Tertiär: Förebygga konsekvenser av sjukdomen
Alleri är multifaktoriell: Hereditet + Allergi fenotyp + miljö.
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13. Anafylaxi
Främst allergisk anafylaxi hos barn som ger frisättning av mediatorer från mastceller och basofila
granulocyter som medieras via IgE.
Orsaker: Födoämne-/läkemedelsallergi. Hos barn främst ägg och mjölk. Större barn jordnötter och
trädnötter.
Tecken: Ju tidigare symtom à Allvarligare klinisk reaktion. Vanligtvis reaktion inom min-h.
- Förstadier: Myrkrypningar, klåsa i näsa/ögon/gom/hals, heshet, klump i halsen, värmekänsla och
rodnad i ansiktet och på halsen.
- De vanligaste tidiga symtomen: Urtikaria, angioödem och generell klåda.
Därefter utvecklas ofta:
- Luftvägssymtom: Nästäppa, flödande snuva, andningsvårigheter, heshet (larynxsvullnad), hosta,
stridor, obstruktivitet, hypoxemi.
- Gastrointestinala: Illamående, kräkning, diarré och magsmärtor.
- Allmänna symtom: Rastlöshet, oro, trötthet, svimnings- och katastrofkänsla, förvirring och
medvetslöshet.
Behandling:
1. Adrenalin: 1 mg/ml im, 0,01 ml/kg (0,01 mg) – max 0,5 mg intramuskulärt. Kan även ges med
Epipen. Kan upprepas var 5:e till 10:de minut vid behov.
2. Antihistamin: Tablett desloratadin (Aerius) munlöslig 2,5/5 mg eller oral lösning. <6 år à 2,5 mg.
>6 år à 5-10 mg. Långsammare tillslag – prioritera adrenalin.
3. Steroider – finns tre alternativt. Långsamt tillslag.
- Betapred 0,5 mg po: <6 år – 5 st. >6 år 10 st.
- Injektion Betapred 4 mg/ml iv: <6 år – 1 ml. >6 år – 2 ml.
- Injektion Solu-Cortef 50 mg/ml iv: <6 år – 2 ml. >6 år – ml
Vid bronkospasm/astmasymtom: Beta2-stimulerar – Airomir/Ventoline.
Vid allmänpåverkan/hypotension: Infusion Ringer iv 20 ml/kg – under 20 min.
Vid utebliven förbättring: Adrenalin långsamt iv.

Neonatologi
Neo har två huvudspår:
- Fullgångna barnet: ≥ v 37. 9 av 10 barn
- Prematur: <v 37. 15 miljoner barn/år.
Är alltid minst en anhörig med under tiden.
Sker en fysiologisk omställning från foster till nyfödd.

1. Fysiologisk omställning från foster till nyfödd
1.1 Respiratorisk omställning

Intrauterint: Surfactant bildas > v 32. Alveolerna kan då börja expandera och hållas öppnar
oberoende av LaPlace lag. Intrauterint är lungan vätskefylld. Fostret genomför intermittenta
andningsrörelser intrauterint för att öva andning.
Vid partus: Thorax pressas ihop à Vätska sipprar ut ifrån bronkialträdet och ut genom munnen à
Finns nu plats för luft att fylla lungorna. Barnet tar sitt första andetag som ett svar på kyla och
uppvaknade stimuleras. Barnet inser att luftrummet fortfarande är för litet och börjar skrika à
Thoraxtrycket ökar och vätska pressas ur lungvävnaden till cirkulationen. Uttrycket kissas ut det
första dygnet. Första miktionen bör komma inom 24 h ifall lungorna fungerar.
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1.2 Cirkulatorisk omställning

Vid partus: Barnet tar sitt första andetag
(syretrycket stiger). Det ökade syretrycket
dilaterar lungkärlen. Blod från höger kammare
väljer då istället den lägre resistensen i
lungkretsloppet. Detta leder till ett minskat flöde
genom ducuts arteriosus eftersom trycket i aorta
är högre än i lungkretsloppet. Lungcirkulationen
ökar nu från <10% till >90%. Vänster förmak får
blod från lungvenerna istället för från foramen
ovale. Foramen ovale stängs oftast inom 2 timmar efter partus.
Placenta bildar vasodilaterande prostaglandiner (PGE2) – men vid avnavling blir det en brist på dessa
à Ductus arteriosus stängs, vanligen inom 1 dygn. Även stigande syretrycket deltar i processen.
Ductus venosus stängs också vanligen inom 2 h, men har en mindre roll för
cirkulationsomställningen.

2. Neonatal ikterus
Incidens: Ca 50% av alla spädbarn blir synlig ikteriska.
Orsak – fysiologiskt och normalt:
- Fysiologisk nedbrytning av stora mängder Hb.
- HbF bryts ned på 70 d jämfört med HbA som bryts ned på 120 dagar.
- Hepatisk bilirubinmetabolism är inte lika effektiv de första dagarna. Konjugeringen fungerar inte
lika effektivt.
Kan dock signalera andra sjukdomar:

Utveckling Sammanfattning

Termin 10

Erik Bernebrant

- Ex hemolytisk anemi, infektion, metabol sjukdom och leversjukdom.
- Okonjugerat bilirubin kan ansamlas i hjärnan (basala ganliger) och orsaka kernikterus.
Behandling: Fototerapi (ljusbehandling) och BiliSoft (filt) med våglängd 450 nm. Konjugerar
bilirubinet i huden.
Fungerar inte ovanstående blir det utbytes transfusion av plasma och blod utan antikroppar.

2.1 Kernikterus

Encefalopati orsakad av ansamling av okonjugerat bilirubin i basala gangliger och
hjärnstamskärnorna. Uppkommer då bilirubin överstiger albumins förmåga att binda à kan då korsa
BBB eftersom det är fettlösligt.
Symtombild: Variera från övergående störning till död. Akuta symtom är letargi (slöhet, orkeslöshet,
ointresse, koncentrationssvårigheter) och minskat födointag. I svåra fall även irritabilitet, ökat
muskeltonus som gör att barnet ligger med krökt rygg, kramper och koma.
Komplikationer: De som överlever kan utveckla choreatoid CP pga skada på basala ganglier,
inlärningssvårigheter och hörselnedsättning.

2.2 Debut av ikterus

<24 h inom födsel: Tyder ofta på hemolys. Främst höjning av okonjugerat bilirubin. Kan höjas snabbt
och nå extremt höga nivåer.
- Rhesus hemolytisk sjukdom: Upptäcks ofta prenatalt och behandlas då vid behov med Anti-D
och/eller efter partus. Ovanligt med dessa barn som får anemi, hydrops, hepatosplenomegali och
svår ikterus pga intrauterin hemolys. Antikroppar bildas mot rhesus antigen. Mamman måste
redan ha varit gravid/genomgått abort för att detta ska uppstå eftersom antikroppar ska kunna
bildas.
- ABO-inkompatibel: Mer vanligt än ovan. De flesta antikropparna är IgM och passerar inte
placenta men vissa O-kvinnor har IgG antikroppar mot anti-A-hemolysin. à Kan passera över
placenta och hemolysera RBC med A-antigen. Ibland även B-antigen. Ingen hepatosplenomegali.
Diagnos med Coomb’s test (sk DAT-test). Även vid första graviditeten kan man ha antikroppar
(vanligt) vilket beror på att antikropparna mot A och B även finns på andra vävnader – kan ha
utvecklats pga andra orsaker. Går ej att förebygga men är inte lika allvarligt som Rh-hemolys.
- G6PD-brist: Främst personer ifrån medelhavet, mellanöstern och asien samt afrikaner. Drabbar
främst män. Undvik vissa läkemedel.
- Sfärocytos: Mindre vanligt än ovan. Finns ofta en hereditet. Blodutstryk ger diagnos. Spectrin och
BAN3, ankyrin är höljeprotein på röda blodkroppar som har ofta har mutationer.
- Kongenital infektion: Ikterus vid födsel. Konjugerat bilirubin
Ikterus 2 d – 2 v: Något mer godartade orsaker.
- Fysiologisk ikterus: De flesta blir lite till måttligt ikteriska under denna period utan orsak. Se
ovan; Ökad nedbrytning + försämrad hepatisk bilirubinmetabolism.
- Bröstmjölk ikterus: Vanlig och förlängd ikterus. Okonjugerat bilirubin. Involverar enterohepatisk
cirkulation av bilirubin eller oklar faktor i bröstmjölken – oklar genes.
- Dehydrering: Dåligt intag à Dehydrering.
- Infektion: Okonjugerat bilirubin pga minskat vätskeintag, hemolys, reducerad hepatisk funktion.
- Andra orsaker: Crigler-Najjar syndrom (enzymbrist) ex.
Ikterus >2 veckor: Persisterande eller förlängd neonatal ikterus. Kan vara orsakad av biliäratresi.
- Biliäratresi: Mer gulgrön färg.
- Hypothyreos: Screenas för i PKU-testet.
- Metabol sjukdom
- Infektion/gallvägsinfektion
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3. Prematuritet
Delas upp i tre olika grupper – då riskerna skiljer sig åt
Måttligt för tidigt född: v 32-36
Mycket för tidigt född: v 28-31
Extremt mycket för tidigt född: <v 28

Erik Bernebrant
PKU-test kriterier för sjukdomar:
- Tidig diagnos viktigt för möjlighet att behandla
- Tillståndet ska vara testbart
- Testet är säkert och med bra prediktivt värde
- Effektiv behandling
- Inte skulle ha upptäckts i tid utan screening

3.1 Gemensamma risker och behov för
prematura

Nerkylning à Behöver värme (hud mot hud om måttlig/mycket för tidigt alt kuvös)
Näringsbrist/uttorkning à Extra näring (Ev sond, kopp om v 35-36. Iv dropp om extremt)
Hypoglykemi à Extra näring.
Andningsstörningar à Bedömning av behov av andningsstöd.
Ikterus à Ljusbehandling
Akut kris i familjen med anknytningsproblem à Närvaro av föräldrar. Bröstmjölk är viktigt.
Andningsstöd: Oftast används nasal CPAP. Även masker används. Respirator används ibland. Helst
intuberar man nasalt i Stockholm. Blir en mini-sövning om prematur och sedan är de vakna.

3.2 Prognos för prematura

Måttligt prematur (v32-36): Oftast inga problem på sikt.
Mycket prematura (v28-31): Liten risk för astmaliknande problem och motorisk
utvecklingsförsening.
Extremt prematur (<v 28): Ca 30% får stora problem. Majoriteten får lindriga problem, motoriska,
kognitiva, ADHD, inlärningssvårigheter mm. CP får 10%.

4. Storlek vid födsel
Finns tillväxtkurvor i födelsejournalen för att se normal vikt under respektive vecka.
- SGA: Lätt för tiden
- LGA: Stor för tiden
1 eller 2 SD utanför tillväxtkurvan är okej men är avvikelsen större kallas det SGA eller LGA.
Risker: Hypoglykemi, andningsstörning, nerkylning och matningsvårigheter.

4.1 Hypoglykemi
P-glukos ska vara >2,6 första 2 dygnen.
Stora behov eller små förråd är orsakerna till hypoglykemi.
Orsaker: Tillväxthämning, LGA, prematur och allmänpåverkad/sjuk.
Kolla alltid p-glukos hos riskbarn och alla sjuka nyfödda – viktigt!

4.2 Viktuppgång efter födsel.
En viktnedgång på <10% är acceptabelt under de första 2 veckorna. Efter 2 veckor (enligt vissa 10 d)
bör barnet ha passerat födelsevikten. 80% av friska barn har en vikt inom 1 SD från sin längdkanal.
- Amningspuckel: Oftast ses en ordentlig viktuppgång de första 3-4 mån. Minskad uppgång vid 4-5
mån ålder då man övergår från amning till vanlig mat.

5. Påverkat andningsarbete
Anamnes:
- Misstänkt infektion? – Fråga om mamman har haft UVI (GBS?). Spontan prematurfödsel
(infektionsorsakad?)
- Omställningssvårigheter? – Sker en pulmonell fysiologisk omställning
- Prematurt barn?
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- Metabolt problem?
- Systemsjukdom?
Om misstanke om infektion à Antibiotika.
Ofta pulm-rtg om ej snabbt övergående eller kraftig påverkat andningsarbete. Ex diafragmabråck,
pneumothorax etc.
Kliniska tecken på påverkat andningsarbete: Gruntning (tar i på expirium). Förhöjt AF. Indragningar.
Orsaker: Allmänt sjuk. Hypoglykemi, hypotermi, infektion, metabolt.
- Missbildningar: Diafragmabråck, hjärtfel etc.
- Kvarstående pulmonell hypertension (PPHN): Blodomloppet har inte ställs om ifrån att blodet
blodet försörjs via navelsträngen till att trycket i lungorna minskar.
- PAS – pulmonell adaptionsstörning: Wet lung. Lungvätska står kvar i vissa delar av lungan utan
att pressas ut. Prematura och fullgångna, sectio och diabetes hos mamman är riskfaktorer.
Lungröntgen ger diagnos och visar fläckformiga förtätningar. Viktigt att utesluta penumoni. Är
oftast i behov av syrgastillförsel, nutrition och antibiotika.
- NAS – neonatal andningsstörning: Besvär som snabbt övergår. Beror ev på att barnet är lite
kallt. Risk är snabb förlossning, sectio och låg temp. Barnet andas snabbt efter ca 4 h, har ingen
cyanos eller grunting. Då besvären snabbt går över kan barnet snabbt gå tillbaka till BB.
- RDS – Respiratory distress syndrom: Orsaken är surfactantbrist. Drabbar främst prematura.
Profylaktisk behandling med steroider minst 2 d innan förlossning om barnet är prematurt.
Lungröntgen ger diagnos. Om otillräcklig och symtom vid födsel bör intubation,
surfactantadministration, CPAP 70% syrgas, nutrition, värme, vätska och antibiotika övervägas.
Kan ge komplikationer i form av pneumothorax med interstitiellt emfysem, öppetstående ductus,
hjärnblödning/infarkt, kronisk lungsjukdom mm.
- Pneumothorax: Vid RDS kan luft från överspända alveoler hamna i interstitiumet à Pulmonell
interstitiell emfysem (PIE). Hos ca 10 % av de barn som ventilationsbehandlas med RSD
uppkommer detta. Ska ventileras på lägsta möjliga tryck som ändå ger adekvat respiration.
- MAS – Mekoniumaspiration: Störst risk för överburna barn som drabbas av asfyxi och stress. Är
en vanlig orsak till pumonell hypertension hos nyfödd (PPHN) som kan kräva ECMO. Mekonium
orsakar en kemisk pneumonit som förstör surfactanter, ger persisterande fetal cirkulation och
orsakar pneumothorax. Behandlingen är att man suger svalg innan första andetaget,
syrgas/CPAP/antibiotika vb, ge surfaktant och ev högventilering med NO/ECMO.
- BPD – Bronkopulmonell dysplasi: Spädbarn födda >v 37 med behov av syrgas. Kallas även
kronisk lungsjukdom. Uppkommer pga tryck och volymtrauma från artificiell andning,
syreförgiftning och infektion. Tecken på lungröntgen. Kräver CPAP och sedan syrgas under lång
tid. Ev kortikosteroider. Syrgasbehov efter v 36 à Diagnos PBD. Är en annorlunda utveckling av
lungorna och växer i regel inte bort helt – de flesta märker dock inte av det till vardags.
- Patent ductus arteriosus: Prematura ökad risk. Blod shuntas från vänster till höger sida av
cirkulationen. Vanligt hos spädbarn med RDS. Kan vara asymtomatiska eller ha symtom i form av
apné och bradykardi, ökat syrebehov och svårigheter att ta ifrån andningsstöd. Ger systoliskt
blåsljud. Vid ökat cirkulatoriskt arbete kan svikt uppkomma. Diagnos med ultraljud. Behandling
kan ske med prostaglandin syntetas hämmare (Indometacin eller ibuprofen) och i sista hand
kirurgi.
Överdosering av syrgas à Risk för ROP pga kärltillväxt. Även ROS är farligt.

6. Infektion hos nyfödda
Oftast snabbt förlopp (timmar) från välmående till full sepsisbild.
Börjar ofta med andningsstörning och/eller matningssvårigheter.
Fråga alltid efter riskfaktorer: Lång vattenavgång. Infektion hos mor. Prematurt barn.
Mekonoimaspiration. Känd GBS hos barn.
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7. Axelskador
Klavikelfraktur: Läker spontant. Kan ge benknöl (callus). Är en förlossningskada efter vaginal
förlossning.
Plexusskada: Nerven i axeln har ofta blivit klämd à Tillbaka efter några månader. Uppföljning
eftersom det även finns risk att nerven gått av.

8. Plötslig spädbarnsdöd
Sällsynt form av dödsfall. Vanligast under spädbarnsåret men förekommer även under
förskoleåldern.
Definition: Till synes friskt spädbarn dör plöstlig eller utan orsak.
Incidens: I Sverige 1/5000. Förekomsten har minskat med 85% då man istället rekommenderade
barn att sova på ryggen. Tanken var att man trodde att barn skulle kräkas och aspirera då. Detta
stämde inte alls. I Australien gjorde man en studie som kom fram till detta. Varje år dör 30 barn av
plötslig spädbarnsdöd.
Orsaker/riskfaktorer:
- Fysiskt läge: Ofta liggande med mage nedåt och huvudet täckt av sängkläder. Högre risk för de
som sover på mage eller sidan.
- Mjuka underlag: Vattensäng, kudde, kramdjur eller andra mjuka underlag.
- Kudde och filtar: Även tjocka täcken, kuddar och filter.
- Temperatur: För varmt barn ger ökad risk.
- Rökning: Ökad risk om mamma röker eller utsatts för rökning under graviditet.
- Prematura: Samt SGA.
Skyddsfaktorer:
- Napp: Kan minska risken.
- Sova med föräldrar: Dock i egen säng.
- Amning
Patogenes: Spädbarn har oregelbunden andning med korta apnéer som kan ge pulsfall och i värsta
fall hjärtstillestånd.

1. Springmask
Incidens: 10-30% av förskolebarn.
Agens: Enterobius vermicularis.
Symtom: Analklåda ofta nattetid, ev dysuri, vulvovaginit besvär.
Diagnos: Genom inspektion eller tejptest
Behandling: Vermox (mebendazol) 5 ml
x 1 eller Vanquin (receptfri tablett). Till
hela familjen. Doseringen ska upprepas
efter 2 veckor.

Nefrologi hos barn
1. Normal njurfunktion
Njurens funktionella enhet:
1. Avlägsna metabola
restprodukter
2. Volymreglering
3. Elektrolytreglering
4. Syrabas status
5. Hormonproducerande organ.
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GFR är väldigt lågt hos prematura (ca 25). Sedan ökar GFR kraftigt
under de första veckor och månaderna för att nå peaken runt 1 år –
vuxen. I praktiken innebär detta att läkemedel kräver dosanpassning.
Spädbarn och njurfunktion:
Njurtillväxten baseras på tubulär hyperplasi. Glomerulär och tubulär
funktion fortsätter utvecklas under de första två åren. Den låga GFR
betingas ffa av en låg genomblödning av njuren.
80% resorberas i den proximala tubuli. Vatten och salt tas tillbaka i
descenderande och ascenderande segmenten.

1. Kronisk njursvikt orsaker
Orsak
CAKUT 50-60% (Medfödd
missbildning av urogenitala organ)
Glomerulopatier 17%

Sjukdomstyper
Hydronefros (21%), dysplasi-aplasi inkl MCDK (Multicystisk dysplastisk njure)
(18%), reflux nefropati (8%), PCKD (Polycystisk njursjukdom) (4%)
GN-it (glomerulonefrit), vaskulit, TIN (tubulointerstitiell nefrit), FSGD (Fokal
segmentell glomeruloskleros), HUS (Hemolytiskt uremiskt syndrom)
Genetiska sjukdomar (25%)
aHUS, Alport, Cystinos, hyperoxaluri
Övriga 7-8%
Syndrom, okänd
Frekvensen av missbildningar i urinvägarna är ca 0,3-1,6/1000 (20-30% av alla). 80% av alla CAKUT
diagnosticeras prenatalt. Vanligaste symtomet på avvikelse i urinvägar är upprepade UVI då urinen
stannar kvar eller så har bakterier lättare att bli kvar.

2. Hur kissar barn?
Nyföddhetsperioden: Reflexmässiga miktioner – ca 20 ggr/d.
1 år: Börjar bli medveten om/känner obehag av våt blöja.
2 år: Kan skilja mellan avförings/miktionsbehov. Somliga barn blir torra dagtid, kan ”passas” torra.
3-4 år: Flertalet barn torra dag och natt
4 år: Toabesök i avskildhet. Kan starta en miktion med icke full blåsa.
5-6 år: 80% torra dag och natt.
6-7 år: 10-15% sängvätning/daginkontinens.

3. Urinvägsinfektioner hos barn
Den VANLIGASTE bakteriell infektionen hos barn. Svår att diagnosticera korrekt. Risk för associerad
njurskada som antingen är medfödd eller förvärvad. Finns en risk att orsaken är en associerad
urinvägsmissbildning.

3.1 Symtom
Nyfödda och små barn: Feber, failure to thrive, dålig viktutveckling, irritabilitet, mindre vanligt med
kräkningar och ikterus.
Äldre barn: Feber utan andra sytom. Trängningar och sveda vid miktion. Plötsligt påkommande
urininkontinens. Flank eller buksmärta. Makroskopisk hematuri (cystit).

3.2 Diagnos
-

Bakteriuri (krävs för diagnos!))
a. Nitrit – ofta negativ trots bakteruri (50%)
b. Urinodling är golden standard
i. Påse för att utesluta bakterier (risk för kontanimation annars)
ii. Clean catch, mittstråle hos äldre barn
iii. Kateter används sällan i Sverige men är pålitligt. Istället använder man…
iv. Blåspunktion är obligat för barn <1 år.
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Inflammation (oftast): Dipstick och mikroskopi.

3.3 Olika typer av UVI

Pyleonefrit: Feber >38,5, CRP >20 (krea förhöjt och minskat Na)
Cystit: Ingen feber (<38,5) och CRP <20.
Asymptomatisk bakteriuri – ABU: Ingen feber, dysuri eller smärta. Upprepade prover med samma
stam. Kolonisation av urinvägar.

3.4 Agens
-

E. coli i 79,4% – alltså oftast detta
Proteus 2,9%
Övriga 5,9%

- Klebsiella Sp 7,4%
- Enterococcus 1,5%
- ≥ 2 stammar 2,9%

3.5 Behandling
Barn <2 år ska alltid behandlas såsom om det vore en pyelonefrit då man aldrig kan vara säker.
Första hand: Tredje generationens cefalosporiner (Cedax po, Claforan iv)
I praktiken blir det dock: Trim-sulfa (20% resistens), Amoxicillin (30% resistens) för pyelonefrit och
alla barn <2 å. Furadantin eller trimetoprim för cystit barn >2 år.
Furadantin och Trimetroprim når njuren dåligt. Iv är INTE bättre än po.
Börja med IV om: Misstänkt urosepsis, barnet kräks eller vid misstänkt dehydrering.
Behandlingstid: Selexid kan användas för barn >8 år.
- Cystit >2 år: Nitrofurantoin 1,5 mg/kg x 2 alt Cefadroxil 12,5 mg/kg i 5 dagar.
- Pyleonefrit eller barn <2 år: Per oralt Ceftibuten (Isocef) 9 mg/kg x 1 i 10 dagar alt Claforan iv.

3.6 Utredning
Indikation: Små barn (<2år) med UVI oavsett typ. Recidiverande febrila UVI oavsett ålder.
Omfattning:
- Ultraljud – Obstruktion (10%)? Normala njurar?
- MUC – Reflux? Valvel? Uretrocele? Kontrast sprutas in i urinvägarna. Graderar VUR 1-5 (30%).
- DMSA (eller urografi) – En infart. Radioaktiva ämnen förs in. Undersöker parenkymskada.

3.7 Orsaker till obstruktion
-

Uretravalvel: Drabbar endast pojkar. Slemhinneveck i prostataregionen. Ofta ses redan en skada
på njurarna och hydronefros. MUC krävs för diagnos. Kissar med dålig stråle.
- PUJ stenos
- VUJ stenos
- Uretärocele
Viktigt att fråga hur barnets kissstråle ser ut.

3.8 Åtgärder för att förebygga UVI och njurskada
Profylax: Med antibiotika Trimetroprim 0,5 mg/kg eller Furadantin 1 mg/kg.
Deflux operation: Hindrar att reflux sker ifrån blåsan till uretären.
Öppen operation: Om större fel eller skada
Pott träning

3.9 Komplikationer till njurskada – ”ärr”
Hypertoni. Njurfunktionsnedsättning.
Komplikatioenr under graviditet: Preeklampsi och prematuritet.

Utveckling Sammanfattning

Termin 10

Erik Bernebrant

4 Enures = Ofrivillig fullständig blåstömning
Daginkontinens: Barn >5 år som läcker minst 2 ml/gång, >1 g/v.
Orsaker:
- Blåsdysfunktion: Felaktig funktion hos detrouser och sfinkter som ej orsakas av sjukdom, skada
eller missbildning
- Överaktiv blåsa
- Avbruten miktion: Blåsan töms inte hela tiden.
- Resurin
- ”Gleskissare”: Håller sig.
Problematik: UVI, våta/urindoftande kläder och socialt besvärande! – Särskilt i skolåldern.
Nattenures: Enures nattetid hos barn >5 år.
Orsaker:
- Svårväckt (nedsatt arousal) – de sover tungt!
- Nattlig polyuri – för lite vasopressin på natten.
- Överaktiv eller dålig eftergivlig urinblåsa.
Behandling: Uroterapi! Försök normalisera barnets miktionsmönster. Motivera barnet att tömma
blåsan var 2-3 timma.
- Alarm: Om nedatt arousal
- Desmopressin: Om nattlig polyuri – för att koncentrera urin.
- Antikolinergika: Om överaktiv blåsa.
Viktigt att behandla! Barn med eures har låg självkänsla. Återgår tll normala efter framgångsrisk
behandling – således ej psykiskt betingat!

5 Glomerulär (filter) dysfunktion
Glomerulär skada à
1. Blockering av filtret (porerna täpps igen) à Minskat GFR à Ökat krea (nefrit)
2. Läckage av filtret (porerna blir större): à Hematuri och Proteinuri (nefros)

5.1 Makroskopisk hematuri
Från njurarna: Har sällan rödaktig färg. Snarare ”tee-färgat” – brun/cocacola färg. Beror på en
funktionell förändring i glomerulusmembranet pga skada på glomerulusmembranet.
Från urinvägar: Röd/rosa färg (hallonsaft) och slemhinneskada.

-

5.2 Orsaker till hematuri

Feber: De flesta får ofta mikroskopisk hematuri.
UVI: Kan ge njurfunktionspåverkan men snarare skada på slemhinnan.
Glomeruolonefrit/vaskulit: ”Rena” skador på filtret
Hereditär nefropati (TMD – thin membrane disease, Alport)
Kronisk njursjukdom: Nästan alla typer
Koagulopatier: Ovanlig orsak – då även att man blöder från urotrakten.
Hypercalciuri/njursten: Främst mellanöstern.
Urinvägsmissbildning.
Trauma och tumörer: Väldigt ovanligt.
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6 Proteinuri
6.1 Kvantifiering av läckage av protein – viktigt
Dipstick (u-sticka) 0-3 +: Är svårt att tolka och används som screeningmetod. Reagerar på albumin,
dvs glomerulär proteinuri. Tubulär proteinuri. Tubulär proteinuri kan inte diagnosticera. Ju mer
koncentrerad urinen är desto högre värde. Vid +2 ska man ta u-alb/kreakvot
24 h samling: Svårt att genomföra hos barn. Jobbigt för barnet
U-alb/krea kvot: Pålitligt och praktiskt.
- <20 = mikroalbuminuri
- 20-100 lätt
- 100-400 måttlig
- >400 massiv-nefrotisk

6.2 Orsaker
Benigna tillstånd: Feber, träning, kramper. Orotstatiska proteinuri – neg u-sticka på morgonurinen,
detta försvinner efter några år – god prognos.
Njursjukdomar: Infektioner, GN-it, inflammatoriska sjukdomar, Minimal change nefros.

7 Nefrit
Symtom: Mikroskopisk/makroskopisk hematuri. Njursvikt (lätt-allvarlig och grav hypertoni och
njursvikt). Hypertoni. Ödem (lätta-massiva). Ev lätt proteinuri. Subklinisk à Akut njursvikt.
Etiologi: Inflammation pga Ag-Ak-komplex etc. Klottar igen glomerulusmebran ”filtret).
Konsekvenser: Minskat GFR, vätskeretention, membranskada à hematuri. Ev proteinuri.
Orsaker:
- Postinfektiös glomerulonefrit; APSGN (Akut PostStreptokockGlomeruloNefrit)
- IgA Nefrit; Mer vuxensjuka men debuterar under barnaåren.
- Övriga: SLE, Henoch Schönlein nefrit (vaskulit) och ANCA positiv glomerulonefrit (vaskulit).

7.1 Akut poststreptokock glomerulonefrit –
APSGN

Debut: 1-2 v efter streptokocktonsillit eller 2-3 v efter
impetigo.
Symtom: Hematuri, hypertoni, njursvikt, proteinuri och
ödem. Utvärdera miktionslista, minska överdrivet
vätskeintag, blåsträning.
Klinik: Minskat C3 (normaliseras inom 8 veckor) –
mikroskopisk hematuri kan kvarstå i 2 år. Detta är en
komplementaktivieringssjukdom. Man kan följa C3.
Behandling: Ev antibiotika vid samtidig streptokockinfektion. Ingen särskild behandling annars. Ev
steroider vid utebliven förbättring

7.2 IgA-nefropati
Orsak: I samband med ÖLI eller tarminfektion
Symtom: Hematuri, proteinuri (lätt), normalt BT,
normalt s-krea, normal C3 (recidiv i samband med ny
infektion).
Diagnos: Med njurbiopsi.

7.3 Behandling
Inflammationen är oftast övergående och kräver ingen behandling.
Antibiotika: Om streptokocker kan påvisas.
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Vätskeretention: Anpassa till urinproduktion – max vätskeintag = gårdagens urinproduktion +
perspiratio (400 ml/m2 BSA)
Hypertoni pga vätskeretention – stimulerar diures med furix.
Undvik extra salt
Om utebliven spontan förbättring: Njurbiopsi, ev antiinflammatorisk behandling (kortikosteroider
och eller cytotoxisk behandling) och ev dialys.

8 Nefrotisk syndrom
Symtom och diagnoskriterier:
- Ödem (måttliga-massiva) – viktuppgång!
- Proteinuri (massiv, u-alb/krea >400).
- Hypoalbuminemi (S-alb <25 – ofta <10).
- Hyperlipidemi (då albumin överproduceras av levern).
Ev lätt hematuri. Normal njurfunktion.
Patogenes: Podocyternas struktur förändras – den negativa laddningen upphör à Ökad
permeabilitet över glomerulusmembranet à läckage av albumin till urinen à lågt plasma albumin
à Lågt plasma onkotiskt tryck à Diffusion av vätska till interstitiet.

8.1 Orsaker

Minimal change nefros (MCNS):
- Incidens: >80% av alla barn med nefrotisk syndrom. 2-6 år. – Något äldre barn.
- Patogenes: Insjuknande ofta associerat till aktivering av immunssystemet. Oklar genes – Tcellsdysfunktion eller en cirkulerande faktor som påverkar podocytfunktionen?
- Behandling: Prednisolon po 6 mån.
Kongenital nefros: Kräver njurTx. Orsakas av genetiska defekter (nefrin och podocin) hos
slitmembranet mellan podocyternas fotutskott.
FSGS (Fokal segmentell glomeruloskleros): Svarar inte på steroider och då genomförs njurbiopsi.
Dålig prognos då sjukdomen ger förlust av podocyter och därmed fibrotisering i glomeruli. Ofta
genetiska defekter (podocin) som är orsaken hos barn. Slutar oftast med njurTx.
Mesangiekapillär glomerulonefrit även sk Membranproliferativ glomerulonefrit (MPGN):
- Patogenes: Proliferativa förändringar och kraftiga membranförändringar.
- Klinik: Cylindrar och hematuri. Nefros vanligtvis. Låga C3-nivåer pga komplementkonsumtion.
- Orsak: Kroniska infektion med tex HBC, HCV, infekterade shuntat och malaria. Myelom.
- Behandling: Oftast spontan utläkning. Vissa fall progrediering långsamt mot uremi. Ev njurTx.
SLE-nefrit: Engagerar njurar, myokardi, lungvävnad, CNS, svåra autoimmuna penier, vaskulit.
Engagerar även hud, led/senfästen, muskler och serösa hinnor. ANA, Anti-dsDNA, Anti-SM,
fosfolipidantikroppar, låga komplementnivåer och positivt DAT i lab. Behandlas med Plaquenil.
Vaskuliter: Ex Wegner, mikroskopisk polyangit, Henoch-Schönlein purpura etc.
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8.1 Skillnad nefrit och nefros
Nefrit – inflammation
Filtrationsmembranet klottrar igen pga en
inflammatorisk process
Krea förhöjt, GFR sänkt. Vätskretention à
Ödem. Blodtryck förhöjt
Ffa Hematuri

Nefros – albuminläckage
Filtrationsmembranet läcker – okänd immunologisk
faktor förändrar filtrets egenskaper
Minskat onkotiskt tryck intravasalt
Vätskeutträde interstitiellt à Ödem
Krea och blodtryck ua. Hyperlipidemi.
Ffa Proteinuri

9 Hemolytisk uremiskt syndrom = HUS
Diarrésjukdom med blodiga diarréer orsakade av
Enterohemorragiska E. coli (EHEC). En fekal-oralsmitta, ffa
via boskap.
1. EHEC ger GI-symtom
2. E. coli producerar Shigatoxin och andra endotoxiner
3. Toxiner skadar erytrocyter à Anemi och
endotelskada med TPK aggregation och
mikrotromber
4. Ffa njurens glomerulos trombotiseras (även CNS)
och kan leda till akut njursvikt.
Inkubationstid: 3-4 d. Uppträder i 5-10% av fallen – ffa hos barn <5 år.
Klinik: Anemi, trombocytopeni, akut njursvikt = triaden. Kramper och medvetandesänkning.
Behandling: Understödjande behandling på barnklinik – oftast IVA vård. Ingen antibiotika.
Vätsketerapi, blodstransfusion (Hb <60), hypertonibehandling, dialys – ev
plasmaferes.
ANEMI
Prognos: 5% mortalitet, ca 10-20% utvecklar kronisk njursvikt.
TROMBOCYTOPENI
AKUT NJURSVIKT
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Barnonkologi
80% av malign sjukdom överlever.

1. Incidens – barn – fallande ordning över överlevnad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hodgkins lymfom: I princip alla blir botade (100%). Fåtal avlider av detta.
Akut lymfatisk leukemi: Först under 80-talet förbättrades prognosen pga bättre behandling.
Non-Hodgkins lymfom
Njurtumörer
Hjärntumörer
Neuroblastom
Bentumörer
Tumörer i muskler/bindväv: Ca 70-75%. Haft svårt att höja överlevnad.
Akut myeloisk leukemi: Ca 60% överlever.

Incidens: Ca 300 barn/år får malign cancer – 1 barn/dag.
- Leukemier: 30%. Störst grupp. Peak runt 2-4 års ålder då ALL är vanligt här
- Hjärntumörer: 28%.
- Lymfom: 11%. Hodgkins lymfom ökar något hos äldre barn (11 år).
- Neuroblastom, Wilms tumör (nefroblastom) och mjukdelssarkom (rhabdomyosarkom): 6%
respektive. Retinoblastom drabbar de yngsta barnen – spontan i RB1-genen ger ensidig
retinoblastom (mest aktiv under barnaåren) eller medfödd RB-genmutation som då ger bilateral
retinoblastom. Neuroblastom har en peak vid spädbarnsålder – stor variation av symtombild.
- Germcellstumörer och bentumörer: 3 % respektive. Teratom upptäcks oftast vid
spädbarnsåldern – dessa är oftast hormonproducerande. Osteosarkom drabbar främst den
växande individen, dvs tonåringar – dessa sitter ofta i de långa rörbenen nära leder.
- Carcinom: 2 %
- Andra
- Levertumörer
Etiologin helt okänd i 95% av barnonkologi fallen. Hos 5% är etiologin känd.

2. Leukemi
Diagnos: Benmärgsprov.
Indelning: ALL (6/7 är ALL) eller AML.
- B-cell ALL (bad – oftast i buken) och T-cell ALL (terrible – ofta i thorax)
- Pre-B-cell ALL står för 73%. – ofta 2-3 års ålder. T-cells leukemi har ingen särskild ålderstopp.

2.1 Leukemi – varierande symtom

Symtom av benmärgssvikt:
- Anemi: Blek, trött – Hb säger något om hastigheten (lågt Hb men god funktion = långsamt)
- Trombocytopeni: Blödning
- Leukopeni: Infektioner pga neutropeni som ger bakterieinfektion
Symtom från lokal infiltration: Lymfkörtlar, lever och mjälte. CNS (ökat ICT och kranialnerver).
Mediastinum (SVC-syndrom, obstruerade luftvägar). Hyperleukocytos (Lungsymtom och CNSsymtom).
Smärta: I främst ben och mage.
Feber: Cytokiner släpps lösa (IL-6, IL-2 och TNF-alfa) från leukemiceller.
Metabola effekter: Koagulopati, njursvikt (urat/infiltration).

2.2 Behandling

Induktionsbehandling – startbehandling: Man upptäckte först att kortison kunde minska på
symtomen och ibland remission under en tid men alla dog.

Utveckling Sammanfattning

Termin 10

Erik Bernebrant

Underhållsbehandling: Efter en begränad induktionsbehandling – man kunde då förlänga tiden utan
symtom – men alla dog ändå.
Konsolidering: Mellan de två ovan nämnad behanlingar. Förbättrades.
Reinduktion/Riskindelning: Under 90 talet såg man skillnader i leukemi – man satte in tuffare
behandling igen.
Nu använder man alla fyra med rätt behandlingsregimer.
SR (standard risk): Induktion – Konsolidering – Reinduktion – Underhållbehandling
IR (Intermediär risk): Induktion – konsolidering – Reind – Underhåll 1 – reind 2 – underhåll 2
HR (Hög risk): Induktion – blockeringsterpi etc.

2.3 Onkologiskt nödläge

Tumör i mediastinum: Kan kräva respiratoriskt stöd. Kortison och ev kirurgi. Hyperleukocytos.
SVC kompression: Kortison och ev kirurgi akut.
Trakeal kompression.
Förhöjt intrakraniellt tryck: Kortison direkt. Därefter vidare utredning. Undvik steroider utan kontroll
och anestesi/muskelrexantia.
Tumörlys syndrom: Ger högt urat och därmed risk för deposition i njurarna samt elektrolytrubbning
med hyperkalcemi, hyperfosfat och hypokalemi.
Central tumör/bakre fossan.
Blockering av CSF-flödet: Kan ge förhöjt ICT och ge steroider och ev mannitol. Akut kontakt med
neurokirurg.

3. Hjärntumörer
Pga skallens hårda form ger mindre tumörer mer symtom.
Loalisation: Ofta i bakre skallgropen hos barn. à Tidigare hydrocephalus hos barn.
Symtom: Cerebellära symtom. Kranialnervspåverkan. Personlighetsförändringr pga frontalt
engagemang. Epilepsi. Olika malignitetsgrad (låg till hög). En del associerade med NF1 – såsom
optikusgliom och låggradiga tumörer.
Medulloblastom och glioblastom kräver mer akut och hårdare behandling

3.1 Onkologiskt nödläge

Tumör centralt/bakre skallgropen. Kompression likvorvägar. Hydrocephalus (icke-kommunicerad)
Orsak: Förhöjt ICT. Risk för inklämning och död.
Diagnos: CT
Behandling: Kontakta neurokirurg.

4. Njurtumör – Wilms tumör
Symtom: Ofta inga. Lätt hypertoni. Främst en oförklarlig svullnad och hematuri ibland.

5. Tumörlys syndorm
Snabbt växande malignitet (ALL, lymfom) à Massivt cellsönderfall à Utsvämning av K, fosfat och
urat. à risk för hyperkalemi hyperurikemi och njursvikt (uratnefropati pga kristaller i tubuli).
- Förhöjt urat à sänkt pH à urinnefropati
- Förhöjt fosfat àhöjt ph à Ca-P nefropati
- Dessa två leder till anuri! à Förhöjt kalium som även accentueras av cellsönderfall à Risk för
arrytmi och asystoli
Kräver då snabb handläggning och återställning av elektrolyt.
Åtgärd: Hydrering med forcerad diures (3 l/m2/d), sänkt urat (allopurinol, ev uratoxidas) och
beredskap för hyperkalemi. Kontakta alltid en barnonkolog.
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6. Barncancerbehandling
1. Cytostatika
2. Kirurgi: Solida tumörer.
3. Strålbehandling: För de känsliga tumörerna.
4. Riktade individualiserade behandlingar: Ex ALK-inhibitorer.
Biverkningar:
- Akuta: illamående, kräkningar, håravfall och pancytopeni
- Långvariga/permanent
a. Strålning: Neurokognition. Endokrina (hypofys/gonader). Assymetri/ärr/bortfall.
b. Kirurgi: CNS infektion och amputation
c. Cytostatika: Hjärta (antracyklin), fertilitet (alkylerare) och platinum (njurar, hörsel)
- Samtliga: Sekundär cancer ökar.

7. Neutropen feber
Symtom: Feber >38,5 och neutrofiler <0,5
Handläggning: Omedelbar handläggning, inläggning. Adevakt odling. Bredspektrum ab (inklusive grstavar)
Agens: Specifika etiologier (opportunister), PCP, svamp
Övervakning: Snabbt förlopp – risk för försämring.

8. Kurativ/palliativ vård
Biverkningar måste alltid övervägas.
Lågdoserade behandlingar (cytostatika) för att köpa tid med bra mående ska erbjudas.

Barnreumatism
Juvenil artrit: Juvenil idiopatisk artrit. Infektiös artrit. Sepitsk artrit/osteomyelit. Reaktiv artrit. Akut
reumatisk feber. Post-enterisk/GU-infektion. Irritabel höft/övergående synovit.
Bindvävssjukdomar: SLE, Juvenil dermatomyosit, sklerodermi, systemisk skleros. Eosinofil fasciit.
MCTD (Mixed connective tissue disease).
Primär vaskulit: Polyartrit nodusa, Kawasaki, Henoch-Schönlein purpura. GPA (Wegners
granulomatos). Takayasu artrit. Bechets sjukdom. Primär CNS vaskulit. Cogan syndrom. Andra.
Familjär autoinflammatorisk sjukdom/periodisk feber: Familjär Medelhavsfeber. TRAPS. Etc.
Immunobrister associerad med artrit: Komplementfaktorsbrist. Antikroppsbrist. Cellmedierade
brister.
Icke-inflammatoriska sjukdomar: Idiopatisk smärtsyndrom. Traumaassocierade syndrom.
Smärtsyndrom. Skelettdysplasi. Hereditär mjukdelssjukdom. Lagringssjukdom. Metabol sjukdom.
Systemsjukdom med muskuloskeletala manifestationer. Hyperostos. Neoplasi.

1. Juvenil idiopatisk artrit
Genes: Oklar etiologi.
Symtom: Svullnad av en led eller inskränkt rörelseomfång i en led med smärta eller palpationsömhet
dvs artrit. Minst 6 v duration. Ej orsakat av mekaniska eller andra identifierbara orsaker.
Epidemiologi: 12-18/100’000 incidens. Prevalens 60-80/100’00. 4 x vanligare än CF. 230-345 nya fall
per år i Sverige.
Kriterier: <18 år + artrit + uteslutande av annan orsak.
Anamnes: Hereditet. Smärta – duration, lokalisation och typ. Morgonstelhet!
Undersökning: Artrit/atralgi, entesopati, exantem.
Provtagning: Viktigt för diffdiagnostik. Liten hjälp senare.
Lab undersökningar: Positivt ANA. (pos ANA à Större risk för uveit).
- Inflammation/leukemi? – CRP, SR och blodstatus med diff.
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-

Risk för iridocyklit? – ANA
Antibiotika? – Borreliaserologi.
Tumör? Ortopedi? Infektion? – Röntgen skelett.
Annat: RF, anti-CCP, odlingar/serologi, CK, ALAT, ASAT, krea, skelettscint, ultraljud, MR med
gadoliniumkontrast. JIA saknar ofta CRP och SR.
Andra orsaker: Skada, idrottsträning, överrörliga leder, ortopediska sjukdomar (Schlatter ex),
borrelia, andra infektion – leukemi, psykiatriskt, hypersensitivitet etc.
Sällan engagemang av kotpelarna – tänk annat då. Halsrygg och bäcken är vanligare lokalisationer.
Oligoartrit är vanligaste formen av JIA
Lokala tillväxtstörningar brukar dock rätta till sig efter ett tag.
Iriter är vanligt och barn känner oftast ej av detta – och dessa har ANA antikroppar varför det är
viktiga att ta. Alla barn med JIA går därför hos ögonläkare för att upptäcka detta – kan leda till
blindhet. Kortison och synerkier är också andra biverkningar.
Käkledsproblematik: Vanligare hos barn än vuxna. Kan även ge devierande gap. Fråga om problem
då de äter.
Hemofili som är obehandlad kan ge hemartros vid aktivitet – ledsvullnad etc. Ibland debut av
ledsmärta vid idrottsaktivitet men är inte utlösande såsom vid hemofili.

1.1 Indelning av JIA – finns sju stycken undergrupper
1. Oligoartrit: Fåledsartrit. Är den vanligaste formen. ≤4 leder inflammerade inom 6 mån efter
debut. Utgör ca 50% av alla fall med JIA.
- Debutålder: Tidigt under barndomen. Persisterande och utvidgat förlopp.
- Drabbade leder: <5 leder. Stora leder; främst knä. Fotled, handled, armbåge, käkled, nacke.
- Systemiska sjukdom: Nej.
- Komplikationer: Kronisk uveit. Lokala tillväxtstörningar.
2.

3.

-

Polyartikulär: RF-positivt/polyartikulär RF-negativ. Karaktäriseras av att ≥5 leder är engagerade
inom 6 mån efter debut. Oftast stora och små leder. Skiljer på RF positiva och RF negativ form.
Barn och tonåringar med JIA är RF-positiva endast i ca 1-3% av fallen och deras sjukdom
betecknas som en aggressiv form av barnreumatism med ökad risk för leddestruktion.
Polyartrit RF negativ
Debutålder: Både ungdomar och barn
Drabbade leder: >4, vilka som helst, ofta symmetriskt.
Systemiska symtom: Sjukdomskänsla, trötthet, subfebrilitet
Komplikationer: Generell tillväxtstörning inklusive sen pubertet.
Polyartrit RF positiv
Debutålder: Tonårsflickor
Drabbade leder: >4, vilka som helst och ofta symmetriskt. Drabbar även småleder.
Systemiska symtom: Sjukdomskänsla, trötthet, subfebrilitet.
Komplikationer: Generell tillväxtsströning inklusive sen pubertet.
Juvenil psoriasisartrit: Hudsjukdom som kan debutera lång tid efter ledinflammation. Typiska
tecken är att ett finger (eller tå) är spolformat svullet förbi ledområde, så kallad daktylit, eller
nagelförändringar, ffa nagelgropar. Förekomst av psoriasis hos nära släktingar hör också till
diagnoskriterier.
Debutålder: Ungdomar
Drabbade leder: Kotpelare, nedre extremiteter, DIP-leder
Komplikationer: Psoriasis. Kan även ge nagelengagemang och hudutslag.
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4. Entesit-relaterad JIA – tidigare kallat Juvenil ankyloserande spondylit: En undergrupp som bla
omfattar de barn som utvecklar sakroilit, precis som vid ankyloserande spondylit hos vuxna, och
är ovanlig hos barn. När en sådan sjukdomsbild debuterar i barnaåren är det vanligaste med
ledinflammation i en eller flera stora leder hos en pojke med debut efter sex års ålder. Entesit är
vanligt i den här gruppen och innebär inflammation där sena eller muskel fäster in mot ben,
oftast patellarsena, hälsena eller trampdyna. Stark koppling till HLA-B27 och ärftlighet är inte
ovanlig.
- Debutålder: Drabbar ungdomar
- Drabbade leder: Kotpelare, SI-ledare, bröstkorgen, nedre extremiteter.
- Systemiska symtom: IBD.
- Komplikationer: Akut smärtsam uveit och IBD
5. Systemisk form: Högst 10% av alla barn med JIA. Skiljer sig från de övriga. Karaktäriseras av
feber, hudutslag och generellt högt inflammationspåslag förutom artrit. Hudutslag är tydligast
när febern är som högst (oftast kvällar och nätter) – feber kommer och går - sågtandsmönster.
Ledinflammation kan komma långt efter debuten av de systemiska symtomen.
Lever/mjältförstoring, perikardit, svullna lymfkörtlar, pleurit och muskelsmärta kan också finnas.
- Debut: Hela barndomen
- Drabbade leder: Vilken som helst (eller ingen).
- Systemiska symtom: Hög feber, utslag, polyserosit, markant akutfassvar (s-ferritin)
- Komplikationer:
Akuta; MAS (makrofagaktiveringssyndrom – en cytokinstorm som är svår att behandla).
Sent: Generell tillväxtstörning, sen pubertet. Kan även ge olika typer av hudutslag.
- Kriterier:
a. Artrit
b. Feber 2 v som varit karaktäristisk i minst 3 d samt en/flera av
i. Flyktigt erytematöst (laxrosa) utslag – stora och små på olika ställen.
ii. Generell lymfadenopati
iii. Heptato- och splenomegali
iv. Serosit – endokardit eller pleurit
c. Ej exlusionskriterier.
- Prognos: 50% i remission utan restsymtom (särskilt utan antikroppar). 30-40% lättare
aktivitet/sequele. 10-20% med beydande problem.
6. Ospecificerad artrit: Uppfyller inte något av kriterierna för de andra grupperna eller för 2 eller
fler av grupperna ovan.

2. Immunologi och läkemedel
B- och T-celler, makrofager och cytokiner är huvudspelarna.
Behandlingstrappan – EJ systemisk form:
1. NSAID
2. Metotrexat (Salazopurin) – folsyraantagonist. (i kombination med folacintillägg!)
3. Biologiska läkemedel: Anti-TNF (Infliximab = Remicade, Adalimumab = Humira). Orencia +
anti-TNF. Mabthera, anti IL-1 och/eller anti IL-6.
Kortisonbehandling vid akuta skov eller debut – helst injektionsbehandling.
Systemisk form: IL1 (ex Kineret) och IL6 hämmare är de bästa alternativen.

3. Övrig barnreumatism
De ovanliga formerna måste också undersökas.
Fjärilsexantem: SLE, virussjukdomar etc.
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3.1 Juvenil SLE

Klassifikationskriterier: Fjärilsexantem. Diskoid utslag. Ljuskänslighet. Orala/nasal sår. Artrit (icke
erosiv). Nefrit. Krampanfall/psykos. Pleurit/perikardit. Cytopeni. Pos auto-ak (dsDNA, Sm). Pos ANA.
4 av 11 ger 96% specificitet.
Behandling:
- NSAID: Vid led-muskelsyndrom.
- Plaquenil (hydroxyklorokin): Till alla – särskilt under sommartid.
- Po steroider.
- Biologiska läkemedel: Azathioprine (Imurel). Mabthera (rituzimab). MykoMofetylFenolat – MMF
(Cellcept). Belimumab (Benlysta).
Iv metylprednisolon puls i 1-3 d vid skov
Cyklofosfoamid (Sendoxan) pulsbehandling vid svår nefrit eller CNS-lupus.

3.2 Juvenil dermatomyosit

1. Hudutslag: Gottrons papler/eksem. Heliotropiskt utslag.
2. Symmetrisk proximal muskelsvaghet
a. Muskelenzymer (CK, ASAT, LDH, aldolas)
b. Histopatologi
c. MR
d. EMG? – sällan nuförtiden.
Symtom vid diagnos: Svaghet, utslag, muskelsmärta, dysfagi, buksmärtor, artrit och calcinos.
PAD: Visar vaskulopati i små kärl. Mikrotromboser och perifasciculär atrofi av typ I och typ II fibrer.
Behandling: Högdos steroider 2 mg/kg, vb iv SoluMedrol. Metotrexat. Biologiska terapier kommer
(Rituximan, Orencia, JAK-hämmare).

3.3 Övriga
Andra kollogenoser: Tex MCTD
Hudreumatism: tex sklerodermi
Autoinflammation: Tex FMF, periodisk feber
Vaskulitet: Tex Henoch Schönleins purpura. Kawasaki. Wegner.
Andra sällsynta diagnoser.

4. Henoch Schönlein Purpura – HSP – IgA-vaskulit
Vanligaste vaskuliten hos barn. Incidens 10-20/100’00 barn/år. Orsakas av cirkulerande IgAinnehållande immunkomplex och IgA-depositioner i engagerade organ (hud, GI, njurar).
Debut: Högst insjuknande 4-6 åå. 1,2:1 pojkar:flickor.
Symtom: Palpabla purpura (ffa nedre extremiteter) och glomerulonefrit. GI-blödningar och
engagemang. Atralgier, artriter och myalgier.
Kliniska manifestationer
Affekterat organ
Förekomst
Beskrivning
Hud
100%
Purpura, ödem
Leder
Upp till 82%
Ledsvullnad och ledvärk
GI
50-75%
Buksmärta, GI-blödning, invagination
Njurar
20-60%
Hematuri, proteinuri, hypertension, nefrit, nefros.
CNS
2%
Huvudvärk, kramper, blödning, cerebral vaskulit
Lungor
<1%
Interstitiell lunginflammation.
Prognos: Ofta spontan läkning.
Behandling: Vid persisterande proteinuri, hypertension och nedsatt GFR bör behandlas med
kortikosteroider och ev cytostatika.
Komplikationer: Nefrit. Viktigt att följa urinprover för att inte missa detta.
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5. Nydebuterad reumatism
Barn har ont men visar inte det på samma sätt!
Sjukdomen går ofta i skov, därför varierar också symtom + sjukdomsgrad oavsett behandling.
Ofta uttalad morgonstelhet + stelhet efter smärtsittande. Symtom kan variera under dagen.
Trötthet!

Barnkardiologi
Diagnoser: Medfödda hjärtfel. Arytmier. Myokardit. Kardiomyopati. Komplikationer till sjukdomar
såsom Kawasaki och reumatisk feber.
Uppgifter: Medfödda hjärtfel. Arymier. Kardiomyopati. Fosterkardiologi. Kateteriseringar och
konsulter på BIVA, neo och ECMO.
Vanligaste orsaken till förvärvad hjärtsjukdom hos barn: Kawasaki.

1. Utredning av hjärtfel
Anamnes:
- Hjärtsvikt: Snabbandad, dålig ork. Matningssvårigheter, dålig viktuppgång. Buksmärta.
- Cyanos: Central cyanos – konstant eller attackvis.
- Arytmi: Hjärtklappning, oregelbunden rytm. Synkope, yrsel. Plöstlig död.
- Ischemi, inflammation: Djup, tryckande smärta.
Status:
- Allmäntillstånd: Blek, missnöjd, (ödem).
- Andning: Takypné, indragningar och desaturation.
- Hjärta: Avvikande hjärtrytm, hjärttoner, blåsljud, ökad prekordiell aktivitet.
- Cirkulation: Avsaknad av femoralispulsar, nedsatt kapillär återfyllnad, hypertoni.
- Buk: Leverförstoring.
Kärlring hos barn
Screening – pga hereditet:
Medfödd missbildning i aortan. Finns istället två aortabågar
- Vissa arytmier (tex LQTS)
som ligger om varsin sida av esofagus och trachea.
- Kardiomyopati
Symtom: Andnings- och/eller sväljningssvårigheter.
- Plötslig hjärtdöd <40 års ålder.
Inspiratoriska stridor, tracheomalaci.
Utredning: Ultraljud/DT.
2. Hjärtsvikt
Behandling: Kirurgisk – oftast lateral thorakotomi.
Dåligt svar på astmabehandling kan vara
Prognos: God prognos. Låg mortalitet och morbiditet.
tecken på hjärtsvikt. Det kan dock även vara orsakat av kärlring.

2.1 Genes – hjärtsvikt

Volymbelastning: Shuntvitier - VSD, PDA, ASD, AVSD.
Tryckbelastning: Stenosvitier – Pulmonalisstenos, aortastenos och koarktation.
Myokarddysfunktion: Kardiomyopati, myokardit, kranskärlsproblem och långvarig arytmi.

2.2 Symtom – hjärtsvikt
Spädbarn: Neonatal cirkulationssvikt eller grav cyanos; ductusberoende system eller
cirkulationssvikt? Matningsproblem – kolla tillväxtkurvan, kan vara dålig tillväxt! Blekhet, ökad
svettning, oro – katekolaminergt påslag. Takypné och indragningar.
Barn/tonåringar: Dålig ork/uthållighet jämfört med andra. Takypné/dyspné. Anpassad livsföring
”målvakt”. Bröstsmärtor av tryckande karaktär vid ansträngning. Buksmärtor pga leverstas och dålig
tarmperfusion. Hjärtklappning, oregelbunden hjärtrytm. Yrsel, synkope.
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3. Status hjärta
Allmäntillstånd + Auskulation + Palpation

3.1 Allmäntillstånd

Inspektion: AT, dysmorfa drag (syndrom), färg,
andningsmönster. ”Vossure”;
Bröstkorgsassymmetri pga hjärtförstoring.
”Trumpinnefingrar med urglasnaglar” vid kronisk
cyanos.

3.2 Auskultation

Erik Bernebrant

Cyanos
Cyanos: Ses vid deoxy Hb>50 g/l – man kollar då på centrala
slemhinnor.
Benign perifer cyanos (akrocyanos): Ses perioral. Beror på
högt EVF <65% och kyla. Är normalt hos nyfödda.
Central cyanos: Synlig vid sat <80%. Desaturation <95%. Ses
på genitalia, mun och slemhinnor.
- Hyperoxitest! Hjärta eller lungor som ger lågt PO2?
Syrgas ges i 5-10 min och leta efter förbättring.
- Neonatal POX screening; Sat-mätning i hand och fot.

1. Rytm och frekvens: Regelbunden eller oregelbunden. Andningskorrelerad sinusarytmi är ett
normalfynd. Osäker? Be patienten då hålla andan. Frekvensen varierar.
2. Toner: Lub (systole) och dub (diastole). Normal andningsvariabel splittring av
S2 pga ökad högerkammarfyllnad i inspiret ”suger in allt mer blod”. Konstant
splittrad andraton tyder på en volymbelastad högerkammare pga ASD – hörs
bäst då i diastole.
3. Blåsljud – lyssna över hela thorax och på ryggen: Alla blåsljud är inte hjärtfel
och alla hjärtfel har inte blåsljud. Blåsljud beror på turbulens då blodet
skickas runt. Ett systoliskt blåsljud följer takten, ett diastoliskt blåsljud följer
inte alltid takten. Notera vid upptäckt blåsljud följande:
a. Timing: När i hjärtcykeln? Systoliskt, diastoliskt, kontinuerligt?
b. Lokalisation: Var hörs det mest – PM?
c. Utbredning: Vart sprids ljudet?
d. Ljudkvalitet: Hur låter det? Frekvens; Hög eller lågfrekvent,
musikaliskt, strävt.
e. Intensitet: Grad 1-6. Grad 1 = knappt hörbart. Grad 2 = Tydligt
hörbart. Grad 3 = Måttligt stark, utan fremissement. Grad 4 =
Starkt blåsljud, fremissement (känns då man lägger handen
på bröstet. PATOLOGISKT!). Grad 5 = Starkt! Grad 6 = Starkt!!
– hörs i rummet. Systoliskt blåsljud är vanligast och inte alltid
patologiskt. Ett blåsljud som både är diastoliskt och systoliskt
är nästan alltid patologiskt likaså diastoliskt.
Blåsljudet följer blodets riktning – tänkt på detta och hitta
bekräftelse genom att lyssna åt de hållet blodet flödar.
Alla blåsljud på ryggen är patologiska och borde utredas.
Fysiologiskt blåsljud
Dvs benigna blåsljud ”Sus i rören”. Mycket vanliga hos ffa
förskolebarn. Hörs vid hög C.O. tex när barnet är upprört, har feber
och anemi etc. Exempel:
- Venous hum: Kontinuerligt. Övre delen av thorax, utstrålning mot
halsen. Försvinner vid huvudvridning/ kompression av samma sidas v. jugularis. Kan variera med
andning. Hörs bäst i sittande.
- Pulmonella flödesbiljud: Magra förskolebarn, systoliskt PM I2 sin, grad 1-3/6. Normal S2,
normalt EKG.
- Pulmonella flödesbiljud hos nyfödda: Systoliskt PM I2 sin, utstrålning mot vä axill, normal S2.
Orsakas av relativ stenos vä lungartärgren. Normaliseras före 6 mån ålder.
- Vibrationsbiljud: Midsystoliskt, mjukt, musikaliskt, lågfrekvent. PM I3 sin à apex, grad 1-3/6.
Hörs bäst i liggande.
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3.3 Palpation
Perifera pulsar
Bröstkorg:
1. Ökad prekordiell aktivitet: Ökad
rörelse kring hjärttrakten.
2. Fremissement (palpabelt
blåsljud)
Leverstorlek: Pga högersidig hjärtsvikt.
Kapillär återfyllnad <2 sek.

4. Utredning av hjärtat
EKG + Hjärt-lungröntgen + Saturation
(POX-mätning) + Blodtryck

4.1 EKG
Främst vid arytmi. EKG-fynd är dock åldersrelaterade. Neonatal högerkammardominans à adult
vänsterkammardominans.
- T-neg V1-V4 normalt hos barn. Successivt tilltagande vänsterkammardominans (R/S kvot, Tvågor) – slår om runt 10-12 års ålder (varierar). Negativ T-våg i V1 är ok även hos vuxna.
- Barn har med högerställd elaxel (R-vågsamplituder högst i vänstersidiga avledningar hos vuxna)

4.2 Ekokardiografi
Utmärkta akustiska fönster hos tysta (!) barn. Mäter struktur och funktion, tryck och flöden.

4.3 Radiologi

MR: Ingen strålning. Kräver dock narkos <10 åå. Man får en 3D anatomi och dynamisk funktionell
analys (EF, volymer mm).
CT: Strålning men snabbare. Sedering räcker oftast. Anatomi i 3D även här.

4.4 Hjärtkateterisering

Mäter tryck, flöde, resistens. Angiografisk anatomi. Finns även möjlighet att genomföra
interventioner.

-

4.5 Mäta arytmi

Holter: Långtidsekg (24-48 h)
Eventrecorder = tum-EKG. Mäter endast vid event.
Inplanterbar looprecorder, ILR: Mäter under längre tid.

4.6 Arbetsprov
Sker på gångmatta eller cykel. Cykel vid >125 cm (efter 6-7 årsålder).
Man mäter: Prestationsförmåga, hjärtfrekvens, blodtryck, EKG-reaktion (ST-sänkning, arytmier, QTc),
symtom och medicindosering.

5. BB-undersökningen fångar hjärtproblem hos nyfödda.
-

Barnläkarundersökning före hemgång – viktigt för att bla fånga hjärtfel!
POX-screening; SatO2 <95% eller >3% höger hand-fot differens – utred pulmonell + kardiell
genes (hyperoxitest).
Systoliskt blåsljud +/- ev symtom.
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Takypne utan pulmonell, infektiös, metabol genes à ultraljud hjärta
Avsaknad av femoralispulsar à utreds samma dag!!!

6. Blåsljud hos barn och ungdomar – handläggning
Akutremiss till barnkardiolog: Blåsljud och symtom på hjärtsjukdom.
Remiss till barnkardiolog: Barn <6 mån med blåsljud utan patologi. Alla med hereditet för
kardiomyopati hos förstagradssläktingar.
Remiss till barnläkare i öppenvård: Barn >6 mån med blåsljud utan pågående infektion och utan
tecken på hjärtsjukdom. Barn >6 mån med blåsljud men utan tecken på hjärtsjukdom i samband med
pågående infektion kan följas upp med ny auskultation i infektionsfritt intervall.

7. Fetal kardiologi
Anatomi: Hjärtat färdigutvecklat v. 10
men sedan fortsatt tillväxt.
Utredning: RUL vid v 18-19 misstanke
om hjärtfel. Fetal hjärtundersökning
för diagnos, prognos och fortsatt
planering. EKG ej möjligt på foster men
dopplermätning lika bra som EKG.
Åtgärd: Avbrytande före v 22+6.
Behandling: Arytmibehandling via
mamman. Hittar ca 80% av alla hjärtfel
men koarctation svårt.

7.1 Fostercirkulation

Går ut på att försörja fostret med syra
ifrån placenta. Syret ska direkt till
hjärnan.
Tre styckena fetala shuntar:
1. Ductus venosus: Sätter sprätt
på blodet och styr över den till
foramen ovale.
2. Foramen ovale: Mellan
förmaken.
3. Ductus arteriosus (är
egentligen lika stort som aorta
– fel på bilden)
Placenta: Låg kärlresistens – står för gasutbytet.
Lungor: Hög resistens och ringa flöde. Helt sammanfallna lungor. Vill inte ha något blod.
Finns inga tryckskillnader i fostrets olika kammare till skillnad från hos vuxna. Högerkammaren som
gör majoriteten av jobbet till och med! Detta innebär att den andra sidan av hjärtat kan ta över
flödet om det är stopp (ex stopp i mitralis). Under fostertiden får inte detta någon större konsekvens
men barnet kan födas med hyperplasi av den sidan som tar över.
Cirkulationsomställning: Första andetaget! Lungkärlsresistens faller och systemresistens höjs.
Saturationen går ifrån 60 till 95%. Fetala förbindelser sluts – Foramen ovale (ökat tryck i vänster
förmak) och ductus arteriosus (förhöjt syrgas och minskat PGE).
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8. Hjärtfel
Vanligaste organmissbildningen. Ca 1000 VOC (vitium organicum cordis = Organiskt hjärtfel) per år i
Sverige. 1% av alla nyfödda, varav 25% har flera organmissbildningar i urinvägar, GI och CNS. Ca 50%
av hjärtfelen behöver åtgärdas med kirurgi eller kateterintervention. 700 öppna hjärtop/år i Sverige.
Fler vuxna än barn lever med medfött hjärtfel.
- Återupprepningsrisk: 2-7%.
- Etiologi: Okänd i 90%. 2% miljöfaktorer (ex maternell diabetes). Ökad risk för hjärtfel vid
kromosomavvikelser, syndrom. Prenatal upptäckt blir allt vanligare.
Diagnoser: Shuntvitier, stenosvitier, cyanotiska vitier och komplexa vitier.

8.1 Shuntvitier-VSD

Shuntflödet är beroende av förbindelsens storlek och tryckskillnaden däröver (oftast styrt av
lungkärlsresistensen och systemvaskulära resistensen). Uppkommer tecken efter 4-6 mån ålder.
Typer: ASD, VSD och PDA. Arteriovenösa shuntar.
Symtom: Takypné, failure to thrive, stor lever, trötthet vid matning, ödem, svettning etc.
Behandling:
- Sviktbehandling pga volymbelastning och ökat lungblodflöde: Läkemedel vilket innebär ACEhämmare med tillägg av diuretika.
- Nutrition: Förbättra tillväxt etc.
- ”Ta bort shunten”: Naturen (spontan slutning) eller kirurgi.

8.2 VSD – Ventrikel Septum Defekt

Incidens: 5-50/1000 nyfödda! 25%.
Klinik: Systoliskt blåsljud PM I3 sin. Tryckskillnad mellan vänster och höger
kammare à Shunt högerut. Oftast hörs inte biljuden förrän vid 6-veckorskontrollen
då tryckskillnaderna uppkommit. Indelas i små, medelstora och stora defekter.
Symtom: Stor VSD à Hjärtsvikt efter 1-2 mån ålder när lungkärlsresistensen
sjunkit. Storlek kan minska med tiden.
Behandling: Kirurgisk (device) slutning.

8.3 PDA – Persisterande Ductus Arteriosus

Klinik: Systo-diastoliskt blåsljud PM I2 sin. Kontinuerligt.
Incidens: 11%
Risker: Prematuritet. Surfaktantbehandling à Minskad lungcirkulation à ökat
flöde. Sepsis à Ökat mängd PG à Vidgande effekt på ductus.
Behandling: Slutning innan hemodynamisk påverkan!
- Fullgångna barn: Spontananslutning vanligt. Behandling med coil, plugg eller
kirurgi.
- Prematur: Annan sak. Ibuprofen och/eller kirurgi.

8.4 ASD – förmaksseptumdefekt – Secundum atrial septal defect

Incidens: 10%. Upptäcks dock ofta under barnaåren, viss som vuxen!
Klinik: Systoliskt blåsljud PM I2 sin uppstår med tiden + konstant splittring av S2.
Vänster-höger flöde med låg tryckskillnad à långsam volymbelastning av höger
sida à Ökat flöde för pulmonalisklaffen. Sällan klinisk svikt hos barn!
Behandling: Kirurgisk eller deviceslutning om kvarstående volymbelastning av
höger kammare >2 år.

Utveckling Sammanfattning

Termin 10

Erik Bernebrant

8.5 AVSD – Atrioventrikulär septumdefekt

Samlingsnamn för defekter i primumdelen av förmaksseptum som också kan innefatta inflödesdelen
av kammarseptum. Ibland istället för tricuspidalis och mitralisklaff finns en gemensam klaff.
1. ASD primum (inkomplett AVSD)
2. Gemensam AV-klaff (komplett AVSD)
3. ”Inflödes”-VSD – komplett, inkomplett bild:
Utredning: Ekokardiografi. EKG visar en extremt vänsterställd elaxel.
Vanlig orsak: Mb Downs.
Behandling: Alltid kirurgi!

9. Stenoser
Kan uppstå i alla klaffar och kärl. Detta orsakar en tryckbelastning.
När hindret är betydande kan det leda till minskat blodflöde efter
hindret och bakåtstas.

9.1 Pulmonalisklaff-stenos

Klinik: Systoliskt blåsljud PM I2 sin. Beror på stenos under, i eller ovanför klaffplanet. Lindrig till
uttalad stenos.
- ”Kritisk” pulmonalisstenos neonatalt = Ductusberoende lungcirkulation. Ger cyanos då ductus
sluter sig.
Prognos: Stenosgraden kan förändras över tid pga lungkärlsresistens.
Behandling: Ballongdilation och ev kirurgi.

9.2 Aortaklaffstenos

Klinik: Systoliskt blåsljud PM I2 dx. Stenos under, i eller ovanför klaffplanet. Lindrig till uttalad
stenos.
- ”Kritisk” aortastenos, neonatalt = Ductusberoende systemcirkulation. Blir ett enkammarhjärta
fetalt.
Prognos: Stenosgraden kan förändras över tid.
Behandling: Kirurgi eller ev ballondilation

10. Koarktation av aorta – CoA
Förträngning av aorta, oftast under aortabågen.
Neonatalt: ”Kritisk” stenos med ductusberoende systemcirkulation. Ger en
patologisk POX enbart (!) vid öppen ductus med höger-vänstershunt. Svaga
femoralispulsar efter ducuts slutits. Blåsljud kan dock saknas!!!
Äldre barn: Systoliskt blåsljud PM I2 sin + ryggen. Svaga femoralispulsar.
Hypertoni med högre tryck i höger arm än höger ben.
Behandling: Kirurgi eller ballongdilation/stent.

11. Fallots anomali
Är en tetrad av hjärtmissbildningar som utgörs av:
1. Pulmonalisstenos
2. Sekundär högerkammarhypertrofi
3. Ventrikelseptumdefekt, VSD.
4. Överridande aorta; Aorta avgår från ett läge rakt ovanför septum och inte vänster kammare.
Graden av pulmonalisstenos är avgörande: Cyanos eller hjärtsvikt. ”Cyanotic spells”
Behandlig: Kirurgi
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12. Transposition av de stora kärlen – TGA
Symtom: Cyanos.
Orsak: Parallellkopplade system. Öppna förbindelser för
överlevnad (ASD, VSD, PDA) à Blodet kan blandas.
Utredning: POX visar desaturation, högre syresättning i foten
än i höger arm.
Behandling: Kirurig med arteriell switch.

13. Enkammarhjärta – olika typer
Cirkulation kan vara beroende av öppna fosterförbindelser.
Incidens: Ca 400 patienter födds med enkammarhjärtan i
Sverige. Tidiga dödsfall vanligtvis. 1 års mortalitet är idag ca
15%.
Klinik: Blir en skör cirkulation trots upprepade kirurgi x flera.
Utredning: Prenatal diagnostik allt vanligare.
Behandling: Tre-stegskirurgi för att säkra system och lungblodflödet.

14. Ductusberoende cirkulation
Medfödda hjärtfel där öppetstående ductus arteriosus krävs för att hålla perfusionen öppen. Ductus
stängs efter 15 h pga kontraktion av medial glatt muskulatur pga höjt CO2 och sänkt PGE. Efter 3
veckor ersätts muskelfibrerna med fibros som skapar ligamentum arteriosus och ductus kan inte
hållas öppna. Två olika typer av ductusberoende cirkulation:
- Lungcirkulationen: För lite cirkulation till lungorna. Tex kritisk pulmonalisklaffstenos/atresi.
- Systemcirkulation: Tex koarktation, kritisk aortastenos, transposition, enkammarhjärta…
Prostivas behandling: Innehåller Alprostadil, prostaglandin E1.
- Glatt muskeldilation à Ducuts hålls öppen/kan öppnas igen före anatomisk slutning.
- Ger möjlighet att stabilisera cirkulationen fram till kirurgi.

15. Arytmi hos barn
Spädbarn: Hjärtsviktsymtom efter långvarig takyarytmi/uttalad bradykardi, dvs takypné,
matningssvårigheter, slöhet. Synkope/kramp/SIDS.
Stora barn: Hjärtklappning med abrupt start och slut. Synkope, drunkningstillstånd, plötslig död.
Supraventrikulär takykardi hos barn:
- Atrioventrikulär reentry takykardi: Avsaknas av P-våg före QRS.
a. AV-nodal reentry (AVNRT) vanligast >10 år.
b. AV reentry (AVRT), accessorisk bana (WPW, cWPW). Wolff-Parkinson White (WPW)
syndrom. Visar preexcitation “delta-våg”.
- Ektopisk förmakstakykardi: Onormal P-våg före QRS.
- Sinus takykardi: Normal P-våg före QRS.
Behandling SVT: Vasovagala manöver. Kall glass, kyla, kräkreflex, tryckutjämna etc.
- Adenosin: En akut behandling och diagnostiskt. Man kopplar upp EKG och injicerar.
Ventrikel takykardi
Ärftliga jonkanalssjukdomar (Channelopathies):
- Långt QT-syndrom = LQTS: Incidens ca 1:3000 (olika fenotyper).
- Katekolaminergt polymorft ventriukulär takykardi (CPTV)
Kardiomyopatier: DCM, HCM, RCM och ARVC (arytmiskt höger ventrikel kardiomyopati)
Myokardit: Djupt tryckande bröstsmörta med duration >15 min som är korrelerad till ansträning kan
uppkomma efter infektion (perimyokardit). Ta då EKG, troponin och hjärtlungröntgen. Vid myokardit
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kan ST-höjning ses som sedan över i en pseudonormalisering följt av T-negativisering och därefter
normalisering.
RVOT-, fascikulär VT…

15.1

Lång QT-syndrom

Symtom: Första symtomen kan vara de sista.
Utredning: Ta EKG och räkna ut QTc på alla med förstagångskramp och atypisk svimning! QTc = QT
intervall delat med RR intervall
- QTc >460 patologiskt
- QTc <440 ms är normalt
- QTc 440-460 ms är gränsvärde
Behandling: Betablockad är en bra arytmiprofylax.
Utlösande faktorer synkope och arytmi: Fysisk ansträngning, psykisk stress, ”nära drunkning”, SIDS,
vid arousal (väckarklocka). Svimning i sig är ett vanligt och ofta ofarliga symtom. Viktigt dock att
skilja ut den ofarliga formen mot potentiella livsfarliga sjukdomen.

Diabetes typ 1 hos barn
Epidemiologi: ca 600 barn/ungdomar insjuknar i DM1 vare år. 10% av dessa har en känd hereditet.
Ca 98% har typ 1 diabetes. Övriga har DM2, monogen diabetes (MODY bla), neonatal diabetes och
sekundär diabetes.
Incidens: ca 900 barn och ungdomar insjuknar varje år i Sverige. Incidens ökar varje. Incidenstopp <5
år och i prepubertet. Liten könsskillnad – fler män. Prevalens 7500 barn/ungdomar.
- Absolut insulinbrist = Typ 1 diabetes: Starkt kopplat till HLA.
- Relativ insulinbrist = Typ 2 diabetes: Komplex genetik.
- Monogen diabetes: Olika mutationer bakom diabetes.
a. MODY 1,3: HNF-1 alfa, HNF-4 alfa mutation (nedsatt insulinsekretion) – Behandlas med SU
(sulfonylurea)
b. MODY 2: Glukokinasdefekt (vanligaste) – Finns ingen behandling. Relativ benignt tillstånd.
c. MODY 5: Njurmissbildningar, nedsatt insulinsekretion och insulinkänslighet.

1. Symtom
Klassiska symtom: Majoriteten visar de klassiska symtomen:
- Törst
- Ökar diures och urinmängder + nattenures (sängvätning)
- Viktnedgång
Symtom ketoacidos: ca 19% debuterat med ketoacidos och kan inkomma med påverkat AT med
dehydrering tilsammans med:
- Kräkningar
- Takpyné (Kussmaulandning) – Kompensatorisk respiratorisk alkalos. (ytlig andning)
- Buksmärtor
Detta kan missuppfattas som gastroenterit, UVI (pga miktion) eller astma/pneumoni (pga takypné).

2. Diagnos
Anamnes: På ökad törst och polyuri.
Lab: Blodsockerprover eller urinprovet för glukosuri. Vid glukosuri bör B-glukos tas snarast.
Man kollar alltså glukos på alla barn med oklara kräkningar, andningsbesvär eller nytillkommen
enures. Många barn har fått felaktig diagnos innan rätt diagnos ställs.
- Slumpmässigt p-glukos ≥11,1 mmol/l x 2 eller/och fP-glukos 7 mmol/l x 2 (om symtomen räcker
ett patologiskt värde)
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- HbA1c >48 mmol/mol (b-glukos 8) stödjer diagnosen.
Klinisk rutin: HLA-typing, analys av autoantikroppar, C-peptid.
Vid lågrisk-HLA, avsaknad av auto-ak och bevarade C-peptidnivåer ska man överväga annan
diabetes än typ 1. Sammanväg klinik och biokemi/genetik vid diagnos.

3. Patofysiologi
Komplext samspel mellan genetik och omgivningsfaktor.
HLA riskgenotyper: HLA DQ2/8 – DR3/4 – Högsta risk-haplotyp är DQ2/8
HLA med skyddande effekt: DQ6 i kombination med DQ2 eller 8 - Sannolikt ej diabetes före 12 åå.
HLA: Ca 60% av genetisk risk, 50-tal andra gener hittas
Patogenes: Successiv förlust av betaceller, symtom när >90% av cellerna är förstörda à Absolut
insulinbrist.
Autoantikroppar: Först bildas auto-ak mot insulin (IAA) eller GAD 65 sedan ev mot IA-2 (islet
antigen), Zn-T8A.
Den destruktiva processen sker successivt:
- Fas 1 - Autoimmunitet: >1 autoak mot betacellsautoantigen (GADA, IA-2A, IAA, ZnT8A) och
normal glukostolerans.
- Fas 2: Autoimmunitet enligt ovan och nedsatt glukostolerans
- Fas 3: Autoimmunitet, diabetesvärden men symtomfri.
- Fas 4: Symtomatiska diabetes med eller utan autoantikroppar

4. Insulin
Det enda hormonet som sänker b-glukos. Brist på insulin får stora konsekvenser.
Stimulerar anabolism: Glukosupptag/Glykogensyntes, fettsyntes och proteinsyntes.
Hämmar katabolism: Glykogenolys/glukoneogenes, lipolys, ketogenes och proteinnedbrytning.
De flesta vävnaderna behöver insulin för att ta upp glukos. Med undantag för nervsystem, näthinna,
kärlendotel, njuren och moderkaka.
Insulinbrist leder till:
- Hyperglykemi
- Glukosuri: Förlust av vatten och elektrolyter.
- Förhöjda nivåer av blodsockerhöjande
hormoner: GH, kortisol, katekolaminer och
glukagon då kroppen uppfattar detta som näringsbrist. à Risk för hyperglykemi.
- Nedbrytning av proteiner – glukoneogenes
- Ökad frisättning av fria fettsyror (ketoner är fettsyror) à Ketonkroppsproduktion.

5. Ketonkroppar (KK)
Bildas i levern och njure från fettsyror.
Ketonkroppar är svaga syror. Stort
överlevnadsvärde vid normal fysiologi –
alternativt energikällan för CNS.
Barn är känsliga för svält och gör lätt
ketoner – då kallas de svältketoner. Man
kräks då pga ketonkroppar – detta är dock
inte diabetes. Hjärnan är det viktigaste
målorganet för ketoner.
Vid insulinbrist finns ingen broms för KKproduktion à Risk för diabetesketoacidos
(DKA).
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6. Handläggning
Akut handläggning – inläggning för utredning - Alltid:
Patienter <18 år ska alltid tas om hand på BUM eller annan mottagning.
Kommer barnet in med ketoacidos följs PM för detta.
Under transport till sjukhus ges Ringeracetat 4 ml/kg/h vb. Insulin ska aldrig ges till barn med
nyupptäckt eller tidigare diagnosticerad diabetes innan vätskebehandling är påbörjad.
Om patienten har påverkat AT, illamående/kräkningar, stigande glukos, ketoner, påverkad andning
eller andra svåra symtom bör patienten inkomma för akut bedömning även på jourtid.
Vid diagnos ger detta en krisreaktion hos hela familjen. Målet är normalt liv!
Diabetesteam: Omhändertagning vid debut. Mottagningsbesök minst var 3:de månad och skolmöten
x 2/termin. Pumpinfo och pumpsättning. Utbildning. Föräldrarmöte. Dagvård. Föräldrargrupper etc.
Uppföljning och screening av diabetes på mottagning.
- Vid varje besök: Bedöm tillväxt/pubertet/BT
- Årskontroller: Hypothyreos, celiaki, blodfetter, albuminuri
- Ögonbottenfoto varannat år från 10 års ålder
- Dietistbesök. Kurator vid behov
- Ungdomar: Problem med adherence och compliance à Mycket stöd!

6.1 Insulinbehandling
Insulin ska ordineras från och med dag 1. Huvudupplägget bör vara måltidsrelaterat insulin och
basinsulin (flerdosbehandling). Man jobbar även med korrigeringsdoser för att få ned högt socker.
De flesta barn får då en inital period med partiell remission (”smekmånadsfasen”/remissionsfas).
Insulineffekt: Beror på sort, mängd och injektionsplats. Hög temp och massage av injektionsplatsen
påverkar den subkutana insulinabsorptionen.
Insulinpreparat:
- Direktverkande: NovoRapid, Humalog, Apidra.
- Kortverkande (används sällan): Actrapid, Humulin Regular, Insuman Rapid.
- Medelverkande: Humulin NPH, Insulatard, Insuman Basal.
- Långverkande: Lantus, Levemir, Toujeo.
- Blandinsulin: Humalog Mix 25/Mix 50, NovoMix 30.
Andra preparat:
- Tresiba (Insulin degludek): Mer långverkande insulin än Lantus/Levemir.
- Toujeo (glargin): Lantus i koncentration 300 E/ml
Insulinregimer: Viktigt med att det ökade insulinbehovet möts under de tidiga morgontimmarna och
efter de olika måltiderna, samt svarar för basalinsulinbehovet mellan måltider.
Insulindoseringar: Vid doser >1 E/kg talar man om insulinresistens.
- Vuxen individ: 0,5-0,8 E/kg.
- Tonåren: Kan vara över 1 E/kg.
Insulinbehovet är i stort sett oberoende av behandlingsregimen, dvs om en eller flera doser ges per
dag. En mager och fysiskt aktiv person kräver mindre mängder än en överviktig och stillasittande.
Under stress, infektioner och kardiovaskulära incidenter ökar insulinbehovet.
Flerdosregim: I det traditionella 4-dosprogrammet ges kortverkande insulin före frukost, lunch och
middag samt en dos medelverkande insulin till natten.
Används det direktverkande snabbinsulinet Humalog, Novorapid eller Apidra, behövs vanligen två
eller tre doser medelverkande insulin per dygn. Då ges initialt 1/3 av det medelverkande insulinet på
morgonen och 2/3 till middagen eller till natten. Därefter dosjustering vb.
I vissa fall kan även en mindre lunchdos medelverkande insulin behövas. De tre ordinarie
kortverkande insulindoserna kan behövas utökas med antingen en liten dos till ett eftermiddagsmål
eller ett kvällsmål.
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6.2 Initial insulininställning

Val av behandling: Styrs av grad av hyperglykemi, ketos och vätskerubbning.
I de flesta fall kan insulinbehandling startas med traditionell 4-dosregim med 4-8 E kortverkande
insulin före frukost, lunch och middag samt 6-12 E medelverkande insulin vid sänggående.
Viktigt med god instruktion för injektionerna samt egen glukoskontroll.
Insulin glargin (Lantus) eller insulin detemir (Levemir) föredras vid typ 1 diabetes behandling, där
patienten har svängande glukosvärden eller besvärande insulinkänningar trots försök till optimerad
behandling med annat långverkande insulin. Lantus och Levemir ger mindre glukossvängningar och
mindre risk för insulinkänningar.
Vid väl fungerande DM1 behandling – liksom vid nyinsättning av insulin – föredras konventionell
basalinsulinbehandlin med NPH-insulin med tanke på att Lantus och Levemir är dubbelt så dyra som
NPH-insulin.

6.3 Tillfälliga tilläggsdoser

Självkontroller är grunden för extradosering av insulin vid behov. Följande rekommenderas:
- Om b-glukos >10-12 mmol/L à Extra dos motsvarande 5% av dygnsdosen.
- Om b-glukos >15 mmol/L à Extra dos motsvarande 10% av dygnsdosen.
Vid feber ökar insulinbehovet med ca 25% per grad tempförhöjning. Ge då kortverkande insulin
fördelat på de ordinarie injektionstillfällena. Kontroll ska då ske 1,5-2 h efteråt.

6.4 Pumpbehandling och blodsockervärde

Kan vara ett alternativ då flerdos insulinprogram, täta blodsockermätningar och anpassad kost/fysisk
aktivitet inte har tillräcklig effekt. Ställer då krav på att patienten kan variera sin egen dos efter
mätningarna och kan sköta pumpen. Finns flera olika typer av pumpar.
Insulintyp: Kortverkande (NovoRapid).
Snart kommer closed-loop vilket gör att blodsockermätaren är kopplade till pumpen – anpassar.
Kontinuerlig blodsockermätning: Visar aktuellt värde, historik och trender.
- Freestyle Libre (FGM): Flashglukosmätare. Skannar värde. Sensorn byts var 14:de dag. Lagrar
kurva. Möjligt att scanna med mobil.
- Dexcom G5/G6 (CGM): Visar trender. Larmar vid högt och lågt. Kalibrering. Kan dela info.
- Eversense: Liten sensor som sätts in under huden – sitter i 3 mån. Larmar vid höga och låga.
Kolhydratmätningar: Kolhydratkvoter och korrigeringskvoter beräknas.

7. Behandlingsmål
God metabol kontroll över hela dygnet. Minimera antalet allvarliga hypo- och hyperglykemier.
- Målvärden: 4-8 mmol/l
- HbA1C <48 mmol/mol (medelblodsocker 7,5-8 mmol/l)
- SD <3,5 – dvs så liten variabilitet som möjligt.

8. Akuta situationer orsakade av diabetes
8.1 Kräkningar – orsakas av ketoner

Orsak: Insulinresistens/brist.
Kräkningar och illamående är de vanligaste symtomen vid en ökad nivå av ketoner i blod och urin. Då
är även b-glukos och u-glukos förhöjt. Observera att kräkningar hos ett barn med diabetes är till följd
av insulinbrist tills motsatsen är bevisad
Orsak: Gastroenterit
Då b-glukos är lågt och nivåerna av ketoner är förhöjda har barnet sk svältketoner. Kan orsakas av
dåligt kolhydratintag, tex i samband med gastroenterit.
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8.2 Hypoglykemi – Definiton: Glukos <4 mmol/l

Symtom beror på glukosbrist i CNS och på adrenalinpåslag. Under 4 får man känningar. Påslaget av
stresshormoner pga glukosbrist är det som ger darrigheten mm.
Målet är hålla glukos mellan 4-8 mmol/L. Handläggning beroende på grad av hypoglykemi:
- ≤3,5 mmol/L: Druvsocker (Desxtrosol 0,5-1 tablett/10 kg kroppsvikt) eller snabbverkande glukos.
Ca 0,3 g/kg höjer med 3-4 mmol/L – kan vara klokt att börja med halva mängden. Risk för
rekyleffekt. Alla barn bör ha glukagon hemma – vid akut hypoglykemi ges glukagon sc (0,1-0,2
ml/10 kg, max 1 mg). Ger dock iallamående och kräkningar hos många.
Omedveten hypoglykemi alternativt hypoglykemiska kramper
Episod med hypoglykemi utan några varningssymtom. Har man upprepade hypoglykemier sänks
tröskelvärdet för när hypoglykemiska symtom uppkommer.
Svår hypoglykemi: Definieras som att personen är i behov av hjälp ifrån andra människor. Mer
sällsynt är kramper och/eller medvetslöshet. Ca 3% av barn och ungdomar av DM1 drabbas av detta
per år.
Handläggning: Höj målglukoset – sikta på att undvika 3,5-4 mmol/l. à Bättre känningar av sitt låga
blodsocker relativt snabbt.
- Bolusdos Glukos 10% (2-3 ml/kg) följt av glukosdropp. Glöm inte att sätta på insulinpumpen igen
vid normoglykemi. (Högre glukosprocent kan ge fula tromboflebiter.
- Överväg glukagon.
- Tvinga inte i dryck – risk för aspiration. Om ej fri luftväg

8.3 Högt blodsocker
Insulinbrist och ketoner à Dålig mående. Högt b-glukos är inte anledningen.
Handläggning: Har det inte gått mer än 2 h före senaste måltiden och >8 mmol/L upptäcks kan detta
behandlas – även om barnet inte har symtom eller ketoner. Man använder då korrigeringsdos.
Högt blodsocker (20-25) utan symtom är ingen anledning att komma in.
Glukos >14-15 och tecken på insulinbrist bör föranleda en extrados direktverkande insulin
(NovoRapid, Humalog etc) med dosering enligt korrektionsfaktorn.

8.4 Insulinresistens
Högt blodsocker à Utveckling av insulinresistens. En natt med högt blodsocker kan höja
morgondagens insulinbehov med 1-2 E. Detta oavsett orsaken till hyperglykemin.
Handläggning: Likt högt blodsocker.

9. Ketoacidos
Viktigt att kontrollera detta om barnet är stressat, sjukt, mår illa eller kräks eller då glukos >15 under
flera timmars tid.
Urinprov mäter acetoacetat och blodprover mäter betahydroxismörsyra (BOHB).
Urinketoner och blodketoner kan motsäga varandra. Urinketoner kan vara negativa medan
blodketoner visar nivåer som vid misstänkt ketoacidos – detta eftersom BHOB kan bildas framförallt
vid ketoacidos. Blodprovet avspeglar den nuvarande situationen medan urinketoner anger ett
medelvärde av vad som hänt sedan föregående miktion varför urinketoner kan vara positivt efter att
ketoacidosen har korrigerats. Ökad risk för ketoacidos vid
insulinpump pga den innehåller endast direktverkande
insulin.
Definition ketoacidos (DKA):
- Blodsocker >11 mmol/mol
- Venöst pH<7,3
- S-bik <15 mmol/l
- B-ketoner ≥3 mmol/l
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9.1 Behandling – ketoacidos

Mål med DKA behandling:
- Häv dehydrering långsamt (48 h) – tar 2 dygn att ställa om hydreringen.
- Normalisera blodsocker och osmolalitet (max sänkning 4-5 mmol/h)
- Normalisera elektrolytbalans – Uppmätta värden på Na och K speglar dåligt kroppens förråd.
Utgå alltid från hypokalemi (förluster urin och kräkningar) – alltid relativ brist vid acidos.
- Häv katabolism och ketonkroppsproduktion – normalisera pH
Rehydrering bör pågå minst 1 men max 2 h innan insulin ges. Falskt lågt natrium uppmäts ofta pga
utspädning. Na ska stiga när glukosnivåer sjunker. Om Na ej stiger – sänk rehydreringshastighet eller
tillsätt med Na.
Behandling ketoacidos:
1. Vätska iv: NaCl 0,9% 1 L/h första timmen. Ringer 1 L/2 h nästkommande 2 h. Senare under 8 h
ges Ringer 1 L/4 h. Viktigaste att införa vätska först pga hypovolemi och risk för chock.
2. Insulin: Påbörjas efter minst 1 h och max 2 h efter rehydrerings påbörjas. B-glukos 12-15 mmol/l
sålänge acidosen kvarstår. Målsättning är p-glukos reduktion med 4-5 mmol/L per h.
Snabbverkande insulin (Humalog, Novorapid etc) via pump med 0,1 E/h/kg. Initieras på AKM
genom att 100 E snabbverkande insulin tillsätts till 500 ml 0,9% NaCl. Ej insulin om K < 2,5
mmol/l.
3. Kalium: Alltid kaliumtillsats. Max 0,5 mmol/kg/h.
4. Buffert: Behöver sällan ges. Överväg vid pH <7,0.
5. Glukos: Då p-glukos <15 avslutas insulindroppet. Ersätt med 500 ml glukos 10 % med 20 E
snabbverkande insulin. Detta dropp ges med 100 ml/h. Ges till b-ketoner normaliserats.
6. Övriga ordinationer:
a. Lab: Hb, LPK, CRP, lever- och elstatus, u-sticka/u-odling, ev blododling. VUM.
b. KAD: Om ej urinproduktion på 3 h eller om pat är inkontinent. Sträva efter 0,5 ml per kg
och tim i urinproduktion.
c. Antibiotika: Om samtidig infektion, blododling och urinodling.
d. EKG: Överväg troponin. Telemetri vid hypo-hyperkalemi, BT/puls-kontroller.
e. RTG-lunga om saturation <92%
f. Sätt v-sond om komatös.
g. Ge trombosprofylax med LMWH sc.
Monitorering 0-25 h: P-glukos 1 ggr/h, b-ketoner varannan timma. pH, S-bikarbonat och S-K efter
1, 2, 4, 6 h. Mät MEWS 1 gång/h. Överväg CVK vid S-K <3 mmol/L.
- Iv-insulin ca 2 dygn – ibland sc direkt. Barn <2 år får oftast pump direkt i små doser.
Mål med behandling:
- B-ketoner reduceras med minst 0,5 mmol/L per h
- P-glukos reduceras med 4 mmol/L per h
- Standardbikarbonat ökar med 3 mmol/L per h
- Normala S-kalium nivåer.
Komplikation/det farliga: Hjärnödem, pga för snabb sänkning av glukos. Glukos är kraftigt osmotiskt.
Hyperglykemi ger en vätskebrist och en hyperosmolalitet både exta- och intracellulärt. Kalium har åkt
ut ifrån cellerna och hög koncentration av väte i cellerna. à Höga koncentrationer av elektrolyter
intracellulärt. Höjer man vätskan för snabbt à Hypoton ECV vätska à Snabb expansion av ICV à
Stor expansion av hjärncellerna à Hjärnödem. Kontrollera P-glukos var fjärde timma. 1
- Riskfaktorer: <5 åå, uttalad acidos, uttalad dehydrering och snabba skiften i glukos/osmolalitet.
Elektrolytrubbning (ffa hypokalemi) är en annan farlig komplikation.

Gastro
Red flags: Avplanad tillväxt. GI-blödning. Ihållande kräkning och dysfagi. Nattlig värk. Nattliga
avföringar. Rikliga/långvariga diarréer (>3 v). Feber och/eller artrit. Perianala besvär. Högersidiga
smärtor. Hereditet.
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Anamnes vid buksmärtor:
- När?: Varje dag. Under lov? När under dagen?
- Var?: Höga/låga. Vänster/höger?
- Hur länge?
- Karaktär?: Molande, brännande, huggande, krampartade.
Barn kan inte förklara – ge dem nycklar att beskriva och kom med egna termer.
Orsaker: Kirurgisk buk. GE. Komjölksproteinallergi kolik. IBS. Förstoppning. Celiaki. Gastrit/dyspepsi.
Esofagit/ulcus. Ovanliga (Gallbesvär, Meckels divertikel, njurbesvär, bukmigrän och cykliska
buksmärtor).

1. Spädbarnskolik - tremånaderskolik
Symtom: Anfall av svårtröstligt skrik. Ökande symtom under de första levnadsveckorna. Mer uttalat
eftermiddag och kväll. Spänner buken och drar upp benen.
- Skriker >3 h/d mer än 3 d/v hos annars välmående spädbarn <3 mån som ökar i vikt.
Klinik: Kroppsundersökning och viktkurva. Provtagning kan avstås. Är en uteslutningsdiagnos.
Orsak: Omogen tarm, för mycket mat, föräldrastress och babyns känslighet för stress. Oklar genes.
Behandling: Ge stöd till föräldrarna och berätta att det gör över. Probiotika med laktobacillerSempers magdroppar kan testas men finns ingen evidens. Spädbarns-akupunktur kan ha viss effekt
enligt nya studier. Ev komjölksfritt
Prognos: Ofta avtar skrikigheten efter 1-3 mån.

2. IBS
Diagnos: Ställs enligt ROM IV kriterierna som innebär:
Återkommande besvär av smärta eller obehag i buken under minst 3 d/mån de senaste 3 mån.
Symtomdebut för minst 6 mån sedan och med minst 2/3 följande:
1. Lindring av defekation
2. Försämring associerad med förändrad avföringsfrekvens
3. Försämring associerad med förändrad avföringskontinens.
Behandling: KBT.
Övriga behandlingar; Motion, svårsmält mat, probiotika, bulkmedel (inolaxol etc), tarmreglerande
(Loperamid eller ondansetron om diarré-besvär [Imodium, Dimor, Loperamd]).

3. Diarré
Symtom: Som kan vara del i många sjukdomar!!!
Lab: Blodstatus med diff. ALAT/ASAT. ALP. Gamma-GT. TGA. SR, CRP. Elstatus. Albumin. TSH, T3, T4.
Ev IgE-mjölk etc.
- Ev tillägg: PK, fettlösliga vitaminer (alfa-tokoferol (E-vit). D-vitamin. Retinol (A-vit).) Fcalprotectin. F-odlingar inkl clostridier, cryptosporidier, ev virus.
Akut/kroniska tillstånd:
- Gastroenterit
- Celiaki
- IBD
- Sockerintolerans (småbarn) EJ laktosintolerans hos småbarn!
- Förstoppning
- Pankreasinsufficiens
- Leversjukdom

3.1 Toddler’s diarrhea

Icke smärtsamma, lösa avföringar under dygnets vakna timmar. Ofta osmält mat i avföringen. Normal
tillväxt. Klingar av vid 3-4 års ålder. Oklar genes. Behandlingen blir kostråd. Diff; GE, celiaki,
komjölksallergi, CF, IBD, förstoppningsdiarré.
- Alarmsymtom: Påverkad tillväxt, dåligt AT/trötthet, nattlig diarré. Oklar och återkommande
feber. Hereditet för IBD, celiaki.
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Icke-alarmsymtom: Avföring efter varje måltid. Osmälta födoämnen. Gul/grön avföring utan
slem, blod. Opåverkad tillväxt. Piggt och opåverkat barn.

4. Celiaki
Glutenintolerans kan anses som en autoimmun sjukdom, där enzymet vävnadstransglutaminas (TGA)
är autoantigenet. Sker en T-cellsmedierad reaktion mot gluten som finns i råg, vete och korn.
Incidens: Förekomst upp till 3% hos svenska barn.
1/3 har GI-symtom, 1/3 har neurologiska symtom. 1/3 har inga symtom
Symtom: Buksmärtor, dåligt tillväxt, lös eller hård avföring, amenorré, järnbrist, kronisk trötthet,
deppighet, hudutslag (demratitis herpatiformis). Eller inga symtom alls. Leverpåverkan.
Screening för celikai vid samtidig: DM, thyroideasjukdom, syndrom (Mb Downs, Turners), IgA-brist,
autoimmun leversjukdom, IBD och om celiaki finns hos förstagradssläktingar.
10 3 P: Ses sällan då man söker tidigt: Pinnaben, Putmage och Pirighet (gnälligt)
Utredning: TGA – om IgA-brist ska man kolla tTGA-IgG automatiskt av lab.
Gastroskopi med biopsier om <10 x gränsvärdet eller om asymtomatiskt.
HLA-celiaki negativt prediktionsvärde 95%
Behandling: Glutenfri kost – livslångt (remiss dietist)

5. GER/GERD
GER = Passage av magsäckinnehåll i esofagus.
GERD = Obehag av ovan; sura uppstötningar, buksmärtor, illamående, refluxkramper, störd
nattsömn, skrikighet, astma.
Störd reglering av LES med återkommande dysfunktionella relaxtioner. Oftast ett normalfysiologiskt
fenomen som vi alla känner av.
Diff: Pylorusstenos, celiaki, allergi, neurologiska sjukdomar och esoinofil esofagit (män oftast).
Utredning:
11 Esofagal pH-mätning 24-48 h, reflux index.
12 Övre passage-rtg – finner anatomiska avvikelser
som hiatusbråck, esofagusstriktur, pylorusstenos,
malrotation.
13 Gastroskopi med biopsier; Eosinofil esofagit,
Barrets esofagus.
Behandling: undvik surt/starkt/fett.
14 Ev PPI
15 Syrahämmare (Novalucol, Novalucid, Rennie)
16 Alginsyra (Gavisvon)
17 Operation vid stora hiatusbråck.

6. Barnhepatologi
6.1 Utredning och handläggning hos små barn

Kolestas: Ikterus, avfärgad avföring (fråga alltid om färgen på bajset!), mörk urin, blödning, klåda.
Förhöjda serumvärden av bilirubin (med konjugerad andel >20%), GT och gallsyror. Minskat
intrakanalikulärt gallflöde.
Sjukdomar: Totalincidens ca 1:2/5000 = 25-50 nya fall/år i Sverige.
18 Gallvägsatresi: 35%. Kan leda till LeverTx. Viktigt att återbilda gallvägarna.
19 Alfa-antitrypsinbrist: 10%. Främst i lungorna men påverkar även levern.
20 Familjär intrahepatiska syndrom: 10%
21 Infektioner: 10%
22 Diverse (endokrina bristtillstånd, asfyxi, enzymdefekter, CF): 5%.
23 Okänd: 30%!!!
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6.1 Utredning och handläggning hos större barn
Anamnes enligt ovan: + Infektionsepidemiologi. Blodtransfusioner. Tatueringar. Andra autoimmuna
eller GI-sjukdomar. Tidigare operationer. Hereditet för gallvägs-/leversjukdom.
Provtagning:
24 Cellsönderfall – ASAT, ALAT
25 Kolestas – Bilirubin totalt/konjugerat, ALP, GT
26 Syntespåverkan – INR, albumin – visar hur lever faktiskt fungerar.
27 Hypersplenism – TPK, LPK, Hb
28 Malignitet – AFP, CEA, CA-19.
29 Hepatitprover - AIH och hepatitserologi.
Orsaker:
30 Hepatiter och kolangiter: Infektiösa och autoimmuna, virus och parasiter.
31 Metabola: Alfa-1-antitrypsinbrist. Wilsons sjukdom. CF.
32 Läkemedelsinducerad leversjukdom: Läkemedel och TPN. Anti-EP, antibiotika och paracetamol.
Växter och xenobiotika, svamp och droger.
33 Hematologiska: Lymfom och leukemier. Tromboser i stora kärl.
34 Kirurgiska posthepatiska: Duktal plate malformation. Koledochuscystor.

6.2 Behandling av kolestas

Gult barn är oftast ”välmående”. Finns dock risk för lågt PK/högt INR à Blödningsrisk.
Åtgärd: Spruta konakion iv eller im à Normalisering/tydlig förbättring inom 4 h. Alla patienter!
Substituera vitamin A, D, E och K. Ursodeoxycholsyra ger ökat gallflöde. Nutritionsterapi med ökad
andel MCT-fett, högt totalintag kalorier.
Behandla klåda; ffa med rifampicin. Enskilda diagnoser; operativ behandling. ”Förbipassera”
Enzymatiskt block.

7. Obstipation hos barn
Fördröjd avföringstömning. Avföringsfrekvens kan skilja sig mellan individer. Helammade barn kan ha
defekation mer sällan än varannan vecka utan att det är förstoppat – blir typ aldrig förstoppade. Barn
som börjar äta mat behöver tätare defikationer (ofta varje till varannan dag). Förstoppning är
förknippat med glesa och stora tarmtömningar där avföringen blir hård och defikation smärtsamma.
Förstoppning kan även föreligga med tätare ofullständiga tarmtömningar.
Orsak: Funktionell förstoppning är mycket vanligt hos barn och ungdomar. Kostfaktorer (brist på
fibrer och vätska), för lite fysisk aktivitet och ogynnsamma toalettvanor är vanliga orsaker.
Symtom: Diffusa ibland, diagnos kan bekräftas av att barnet mår bättre efter behandling.
Buksmärtor, ev värk i samband med måltider, minskad aptit, illamående, kräkningar, irritabilitet,
flatulens. Glesa tarmtömningar, mycket tarmtömningar, mycket avföring, hård smärtsam avföring,
ond cirkel med medvetet eller omedvetet motstånd
Enkopres (kan ej hålla tätt)
mot tarmtömningsreflexen à Underhåller
Anamnes: När? Hur ofta? Förstoppas? Konsistens?
förstoppning. Avföringsinkontinens.
Förstoppningsdiarré, sekretorisk retning av fekalom.
Färg? Infektion? Buksmärta? Allergi? Pinsamt gå på
Diff: Hypothyreos, celiaki, komjölksprotein, medfödd
toa? Sexuella övergrepp?
missbildning, megakolon, Chrons (ffa hos ungdomar
Diff: Förstoppning (typ alltid). Sexuella övergrepp.
med stora analfissurer).
Celiaki. IBD.
Utredning:
Status: Bukstatus + PR. Inspektera anus. BÖS ev.
- Anamnes: Frekvent, avföringskonsistens enligt
Transglutaminas-ak. TSH.
Bristol. Avföringsinkontinens. Debutålder.
- S1-nivå kan ersätta sfinktertonus undersökning;
Mekonoiumavgång. Psykomotorisk utveckling.
Tågång och cremasterreflex.
Metabola/endokrina symtom?
Behandling: Movicol 0,5-1 g. Ev klyx.
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- Status: Tillväxt. Bukpalpation. Inspektion av ryggslut. Tecken till neurologisk sjukdom. PR.
- Lab/rtg: Transglutaminas. BÖS ffa vid misstanke om fekalom.
Behandling: Klyx vid akut förstoppning – i första hand Sorbitol.
35 Allmänna råd om kost- och toalettvanor. Regelbunden tarmtömning samma tid på dagen. Gärna
direkt efter måltid för att utnyttja den gastrokoliska reflexen. Bra sittställning med stöd för
fötterna viktigt för att understryka, ffa för mindre barn som sitter på toalett.
36 Movicol med dos behandlingsvar. Avföringen bör vara daglig och enligt Bristolskalan 3-4.
Mjukgörande salva i analen. Vid analfissur lokalbedövning. Om längre anamnes bör barnet följas på
BVC, VC eller BUM.

8. Gastroenterit
Symtom: Diarré, ibland åtföljt av kräkningar, feber och buksmärtor. Extra försiktighet vid barn <18
mån:
- Blir oftare sjukare än äldre barn då de har kräkningar och/eller diarréer eftersom de är känsligare
för dehydrering och kan drabbas av hypovolem chock.
- Större risk för hyperton dehydrering som definieras som S-Na >150 mmol/l. Finns då risk för
kramper och hjärnödem vid uppvätskning och tillståndet kräver försiktig parenteral rehydrering
under övervakning av klinik och lab. Orsaken är relativa vätskeförluster i förhållande till
saltförlusterna och kan även uppkomma när barn med vätskeförluster tillförs hypertona
sockersaltlösningar.
- Vid hyperton dehydrering kan barnet ha viktförlust, uttala törst samt påverkat AT med
omväxlande somnolens och irritabilitet men vara utan tydliga kliniska dehydreringssymtom.
Agens: Vanligaste orsaken i Sverige är virus – där rotavirus dominerar. Bakterier ovanligt!
- Rotavirus: Kräkningar och diarré. Ofta bifasiskt förlopp. Matleda à Längre förlopp.
- Calicivirus: Snabbt förlopp. Kräkningar. Ej obligat med diarré.
- Adenovirus: Ofta samtidiga ögon- och/eller ÖLI symtom.
- Bakterier (EHEC, salmonella, shigella, campylobacter eller yersinia): Buksmärtor och ev blodiga
avföringar. Ovanliga i Sverige. Främst Campylobacter och Shigella vid blod.
- Parasiter (Oftast Giardia lamblia i Sverige): Diagnos med mikroskopi (cystor och maskägg).
- Akut matförgiftning: Toxiner ifrån stafylokocker och clostridier.
Diff: Obstipation, passagehinder (atresi, pylorusstenos, volvulus eller invagination), andra infektioner
såsom pyelonefrit eller meningit, intoxikation, ketoacidos, högt blodtryck, hjärntumör pga ökat ICT
eller medfödda och vanliga ämnesomsättningsrubbningar.
Diff vid kroniska problem: Celiaki, IBD eller annan födoämnesintolerans.
Anamnes: Feber? Epidemiologi. Utlandsresa? Blod/slemmig avföring? Kostanamnes? Duration? Antal
kräkningar/diarréer senaste dygnet? Vätskeintag? När kissade barnet senast?
Status: Dehydreringsgrad och AT! Kolla tidigare vikt i journalen.
Lätt
Måttlig
Svår
Allmänpåverkan
Ingen
Torra slemhinnor
Som måttlig + slöhet/irritabilitet
Förlängd kapillär återfyllnad (>3
Dålig perifer cirkulation
sek)
Nedsatt hudturgor
Behandling
Po vätska Po vätska alternativt nasogastrisk Till akuten
sond alt IV rehydrering 4 h.
Iv rehydrering ev chockbehandling.
Utredning: Klinisk diagnos. Bakterieodling vid misstanke alternativ mikroskopi för maskägg/cystor.
Behandling: Vätskebehandling är viktigast. Finns färdiggjorda vätskeersättningar på apoteket som
innehåller salt och socker. Om barnet kräks ska man mata försiktigt med vätskeersättning, lite och
ofta. Börja med 5 ml var 5te min som kan ökas då barnet kan behålla vätska. Fortsätt med amning.
Antibiotika kan vara indicerat vid Shigella- och amöbadysenteri, tyfoidfeber eller Giardia.
Riktlinjer för optimalt vätskeintag hos barn/24 h:
Barn under 10 kg:
0-6 mån – 150 ml/kg
7-12 mån – 125 ml/kg
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Barn över 10 kg:

>10 kg – 100 ml/kg de första 10 kg + 50 ml/kg för nästa 10 kg + 25 ml/kg
därefter upp till max 2500 ml/dag.
Akut vätskebehandling: 5% av kroppsvikten under 4 h med isoton lösning (Ringer) utan elektrolyter
(undvik kalium) intravenöst.
Bolusdos: Om pre-chock/chock ges bolusdos 20 ml/kg på 20 min
Övergång till per oral vätskeersättning då barnet kan behålla detta. Sedan övergång till fast föda.

9. Cystisk fibros
Vanlig svår ärftlig sjukdom i den kaukasiska populationen. I Sverige föds ungefär 15-20 barn/år.
Motsvarande 1:5’500 nyfödda. Högst incidens hos anglosaxiska befolkningen. Ca 1/35 bär på anlag.
Medianålder för diagnos är 12 mån.
Mutation: På en kloridkanal – CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator).
Orsak: CFTRs funktion är ffa att transportera kloridjoner, bikarbonat och ATP över cellmembranet.
CFTR uttrycks i epitelceller i båder övre och nedre luftvägar, submukösa körtlar i lungorna,
svettkörtlar, pankreas, lever, sädesledare och cervix. Bristande funktion ger segare sekret eller slem
som kan ge stopp i utförsgångarna (ex pankreas). Sänker höjden på vätskeskiktet i lungorna som
omger luftvägarna cilier. Detta påverkar ciliers rörlighet och förmåga att transportera bort mukus.
à Ökad risk för recidiverande och kroniska infektioner i lungorna. Respiratorisk insuff är vanligaste
dödsorsaken.
Symtom: Mekoniumileus under det första levnadsdygnet (10-15%). Diarré eller stora, lösa,
illaluktande avföringar. Dåligt viktuppgång. Rektalprolaps. Leverpåverkan. Recidiverande eller
kroniska luftvägsinfektioner. Kronisk hosta. Recidiverande otiter och sinuiter. Näspolyper.
Bronkiektasier. Pankreatit. Azoospermi hos vuxna.
Diagnos: Krävs två svettest som är patologiska + detektion av två kända mutationer + ≥1 typiska
symtom eller hereditet. Faeces-elastas utesluter inte CF men indikerar att pankreasinsuff troligen
inte föreligger. Normalt svett och tårar ska innehålla hälften av osmolaliteten. Vid CF innehåller svett
och tårar mer än dubbelt så hög osmolalitet som serum. <6 mån bör man undvika svettest och göra
muation.
Behandling:
- Mekonoumileus: Behandlas med lavemang och/eller kirurgi.
- Pankreasinsufficiens: Substitut med pankreasenzymer. Målet är normal viktuppladdning.
- God nutrition: Förbättrar immunförsvaret och utgör grundbehandlingen.
- Perkutan gastrostomi: Om nedsatt aptit och förhöjt andningsarbete.
- Lungbehandling: Inhalation av slemlösande och bronkvidgande läkemedel. Sjukgymnastik.
- Antibiotika: Tidig insättning för att undvika kroniska infektioner.
Komplikationer:
- Lever: Tidig behandling med Ursofalk (ursodeoxicholsyra) gör gallan lättflytande men enstaka
patienter utvecklar ändå allvarlig biliär cirros à LeverTx.
- Diabetes mellitus: ca 25 % har vid 30 åå insulinkrävande DM pga minskad insulinproduktion.
- ÖNH: Kronisk sinuit och recidiverande näspolyper kan kräva FEES operation.
- Nedsatt fertilitet: Alla män pga sädesledaren ej har öppet lumen. Kräver IVF.
- Osteopeni och osteoporos: Kronisk inflammation, kortiosonbehandling, låg aktivitsnivå och ev
brist på vitamin D.
Prognos: 25-50 år medianöverlevnad i Sverige.

10. Komjölksprotein
Epidemiologi: Vanligt tillstånd. 2-7,5% av alla spädbarn. 75-90% debuterar den första
levnadsmånaden.
Patogenes: Födoämnesöverkänslighet som kan yttra sig på 2 sätt – ibland i kombination:
- IgE-medierade (omedelbara) reaktioner som ger symtom inom min-2 h. Rodnad, urtikaria,
kräkning, diarré.
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Icke-IgE-medierade (T-cellsmedierade) reaktioner ligger bakom hälften av symtomen. Utvecklas
inom 12 h-dagar. Magont, eksem, planande viktkurva, lös avföring/obstipation, kräkningar.
Symtom:
1. Hudsymtom: Urtikaria, angioödem, atopiskt eksem. Eksemdebut <3 mån beror i 60% på
födoämnesallergi.
2. GI-symtom: GERD, kräkningar, buksmärtor, diarré, blod och slem i avföringen, tillväxtavvikelse
och förstoppning.
a. Eosinofil esofagit (EoE): Kräkningar, matvägran, dysfagi och tillväxtavvikelse.
b. Eosinofil gastrit-enteropati: Aptitlöshet, kräkningar, hematemes, buksmärtor, diarré, melena
och malabsorption med dålig viktuppgång.
c. KMP-inducerad proktokolit: Rött blod och slem i avföringen under barnets första 2 månader.
d. Food protein induces entercolitis syndrome (FPIES): Debuterar 1-4 h efter intag. à
Dramatiska symtom med häftiga kräkningar, påverkat AT, diarré à Dehydrering och
hypovolemi.
e. Allergisk dysmotilitet: Inflammation påverkar tarmens nervssystem à svårbehandlad
förstoppning och IBS.
3. Luftvägssymtom: Hösnuva och astma förekommer hos 20-30%
4. Anafylaxi: Förekommer hos 1-9%.
Diagnostik: Anamnes. Undersökning (AT, hud, luftvägar + tillväxtkurva). Elimination-provokation
efter ca 8-12 – VIKTIGT. Hudpricktest. Allergenspecifika IgE-antikroppar (RAST, InmunoCAP). Hb,
LPK, diff, S-alb. Endoskopi för att diffa mot celiaki och IBD. Patchtest (lapptest).
Behandling: Ofta spontan regress vid okomplicerad komjölksallergi. Behandlingen är elimination av
mjölkprotein. Finns hydrolyserade modermjölksersättning som kan användas. Mamma behöver
oftast inte ställas på mjölfrikost.

5. IBD
Alla under 8 års ålder har kolit! – blod i avföring, smärtor etc.
Orsak: Multifaktoriell genes (Arv, miljö, infektion).
Incidens: 0,5-1 % av befolkningen. 25% insjuknar i barn- och ungdomsåren. Topp mellan 11-12 och
16-17 år.
Indelning av IBD sjukdomar
- Crohns sjukdom (CD): Aftösa sår segmentellt som drabbar GI-kanalen från mun till anus.
Transmurala lesioner. Fistlar och perianal abscesser förekommer. Mindre blod eller inget blod.
Hudbesvär/ledbesvär. Ej så hög frekvens av leversjukdom. Påverkad tillväxt vid debut.
- Ulcerös kolit (UC): Ytligare lesioner (slemhinnan) som drabbar delar av eller hela kolon från
rektum till proximalt. à Mycket blod i avföringen och kraftig anemi. Stark kopplingtill
skleroserande persisterande kolangit. Normal tillväxt hos nyinsjuknade
- Icke-klassificerbar IBD (IBDU)
- Mikroskopisk kolit: Kollagen kolit och lymfocytär kolit. Ovanligt hos barn.
Symtom: Diarréer (blodiga), buksmärtor, illamående, trötthet, viktnedgång, dålig tillväxt,
hudsymtom, perianala besvär, munhålebesvär. Barn IBD är mer aggressiv än vuxen IBD.
Extraintestinala manifestationer:
- Lever/pankreas: Skleroserande kolangit/AIH/overlap, pankreatit.
- Ögon: Episklerit, uveit, irit.
- Leder: Artrit, ankyloserande spondylit, sakroilit.
- Hud: Pyoderma gangrenosum, erytema nodosum, orofacial granulomatos.
- Ökad trombosbenägenhet.
Anamnes: Ändrade avföringsvanor? Antal avföring? Tarmtömning nattetid? Utseende avföring?
Sekret från anus? Ändtarmsbesvär? Viktnedgång? Tillväxthämning? Försenad pubertet? Feber?
Trötthet? Ledbesvär? Svullnader/hudutslag? Läkemedel?
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Kliniska undersökning: Munhåla (afte)? Läppar (granulom, svullnad, sår, sprickor)? Buk (hepato-,
splenomegali. Ömmande resistens)? Anus (fissur, fistel, abscess)? Hud (Erytema nodosum, pyderma
gangrenosum)? Leder (artrit, spondylit)? Ögon. Nutrition. Pubertetsstadium.
Lab:
- Klinisk kemi: Blodstatus, ferritin, transferrinreceptorer, CRP, SR, leverstatus. Albumin.
Pankreasamylas. Krea. S-IgA, S-proteinelektrofores.
- Immunologi: Serologiska markörer för celiaki (transglutaminasantikroppar)
- Infektionsprover: Avföringsprover (odling, toxinbildande clostrider, cystor och maskägg och ev
EHEC). Yersinia.
Endoskopi med biopsier: Gastroskopi och koloskopi. MR eller kapselvideoendoskopi av tunntarm ev.
Diff: Infektiös kolit, allergisk enterokolit, celiaki, funktionella GI-problem inkl IBS, vaskulit och
immunbristtillstånd.
Behandling:
- 5-ASA (5-Aminosalicylater): Asacol, Salofalk, Dipentum ex. indicerat vid UC och CD med
mild/måttlig inflammation och/eller ringa utbredning. Bättre vid UC än CD. 5-ASA doseras 60-80
mg/kg/d. Kontrollera njurfunktion kontinuerligt.
- Steroider: Po, IV och rektalt. Indicerat för remissionsbehandling. Högdos 2-3 veckor
nedtrappning sedan 8-11 veckor. Förebyggande PPI behandling om po. Rektalt om distala koliter
eller proktit. Iv steroider om kraftig sjukdomsaktivitet.
- Immunosuppresiv behandling – Azatioprin och 6-mercaptopurin (6-MP): Imurel eller Azatioprin
ex. Azatioprin inhiberar T-cells proliferation och inducering. 6-MP verkar cytotoxiskt. Indicerat vid
kraftigare inflammation eller utebliven remission, täta recidiv eller vid steroidberoende.
Kontrollerar blodstatus+diff, leverstatus och pankreasamylas pga pankreatit (vanligen inom 4 v).
Neutropeni eller lymfopeni.
- Antibiotika: Metronidazol och Ciprofloxacin. Vid ileit/ileokolit, fistulerande eller perianal CD. Vid
puchit eller fulminant skov av UC.
- Biologisk behandling: Infliximab (remicade) och Adalumimab (Humira). Svårare fall.
Nutritionsbehandling: Komplett flytande kost om avstannad tillväxt, viktnedgång eller nydebuterad
sjukdom.
Kirurgi: Fistlar, mekanisk ileus eller svår stenos. Abscesser. Tarmresektion vid bristande tillväxt.

Infektion
Barn har andra symtom på infektionssjukdomar och andra agens. Immunförsvaret är dock lika bra
som för de vuxna. Barnsjukdomarna (mässling, röda hund, påssjuka etc) drabbar barn eftersom de
inte har något immunologiskt minne (immunologiskt naiv) och för att de är extremt smittsamma!
IgM skapas rätt snart. IgG tar det 2 veckor att skapa mot ett virus. IgG
har en halveringstid på 3 veckor à Mammans IgG försvinner ifrån
barnet.

1. Borrelia
Epidemiologi: 20% av Stockholmsfästingar infekterade, 50% på Lisön.
Pekaålder vid 5-10 år.
Inkubationstid: 2-12 veckor?
Symtom:
1. Erytema chronicum migrans, ECM: Kommer först.
2. Facialispares: Något senare debut.
3. Neuroborrelios: Meningit (50% facialispares). Rotsmärta
förekommer. Uttalad trötthet. LP monoövervikt (100-300),
protein förhöjt i 75%. IgM antikroppar! Kommer efter
månader-år efter fästingbett.
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4. Lymfocytom: På lucker vävnad (öra, ögon etc).
5. Artrit, mkt ovanligt på barn: Sent symtom – IgG!
6. Acrodermatit
Klinik: Erytema migrans är klinisk. Ser man detta är kliniken viktigare än antikroppar. IgG antikroppar
säger inte om det är en akut infektion eller bara en rest. 50% av de med symtom har ingen anamnes
på fästingar då man sällan ser dessa.
LP: Neuroborrelios kräver LP samt serologi samt antikroppar i likvor, ev Western Blot. Intracellulär
bakterie (tuberkulos och listeria etc) och ger därmed en mono övervikt. Glukos och protein är ofta
normalt i en LP dock. Man letar efter IgM antikroppar – det viktigaste är dock en cellstegring.
Behandling:
- Erytema migrans: PcV 25 mg/kg x 3 i 10 dagar.
- Neuroborrelios: Barn >8 år: Doxycyklin 4 mg/kg /dygn i 10 dagar. Även Rocephalin används. Risk
för färgning av tandemaljen (oklar evidens) för <8 år.
- Borreliaartrit: Doxycyklin.
- Akrodermatit: PcV alternativt Doxyferm i 2 veckor.
Resultat: Mycket ovanligt med restsymtom efter behandling.

2. SSSS – Staphylokock Scalded skin syndrom
Orsak: Toxin ifrån en särskild stam Stafylokocker.
Diagnos: Är en klinisk diagnos. Man hittar nästan aldrig primär
infektionen.
Symtom: Huden lossnar. Främst ansiktet men kan förekomma på hud.
Afebrila. Krafigt missnöjda pga smärta.
Behandling: Smärtlindring (gärna morfin) + Antibiotika (Heracillin eller
Klindamycin). 5-7 d behandling. Sätt INTE på EMLA-plåster – huden
kommer att följa med då man drar bort detta.
Prognos: Lämnar väldigt sällan ärr efter sig efter det oftast är ytligt.

3. Herpes zooster
Symtom: Ensidiga herpesblåsor som följer dermatomet, strikt ensidigt – börjar i medellinjen. Skiljer
sig ifrån vattkoppor eftersom alla blåsor är typ i samma stadium. Smärta som ofta kommer innan.
Behandling: Valaciklovir i 7 dagar, alternativt Aciklovir.
Komplikationer: Postherpetisk neuralgi. Hudinfektioner. Perifer facialispares. HSN. Meningit.

4. Vattkoppor (Varicelle)
Agens: Varicella-Zoster virus i herpesfamiljen.
Symtom: Feber med luftvägsinfektion därefter blåsor i alla stadier.
Makula, vesiklar och krustor. Blåsor över hela kroppen oftast, även i
MoS. Ofta rätt opåverkade som barn. Olika åldrar på utslagen.
Inkubationstid: 14-16 d. Smittfri då sista blåsan har torkat – sprids
redan vid luftvägssymtom – ca 2-3 dagar innan blåsorna brutit ut
smittar man.
Behandling: Exspektans. Om allvarlig infektion kan man använda
Zovirax – ingen resistens utvecklas. Kirurgi om flera blåsor och i perineum.
Riskgrupper: Immunosupprimerade (leukemibehandlade barn med neutropeni).
Komplikation:
- Herpes zooster: Har man inte en så kraftfull vattkoppor som barn ökar risken för reaktivering
med Herpes zooster.
- Sekundär infektion, cerebellit (1/2000 barn, ataxi, bredspårig gång, nystagmus, debut inom 2 v,
läker inom 2 v av sig själv), encefalit, pneumonit efter några dagar – vanligare hos unga rökare.
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Ökar inte risken för en farmor att få Herpes Zooster om barnbarnet har vattkoppor. Stress
(immunologisk och infektion) och solexponering kan dock utlösa Herpes Zooster.
OBS! – Immunsupprimerade, spädbarn som smittas transplacentärt eller postnatalt.
Farligt om mamma inte har haft vattkoppor och ett yngre syskon inte har haft det – om då ett äldre
syskon tar med sig det hem kan syskonet få en svårare infektion.

5. Mollusker
Agens: Poxvirus (vårtvirus). Drabbar främst dagisbarn.
Symtom: Utslag som sitter i veckor-månader-år. 2-3 mm papler, utslag med
upphöjning och central insjukning (navling). Duration ca 6-9 mån. Smittar via
hudkontakt och barnet smittar sig själv, annars låg smittsamhet. Försvinner av sig själv. Läkning
föregås av att de börjar rodna och klia.
Komplikationer: Sekundär infektion efter mollusker kan klia. à Sårinfektion. Sällan komplikationer.

6. Mässling
Symtom: Makulopapulösa utslag. Distrubition; Större och större makula som konflundera i ansiktet
och sprider sig centripetal (mot buken, armar och ben). Går att
identifiera innan prickarna kommer genom att inspektera munnen –
kommer under de 3 första dagarna med feber. Feber går ned efter de 3
första dagarna och går sedan upp igen och då kommer prickarna.
Smittspridning: Droppsmitta, mycket hög smittsamhet!
Inkubationstid: 9-12 dagar.
Klinik:
1. Katarralt stadium – 3-4 d: Koplikska fläckar 2:a-3:e dagen i
munnen, tvåfasig feber, 39-40. Kraftig AT-påverkan,
influensasymtom.
2. Exantemstadier; Ansiktet, bålen och extremiteter,
konjunktivitet. Duration 7 d.
Lab: Leukopeni
Komplikationer: Ca 20% får komplikationer. Sekundär bakteriell infektion med otit, pneumoni och
SSPE. Det farliga är dock att mässling ger encefalit vilket är dödligt.
Prognos: Relativt dålig i U-land, god i I-land.
Profylax: Allmän MPR-vacciniering.

7. Coxsackivirus – Höstblåsor – Hand-foot-mouth disease
Symtom: Blåsor på fot- och handsulor. Kan även sitta i munhålan à Smärtsamt att äta och dricka.
Feber: Duration 1 v. Smittar via droppsmitta, mycket smittsamt.
Agens: Enterovirus (Coxsackie A16) och andra enterovirus – sker en fekal-oral smitta. Ger inga GIsymtom.
- Coxsackievirus A6: Mer aggressiv variant. Symtom från huden, men ej munnen. Kan efterföljas
av fjällning i handflator, fotsulor och nagelförändringar.

8. Herpesinfektion
Symtom: Primär herpesinfektion ger blåsor och stomatit. Feber
upp till en vecka. Kan ha svårt att tillgå.
Klinik: Grupperade blåsor på rodnad botten.
Komplikationer: Stor risk för herpesencefalit hos små barn! – Då
HSV2. Hos äldre barn är risken mindre men då oftast HSV 1. Har
små barn på flera ställen är risken mycket större för encefalit
Behandling: Zoviraxbehandling! Särskilt vid små barn och risk för encefalit.
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9. Beta-streptokocker grupp A
Tonsillit - Symtom: Petekiala utslag på tonsillerna är patognomt för GAS infektioner.
Impetigo - Symtom: Honunggul och kletiga utslag. Senare blir det torra krustor
Rosfeber – Symtom: Stor rodnad på ex underben.
Komplikationer: Reumatisk feber. Glomerulonefrit (nefrogena stammar).

9.1 Impetigo

Agens: Staph Aureus (90%), ibland GAS. Gulaktiga såriga utslag med krustbildning. Ofta runt mun och
näsa. Ofta förskolebarn. MYCKET smittsamt. Barnet ska vara hemma tills hudutslagen torkat in.
Behandling:
1. Hygeinråd
2. Altargo x 2 /d i 5 d. Hämmar proteinsyntesen.
3. ODLA och ge po ab Heracillin 15 mg/kg x 3 i 7-10 d eller Cefadroxil 15 mg/kg x 2 i 7-10 d vid
misstanke om stafylokocker.
Bullös impetigo: Alltid staph aureus – toxinbildande. Tunnväggiga, icke smärtsamma blåsor, ofta bara
blåsrest i kanten kring eroderad hud. Behandling; Po ab, Heracillin eller Cefadroxil pga risk för SSS.

10. Steven-Johnsons syndrom
Symtom: Slemhinnor (tarm, uretra, slemhinnor). Makulösa utslag.
”Måltavlor” utslag (kokarder).
Orsak: Läkemedel och mykoplasma.
Klinik: Kan ge väldigt svåra symtom och svårt sjuka barn.
Komplikationer: Kan ge synnedsättning.

11. Harpest
Agens: Tularemi bakterier. Sprids med myggor eller fästingar.
Symtom: Lokal lymfkörtelförstorning, lokalt sår.
Behandling: Ciproxin.

Barnneurologi
Innehåll: ”Kramper”, funktionella symtom, cerberal pares, epilepsi,
utvecklingsavvikelser, neuromuskulära sjukdomar, neuroinflammatoriska
sjukdomar, genetiska sjukdomar, stroke och förvärvade hjärnskador, tumörer
och huvudvärk/migrän.

1. Epilepsi
Epileptiskt anfall: Utbrott av okontrollerad synkron elektrisk aktivitet i hjärnans nervceller och
onormal aktivering av hjärnans nätverk. Detta uppenbarar sig som störningar i medvetandet,
rörelserna, sinnesfunktionerna, de psykiska och de autonoma funktionerna.
Epilepsi innebär dock en varaktig benägenhet att få epileptiska krampanfall utan yttre akuta
anfallsprovocerande faktorer.
Diagnos: Ställs kliniskt – ofta efter 2 oprovocerade anfall. Stöds dock ofta av fynd på EEG.

1.1 Anfallstyper

Partiella/fokala anfall (+/- medvetandepåverkan): Anfall med lokal start, börjar i en del av hjärnans
nätverk som är begränsad till ena hemisfären.
Generaliserade anfall: Anfall som börjar i nätverk i hjärnan som snabbt sprids till båda hjärhalvorna.
Oklassificerbara anfall: Bland annat infantil spasm.

Utveckling Sammanfattning

Termin 10

Erik Bernebrant

1.2 Diagnos

Aktuell kramp: Hur såg det ut? Ryckte alla extremiteter? Tonisk/klonisk? Fokalitet? Blickdeviation?
Ryckningar i serier? Urinavgång? Påverkat sensorium – medvetslöhet?
- Duration: Hur länge pågick krampen? Gavs kramplösande medicin?
- Efteråt: Var barnet trött, påverkad? Hur länge?
- Utlösande faktor: Förvarning? Relation till måltid? Sömnbrist? Pågående infektion, förkylning,
feber? Alkohol – droger?
Övriga frågor: Hereditet? Graviditet, förlossning och neonatal anamnes? Andra sjukdomar? Tidigare
psykomotoriska utvecklingen?
Tidigare kramper: När? Likadana?
Påverkan: Tappat färdigheter? Skolsvårigheter?

1.3 Utredning av epilepsi

Standard EEG: Rekommenderas efter en första oprovocerad kramp för att utesluta fokalitet eller
definiera ev epilepsisyndrom.
- Ett normalt EEG utesluter inte epilepsi
- Epileptiform aktivitet är inte liktydligt med epilepsi
EKG: Vid förstagångskramp.
CT/MR: För att leta orsak vid fokala symtom.

1.4 Typer av epilepsi hos barn - Barnepilepsisyndrom

Kombination av kliniska symtom och EEG bild. Rätt diagnos av detta ger värdefull klinisk information
såsom prognos samt vägledning kring val av antiepileptika.
1. Benign barnepilepsi/Rolandisk epilepsi
Debutålder: 4-12 årsålder.
Form: Fokala anfall. Ofta nattliga. Ibland sekundär generalisering. Ofta nattliga anfall med ökad
salivering, gurglande ljud och kloniska ryckningar i munnen och ena ansiktshalvan.
Utredning: EEG visar Rolandic spikes (sidoskiftande spikes med sharp-waves med hög amplitud)
Behandling: Lättbehandlad och god prognos. Oxkarbazepin är förstahandsalternativ.
2. Abscens epilepsi
Debutålder: 5-9 år.
Form: Frånvaroattacker 5-20 sek (<30 sek). Provoceras av hyperventilering. Normal utvecklingav
barnet men multipla anfall kan ge koncentrations- och beteendeproblem.
Utredning: EEG visar 3 HZ spike-slow wave.
Behandling: Ren form har en god prognos. Försthandsvalet är Etosuximid. >80% blir besvärsfria.
3. Juvenil myoklon epilepsi
Debutålder: 10-14 år (till vuxen ålder).
Form: Enstaka eller upprepade myoklonier oftast i kombination med generaliserade tonisk-kloniska
anfall efter uppvaknandet. Leder till att barnet tappar saker och spiller. Ibland typiska absenser.
Provoceras av flimmerljus och sömnbrist.
Utredning: EEG visar typisk bild – 3,6-6 Hz multipla spike-and-wave-komplex.
Behandling: God effekt och prognos vid behandling. Dock ofta livslång behandling med Valproat
alternativt lamotrigin.
4. Infantil spasm (BNS) = West syndrom
Debutålder: Spädbarnsåret. Asfyxi är en riskfaktor samt Downs syndrom, tuberös skleros.
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Form: Spasmer i sekundkorta serier med böjspasmer i midja, nacke och extremiteter som kommer i
kluster om 10-30, flera gånger per dygn. Mentala utvecklingen och sociala interaktionsförmåga
avstannar oftast varför akut utredning och behandling krävs.
Utredning: EEG visar hypsarytmi (kaotisk bild). Akut utredning.
Behandling: ACTH-analog. Prognosen är beroende på etiologi, vanligt med neurologiska sequele.
Utan behandling hög risk för fortsatt epilepsi och hjärnskador.

1.5 Icke-epileptiska anfall

1. Feberkramper – Epileptiska anfall utlösta av feber (ej CNS-infektion)
Ålder: 3 mån – 5 år. (vanligast 6 mån – 4 år)
Klinik: Feber + Symmetriska toniska-kloniska kramper + duration 1-2 min (<15 min) + Medvetande
förlust + ingen postikalitet.
Former:
- Typiska: Generella, toniska-kloniska kramper under högst 15 min, tidigt i feberförloppet.
- Atypiska: Fokala kramper, inkl Todds pares (neurologiska sequele i form av bla förlamning), mer
än 15 min.
Recidivrisk: 30% får ett nytt anfall, 15 % får två nya anfall.
Förekomst: 3% av alla barn får feberkramper.
Prognos: 2% av dessa får epilepsi före 7 års ålder jämfört med 0,5% utan feberkramp.
2. Affektkramper – cyanotiska
Ålder: 1-3 års ålder. Ofta förstagradssläkting med samma diagnos.
Utlösande orsak: Triggas av ilska hos barnet. Glottis stängs i samband med inandning och barnet blir
cyanotiskt, apne (bluespell).
Symtom: Skriker sig röd i ansiktet. Slutar andas, spänner sig och blir sedan slappt och okontaktbart.
Kan förekomma tonisk-kloniska ryckningar. Kan bli blå runt munnen. Därefter snabbt åter i
habitualtillstånd. Ingen postikal trötthet.
3. Reflexanoxiska anfall – bleka
Ålder: 1-3 års ålder. Ofta har någon förstagradssläkting haft samma tillstånd.
Genes: Triggas av obehaglig upplevelse som ger en vagusmedierad asystoli à tillfällig cerebral
hypoperfusion och ett toniskt-kloniskt anfall. Ofta påtaglig blekhet (white spell), medvetslöst och
faller. Direkt återhämtning.
- Exempel: Fall från stol. Slag mot framtänder. Nageklippning. Kittling. Kamning. Hett badvatten.
4. Sandifiers syndrom
Ålder: Förekommer främst hos barn under 1 års ålder.
Utlösande orsak: Gastroesofagal reflux. Spänner kroppen i relation till födointag, oftast någon timma
efter matning.
Symtom: Barnet lateralflekterar ofta huvudet, tonisk spänning i bålen. Ibland opistotonus (huvud,
nacke och rygg böjs bakåt) såsom vid stelkramp.
Behandling: Omeprazol.
5. Nattskräck
Ålder: 2-10 års ålder.
Symtom: Efter några timmars sömn sätter sig barnet upp, ter sig skräckslagen, skriker, gråter, känner
inte igen personer, går ej att kommunicera med även om det verkar vara vaket. Efter 5-30 min
somnar ofta barnet igen. Minns ej anfallet efteråt.
6. Benign paroxysmal vertigo
Ålder: 1-4 års ålder
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Symtom: Plötsliga episoder av blekhet, nystagmus, yrsel. Barnen ser rädda ut, vill hålla i sig, sitta i
knä. Ej medvetandepåverkan. Duration någon till några minuter. Ingen postikal påverkan.
Migränekvivalent.
7. Funktionella anfall - Psychogenic Non-Epileptic Seizure (PNES)
15-20% av alla anfall med terapiresistent epilepsi har funktionella anfall. Förekommer isolerat eller
hos patient med epilepsi.
Symtom: Ofta långa anfall, varierande semiologi.
Genes: Handlar inte om simulering! Ett reaktionsmönster på en obearbetad konflikt.

2. Cerebral pares
Definition: En motorisk funktionsnedsättning.
Orsak: Tidig skada eller utvecklingsstörning i hjärnan (upp till 2 år). Engångsskada. Hjärnskada pre-,
peri- eller postnatalt pga ex missbildning, infektion, blödning, näringsbrist, hypoxi/asfyxi, toxisk
påverkan av läkemedel/miljö mm och trauma/olyckshändelse/drunkningstillbud etc. Oftast är
tidpunkten för skada viktigare än typ av skada.
Klinik: Skadan är stationär, men dess yttringar förändras över tid. Neurologisk sjukdom som leder till
motorisk funktionsnedsättning med tiden är alltså INTE CP.
Tillägshandikapp: Vanligt med dessa. Då drabbas syn, hörsel, känsel, kognitiva
svårigheter/utvecklingsstörning och epilepsi.
CP är ett paraplybegrepp: Är ett kliniskt beskrivande samlingsnamn. Ej orsaksdiagnos. Ger stor
variation i sjukdomsbilden. Central reglering av tonus påverkad vilket ger hypo-, hyper- eller växlar
kraftig (tonusväxling).
Förekomst: Ca 2/1000 födda. 50% är för tidigt födda.
Orsak: Missbildning, infektion, blödning, näringsbrist, Hypoxi/asfyxi (endast 5%), toxisk påverkan av
läkemedel, miljö etc och trauma, olyckshändelse, drunkningstillbud (vanligaste då patienten kommit
ifrån BB).

2.1 Olika typer av cerebral pares
1. Spastiskt - Orsak: Övre motorneuronskada – skador i pyramidbana.
.1 Unilateral typ à Hemiplegi (pares).
Vanligaste fullgångna. Ena kroppshalvan är spastisk med dålig handfunktion.
Bör misstänkas om: Handdominans, hand/arm-asymmetri under första levnadsåret, en hand knuten
vid stöd på armarna i bukläge, asymmetrisk krypning och om barnet går eller springer med hälta och
tendens att dra upp sjuka sidans arm
.2 Bilateral typ à Diplegi eller tetraplegi.
Drabbar oftare prematura. Alla extremiteter är drabbade – ben mer än armar.
Bör misstänkas om: Försenad och dissocierad motorisk utveckling – normal finmotorik och
kommunikation men sen gångdebut. Benkorsning. Tågång. Fotklonus, ökad tonus ffa i benen.
2. Dyskinetisk CP – Orsak: Skada på basala ganglier
Står för 6%. Drabbar fullgångna barn med förlossningskomplikationer såsom prematura med
neonatala komplikationer.
Symtomen blir skruvande ofrivilliga rörelser, ingen viljestyrd motorik, ofrivilliga rörelser med
växlande tonus – påverkar ofta talet och sväljning. Många har normal begåvning.
3. Ataktisk CP – Orsak: Skada i cerebellum (30%)
Står för 4%. Påverkar koordination och balansen samt ger tremor och hypotoni. En varierad etioloi –
20% har en ärftlig form. Ca 50% har normal neuroradiologi.
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2.2 Diagnos cerebral pares

Klinisk diagnos: Ofta behövs upprepade neurostatus – följa barnets utveckling över tid. Får ej
progrediera. Barnen får ej förlora tidigare färdigheter.
Enligt DSM IV
Enligt DSM 5
Slutgiltig diagnos och typering sker vid ca 4 åå.
Lindrig MR – IQ 50-70
Lindrig
Utredning: MR vid 2 åå för datering av skadan och
Måttlig MR – IQ 35-50
Medelsvår
etiologi om orsaken inte uppenbar – ej prognostiskt.
Svår MR – IQ 20-35
Svår
Upptäcks på: Uppföljning av barn vårdade på neo eller
Djupgående MR – IQ <20
Mycket svår
på BVC.

2.3 Tilläggshandikapp och problem

Bör utredas och behandlas parallelt med CP.
Neurologiska
Övriga
Psykisk utvecklingsstörning
Tillväxtproblem: Matningssvårigheter, spasticitet.
Inlärningssvårigheter
Smärta
Beteendestörning
Felställningar: Rygg och extremiteter
Autism – ADHD
Luftvägar – andning
Epilepsi
Förstoppning
Tal och språkstörningar
Urinvägsbesvär och inkontinens
Hörselnedsättning
Sömnsvårigheter
Syn och ögonproblem

3. Psykisk utvecklingsstörning
Förekomst: 1-2%
Orsak: Ärftliga faktorer. Kromosomavvikelser.
IQ 70-85 anses som svag begåvning/marginell MR. Några barn i varje klass – 14% av befolkning.
Intellektuell funktionsnedsättning har två delar:
1. Brister i intellektuella funktioner: Inlärning, problemlösning, slutledning, omdöme,
abstraktion, generalisering, planering mm.
2. Brister i adaptiv funktionsförmåga: Kunna utföra dagliga aktiviteter som är nödvändiga för
personlig och social självständighet
Detta visar sig under utvecklingsperioden.
Finns en tabell i DSM V för intellektuell funktionsnedsättning avseende:
37 Kognitiv domän: Inlärningsförmåga, abstraktion, exekutiva funktioner mm.
38 Social domän: Interaktion, kommunikation, omdöme.
39 Praktik domän: Vardagsfärdigheter, egenomsorg, hygein, mat mm.
De med svag begåvning/marginell mental retardation uppmärksammas oftast senare då den
långvariga stressen grundtillståndet tillför yttrar sig såsom depression, ångest, missbruk etc.

3.1 Habiliteringscenter

Handikapp = Funktionshinder; motoriska, kognitiva och neuropsykiatriska.
Habilitera = ”Att göra duglig”; Ger barnet möjlighet att utvecklas, användas sina resurser och att ge
familjen en fungerande vardag. Sker med tvärprofessionellt arbetssätt.
Utbildar och handleder dessutom föräldrar, assistenter, skolpersonal.

4. Utredning på BVC
BVC besök
2 mån

Normal utveckling
Håller upp huvudet i bukläge.
Öppnar händer. Svarsleende,
svarsljud.

Avvikande utveckling
Avvikande kontakt och motorik – ”floppy infant”, rörelsefattigdom,
assymmetriska rörelser, hårt knutna händer och inslagna tummar.

Utveckling Sammanfattning

Termin 10

Erik Bernebrant

6 mån

Vänder runt. Drar sig upp mot
Avvikelse i tonus. Rörelsefattigdom. Skakighet/okoordinerade
sittande. Flyttar föremål mellan rörelser. Instabilitet och oförmåga att hålla huvudet stadigt i olika
händerna. Tittar efter tappad
kroppslägen. Tydligare avvikelser när barnet VILL röra sig
leksak. Jollrar nyanserat.
målinriktat. Asymmetri gällande handpreferens.
10 mån
Reser sig, går utmed stöd.
Utpräglad hänthet. Bristande samordning mellan händer, hand och
Pincettgrepp. Förstår enstaka
syn. Medrörelser. Spändhet eller hypotoni i sittande, försök till
ord. Leker tittut. Slår 2 klossar
stående. Instabilitet. Bristande variation av rörelser.
mot varandra.
18 mån
Går säkert utan stöd.
Likt ovan + Händer samarbetar inte. Svårt att hantera sked och
Klotterritar. Bygger torn av 2-3
penna. Spändhet eller hypotoni. Instabilitet vid sittande eller gång.
klossar. Talar 8-10 enstaka ord.
Kan inte böja sig ned. Bristande rörelsevariation.
Pekar ut kroppsdelar. Tar av
(kolla CK om barnet ej går fritt – särskilt om pojke)
mössa och strumpor.
Remittera vid asymmetri, handpreferens, avvikande tonus/motorik, avvikande i flera funktioner,
avvikande motorisk, kognitiv och socio-emotionell utveckling.
Remiss till sjukgymnast vid grovmotorisk/generell försening, sen gångdebut, asymmetri, hypotoni,
hypertoni, tågång, snett huvud.

5. Huvudvärk
Primär huvudvärk: Spänningshuvudvärk. Migrän.
Sekundär huvudvärk: Infektion (sinuit, borrelia). Trauma/blödning. Tumör, sinustrombos. Förhöjt
ICT/benign intrakraniell hypertension. Anemi.

5.1 Anamnes vid huvudvärk hos barn

När?: Frekvens, duration, livsstil (”Skärmtid”).
Karaktär och lokalisation: Intensitet, hindrar vardagliga aktiviter, lindrande/förvärrande faktorer,
triggers, förkänningar, aura, neurologiska symtom.
Effekt av farmaka.

5.2 Spänningshuvudvärk

Duration: Varar från 30 min – 7 dagar.
Klinik: Mild/måttlig intensitet. Dubbelsidig. Tryckande/molande. Försämras ej vid vanlig fysisk
aktivitet. Ej förenad med illamående eller kräkning. Överkänslig för ljud eller ljus.

5.3 Migrän utan aura
Duration: Varar 1-72 h.
Klinik: Måttlig/svår intensitet. Ensidig (dubbelsidig hos barn). Pulserande. Försämras vid fysisk
aktivitet. Förenad med illamående eller kräkning. Överkänslig för ljus och ljud.

5.4 Migrän med aura
Duration: Oftast 10-30 (60) min. Oftast debut med aura före huvudvärken.
Klinik: Vanligast är synpåverkan, känselrubbningar, kraftnedsättning i ena kroppshalvan.
Talsvårigheter. Förvrängd kroppsuppfattning.

5.5 Skillnader migrän barn/vuxen
Duration: Kortare attacker.
Klinik: Mer illamående och kräkningar. Oftare dubbelsidig. Barn har svårt att beskriva smärtans
karaktär (dunkande, molande, tryckande). Aura rapporteras sällan av barn.

Utveckling Sammanfattning

Termin 10

Erik Bernebrant

5.6 Somatisk utredning av huvudvärk

Anamnes: Är den viktigaste delen. Från 10-12 års ålder kan barnen själva ge detaljerad information
om karaktär/tid. Hereditet. Andra sjukdomar.
Status: Inklusive neurologstatus. Blodtryck, blodstatus, järnstatus. Ev remiss till ögonläkare för visus
+ ögonbottenundersökning.
Varningsklockor – när man ska utreda vidare:
- Plötslig, svår huvudvärk.
- Ny typ eller förändrad typ av huvudvärk.
- Huvudvärk som tilltar i intensitet eller frekvens.
- Morgonillamående eller kräkning. Huvudvärk som väcker barnet på natten eller som kommer
tidigt på morgonen.
- Värre i liggande, vid krystning, hosta eller likande.
- Andra nytillkomna symtom; Neurologiska, allmänpåverkan, psykiatriska.
- Misstanke om anfall à EEG.
- Komorbiditet: CVD, blödningssjukdom, hypertoni, neurokutant syndrom.
- Medicinering.

5.7 Migränekvivalenter
Periodiska tillstånd som kan vara föregångare till eller associerade med migrän.
1. Benign paroxysmal tortikollis
Återkommande attacker av snedställt huvud associerat med blekhet och kräkningar. Duration några
min till några dagar. Debuterar ofta vid 2-8 mån ålder. Förekommer med viss regelbundenhet, tex
varje månad. Normalt neurologstatus mellan attackerna. Försvinner ofta vid 2-3 års ålder.
2. Cykliska kräkningar
Återkommande attacker med illamående och kräkningar under 1 timma till 10 dagar, likartat från
gång till gång. Under attack kräkningar minst 4 ggr per timma. Symtomfri mellan attacker. Upphör
vanligen före puberteten.
3. Bukmigrän
Återkommande attacker av måttlig till svår buksmärta under 2-72 h. Huvudvärk förekommer ej.
Samtidig blekhet, matleda, illamående och kräkningar i 50 % av fallen. Ljus- och ljudkänslighet kan
förekomma. Försvinner oftast före puberteten.
4. Benign paroxysmal vertigo
Episoder av svår yrsel där barnet antingen vägrar stå/gå eller ramlar omkull. Ofta förknippat med
rädsla. Ofta nystagmus, blekhet och ev kräkning. Ej påverkat medvetande eller förmåga att prata.
Debut oftasr vid 2 års ålder, ovanligt efter fyraårsåldern. Normalt neurologstatus mellan attacker.
Bakre skallgropstumörer måste uteslutas.

5.8 Behandling av huvudvärk

Icke-farmakolisk: Info om ej farligt. Migrändagbok (identifiera utlösande faktor) inkl farmaka. Livsstil.
Avslappningsträning (sjukgymnastkontakt). Fysisk träning.
Farmakologisk:
- Anfallsbehandling – Små barn sover dock bort sin attack.
a. Enkla analgetika som paracetamol/NSAID/ASA
b. Specifik migränbehandling: Triptaner – Imigran nässpray från 12 år
c. Ev tillägg mot illamående såsom metoklopramid (Primperan) 0,5 mg/kg/d uppdelat på 3-4
doser, obs risk för dystoni!
- Förebyggande behandling – Ger sällan anfallsfrihet, men färre och lindrigare anfall
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a. Betablockerare: Propanolol (Inderal), Metoprolol (Seloken)
b. Antiepileptika: Topiramat. Valproat.

-

5.9 Andra orsaker till huvudvärk
Sover för lite/sova för mycket.
Stillasittande/mycket skärmtid
Dålig syn/ej använda glasögon

- Äta för lite/ äta ”fel”
- Överdrivet tuggumituggande.
- Temperament relaterad ilska eller tandgnissling.

Barnhematologi
Hb som funktion av produktion och elimination:
- Vid normal produktion: Låga antal retikulocyter
- Vid elimination: Ökat antal retikulocyter och bilirubin.
Normalt Hb: Väldigt hög vid födsel men når låga nivåer vid 2 mån ålder. Ökar sedan stadigt till ca 2
års ålder. Testosteron och mens gör att män har något högre Hb.
Bedöma blekhet: Blek hudkostym och ingen större färgskillnad mellan hud och läppar. Titta på nedre
ögonlocken.
Finns olika typer av Hb:
- HbF: Övervägande vid födsel. Ca 74%. Större blodkroppar med kortare livslängd som lättare ska
kunna lämna ifrån sig syre. Nedbrytning av HbF à järntillskott. Först efter 6 månader behöver
barnet järntillskott som inte alltid kan tillgodose via bröstmjölk.
- HbA: Står för 94% hos en normal vuxen.
- HbA2: Ca 1% vid födsel. Förhöjt hos vuxna med Beta-Thalassemi Minor. Hos vuxna med betathalassemi major är både detta och HbF förhöjt.
- HbS: Förhöjt vid sickle cell anemi. SC minor (heterozygot typ) har även förhöjt HbF och HbA. HbA
finns inte vid Sickel cell vid homozygot typ.

1. Järnbristanemi hos barn
Lab:
- MCV lågt <70.
- Retikulocyter lågt/normalt.
- Ferritin lågt. (Kan dock även vara lågt vid infektion/inflammation)
Orsak: Upprepade blödningar såsom mens eller näsblod. Prematura barn v <35. Nyligen invandrade.
Vissa dieter. Globalt sett är parasiter och mask vanligaste orsaken, ex Hakmask, Ancylostoma
duodenale, Neactor Americanus.

2. Retikulocytens betydelse
Förhöjt vid: Hemolytisk anemi.
Sänkt vid: Diamond-Blackfan anemi (DBA).
Förhöjt eller sänkt vid: TEC (Transient erythroblastopenia of childhood) och Parvovirus B19 (femte
sjukan som stänger av erytropoesen – har proerytrocyter som target cell).

3. TEC
Förvärvad, övergående isolerad erytropoeshämning (Pure Red Cell Aplasia = PRCA) som drabbar för
övrigt friska barn, vanligen mellan 6 mån – 3(4) år. Ger symtom på anemi. Benmärgsproduktionen
stängs av. När det sedan sätts igång igen ökar produktion ordentligt.
Utredning: Normocytär och normokrom anemi. Normalt LPK. Normalt/förhöjt TPK.
Behandling: Ställningstagande till steroider och blodtransfusion vb.
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4. Sfärocytos med aplastisk kris utlöst av Parvovirus B19 – Femte
sjukan
Agens: Parvovirus B19. Sprids via droppsmitta
Symtom: Trötthet, huvudvärk, feber och makulära utslag. Tilltagande trötthet och
blekhet. 25-40% får inga symtom.
Inkubationstid: 4-14 d.
Komplikationer: Anemi hos immunsupprimerade och patienter med
blodsjukdomar (sfärocytos bla).
Status: Febril, blek, trött. Ingen ikterus. Makulära utslag på överarmarna som ses
under 5-7 dagar, ibland veckor. Då utslagen debuterar är viremin över och barnet
smittar inte.
Diagnos: Blodstatus visar låga Retikulocyter och blodbild såsom vid sfärocytos. DAT
neg. Serologi visar positiv IgM mot Parvovirus B19.
Riskgrupper: Gravida (farligt för foster à IUFD) och hemolytiska anemier (beror på att virus smittar
proerytrocytern à Erytropoesen slås ut à Extrem anemi.)

5. Favism – G-6-PD-brist
Symtom: Huvudvärk, buksmärta, kräkningar, mörk urin. Som spädbarn kan man ha en tydlig ikterus
efter ca 1 d. Favaböner ger hemolytisk anemi.
Status: Blek, ikterisk sklera, ev cirkulatorisk påverkan.
Klinik: Lågt Hb. Höga retikulocyter. Högt bilirubin. Haptoglobin lågt. Anisocytos (olika stora RBC) på
blodutstryk.
Orsak: Brist på G6PD. Kriser utlöses av att äta favaböner, henna bla. Viktigt att patienterna går
igenom läkemedelslistor med läkare

6. ITP – Idiopatisk trombocytopeni
Symtom: Petekier, hematom och slemhinneblödningar. Ska skiljas ifrån hemofili som ffa ger
blödningar i muskler, hjärna och leder.
Debutålder: Vanligast 2-3 åringar eller tonåringar (flickor). Fråga om tidigare infektioner/vacciner
som kan vara utlösande orsaker.
Incidens: 5-6/100’000 barn per år = 70 barn.
Olika typer av ITP:
- Nydiagnosticerad ITP - <3 mån
- Persisterande ITP – 3-12 mån
- Kronisk ITP - >12 mån. Får ca 15%.
Utredning: Lab visar isolerar trombocytopeni – i princip ALDRIG malignitet om endast TPK som är
påverkat. Oftast så pass typisk bild att benmärgsundersökning sällan är indicerat.
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Patogenes: Trombocyter är täckta med antikroppar och fagocyteras i mjälte (RES =
Retikuloendoteliala systemet) och lever. Nyproduktion är ej i balans med destruktionen. TPK minskar
då dramatiskt och ger spontana blödningar.
Trombocyter och blödning:
- 150-400 x 109/l – Normalvärde
- 20-50 x 109/l – Liten risk vid trauma.
- <20 x 109/l – Risk för spontana blödningar, inkl hjärnblödning. IvIG bör ges!
Behandling: Ingen behandling ofta. Snabbast effekt av IvIG. Kortison i kombination hjälper de flesta.
Sista alternativet är splenoektomi vid svår kronisk ITP men då ökar risken för kapselbärande
bakteremi. INTUBERA ej!
- Snabbare tillslag av IvIG. Kortison har längre tillslagstid.
Komplikationer: Svår blödning/intrakraniell blödning endast när TPK <20. Svår blödningar är dock
sällsynta (<0,5%). Minimal risk för hjärnblödning om TPK>20.

7. st hos barn
10 varningstecken för immunbrist hos barn. Stämmer ett eller flera av följande och andra orsaker har
uteslutit bör utredning avseende primär immunbrist övervägas:
1. Upprepade antibiotikakrävande otiter (≥4/år), sinuiter (≥2/år) eller pneumonier (≥2/år)
2. Infektioner som inte läker på förväntat sätt med adekvat antibiotikabehandling.
3. Återkommande hud- och mjukdelsinfektioner, organabscesser eller icke-infektiösa granulom.
4. Infektioner med ovanlig lokalisation eller orsakad av ovanlig agens.
5. ≥1 invasiv infektion såsom osteomyelit, meningit eller sepsis.
6. Uttalad kronisk oral eller kutan candidos.
7. Multipla autoimmuna sjukdomar eller mycket tidig debut av autoimmun sjukdom (≤3 år)
8. Omfattande hudförändringar, erytrodermi eller eksem som inte svarar på behandling.
9. Spädbarn som inte växer som förväntat
10. Känd primär immunbristsjukdom i familjen.

Barnkirurgi
2-3 % av alla nyfödda barn har en medfödd missbildning.
Anamnes:
- Anamnes på infektion? Feber? – Otit och ÖLI kan ge buksmärta.
- Trauma? – ex mjälttrauma kräver inte så mycket energi – mer exponerad.
- Intervall/konstant? – Ileus, invagination, förstoppning (intervaller) och app ger konstant.
- Avföring och miktion? – Obstipation? Blod och slem? Miktion är viktigt – UVI, dehydreringsgrad?
- Kräkning? – Färg på kräkning – gallfärgat? Gröna kräkningar är akuta tillstånd till motsatsen är
bevisad.
- Viktnedgång? – Långt gånget? Dehydrering?
Undersökning: Undersök hela barnet – inte bara buken – finns andra orsaker! Barnet kan ha ÖLI, otit,
pneumoni. Skrotum hos pojkar alltid – risk för torsion och andra! Ljumskar – bråck? Utslag – mer
medicinska åtgärder. Är patienten dehydrerad? Annorlunda doft – ketoacidos?
Bukstatus: Lugn miljö och skapa trygghet.
- Varma och försiktiga händer.
- Om möjligt, börja längst från det onda – börja vid sidan från barnet.
- Palpera först mycket försiktigt – sedan djupare.
Uppmärksam på hur barnet reagerar, ansiktsuttryck.
Radiologi: I första hand ulj och/eller slätröntgen. Genomlysning med kontrastmedel vid esofagus,
ventrikel, tarmpassage och colon. DT vid trauma och vid fortsatt oklar akut buk. MR vid specifika
frågeställningar.
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1. Pylorusstenos
Stenos (spasm) i pylorus som debuterar normalt
vid 2-8 v ålder. Prevalens ca 0,5%, drabbar oftast
pojkar (4-6 x vanligare). Uppstår typ endast mellan
några veckors upp till 3 mån ålder. Skett en
minskning sedan 90-talet – Ryggläge?
Riskfaktorer: Ryggläge, flaskuppfödning.
Symtom: Vita, kraftiga, sprutande kräkningar efter
måltid (ej gröna!). Hunger och viktnedgång.
Klinik: Ibland kan palpation av buken avslöja
förtjockad pylorusmuskel.
- Bedöm dehydreringsgrad; Fontaneller
(insjukna?), hudturgor, slemhinnor, urinproduktion och kapillär återfyllnad.
Komplikationer: Obehandlade kräkningar leder till dehydrering med hypokloremisk, hypokalemisk
metabol alkalos (pga uppkräkning av HCl).
Utredning: Diagnos ställs med ultraljud-buk eller ventrikelpassageröntgen.
Behandling: Akut behandling med V-sond, uppvätskning (NaCl), elektrolyt- samt syrabas-korrigering
– detta är prio! Därefter operation (pyloromyotomi) – man lägger ett snitt och frilägger pylorus
(öppet eller laparaskopiskt) – sedan lägger man ett snitt för att minska på förträngningen.
- Uppvätskning: 5% av kroppsvikten på 4 h. (10-20 ml/kg som bolusdos på 20 min) – NaCl ges vid
pylorusstenos pga kräkning som ger hypokloremisk, hypokalemisk metabol alkalos.
Bedömning efter insatt behandling: Utvärdera hydreringsgrad och elstatus. Operation görs subakut
på dag-op.

2. Invagination
Etiologi: Invaginationsileus orsakas av att ett tarmavsnitt skjuter sig längre
och längre in i ett mer distalt tarmavsnitt. Oftast terminala ileus som
invaginerar i caekum (ileo-kolisk invagination) eftersom peyers plaplack
förstoras vid infektion à Svullen och stel terminal ileus. Pga peristaltiken
matas ileum in i ceakum. à Kombination av mekanisk och paralytisk ileus.
Invaginationen leder till ödem i tarmväggen pga lymf- och venstas då kärlen
komprimeras. Risk för tarmgangrän. Ofta är passagehindret partiellt initalt
men kan senare bli totalt.
Orsak: Oftast oklar. I 6% av fallen kan tex polyp, tumör, intramural blödning
eller missbildning påvisas.
Epidemiologi: Oftast mellan 2 mån – 3 år, dubbelt så vanligt bland pojkar
som flickor. 80 % av barnen drabbas <1 års ålder. Om barnet är >3 år finns oftast en ledande punkt
(tex polyp, tumör, intramural blödning eller missbildning) som orsak.
Symtom: Intervallartade buksmärtor (ca 1 min smärta och 10-30 min besvärsfrihet), kräkningar,
upphörd avföring. 10% saknar smärtan. I början pigg mellan attackerna, senare slö, blek och
medtagen. Kan även ge oklara besvär varför oklar akut buk bör ha invagination som diff.
Klinik: Ibland palperbart invagination. Blod per rektum (som röd vinbärsgelé). Småningom
dehydrering och ileustecken. Sparsamma tarmljud.
Utredning: Diagnos ställs med ultraljud-buk – liknar en kanelbulle i kombination med BÖS. Vid
tveksamhet eller vid invagination på ultraljud görs koloningjutning med ca 1 m övertryck under
genomlysning. Detta bekräftar diagnosen och är i 80-90% terapeutiskt, dvs reponerar invaginationen.
När man ser kontrasten passera till ileum är invaginationen reponerad. Kolonröntgen är dock
kontraindicerat vid peritonit (tarmgangränmisstanke, kontrasten skulle då passera ut i bukhålan).
Behandling: Stabilisera vid påverkat AT och påbörja vätskebehandling. V-sond sätts.
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Reponeringsförsök: Kolonrönten – kontrast vid ändtarmen såsom ett lavemang under tryck.
Invaginationen trycks då undan. Är förstahandsbehandlingen. Går det inte första gången gör man
ett till försök med samma behandling.
Kirurgi: Manuell reponering – man mjölkar då ut tarmen. Antingen öppet är laparaskopiskt. Drar
man kan man skada tunntarmen. Perioperativt Eusaprim och Flagyl.

3. Ljumskbråck och hydrocele – defekt processus vaginalis
Under fosterlivet bildas inguinalkanalen från en utbuktning av peritoneum, den sk processus
vaginalis. Normalt sluts denna efter att testikeln har vandrat ned i skrotum under första levnadsåret
– däremot kan slutningen ske fram till ca 2 års ålder också. Processus vandrar alltså ned BREDVID
testikeln och ska sedan slutas ihop och ”klistras” samman.
Hos flickor: Processus vaginalis finns utmed ligamentum rotundum som går ner i labia majora.
Om slutningen av processus vaginalis är ofullständig eller uteblir uppstår ett hydrocele eller
ljumskbråck. Även ovarium kan ramla ned. Flickor med bilaterala ljumskbråck bör utredas för CAIS –
bör då opereras laparaskopiskt för att se om inre
genitalia finns.
Prevalens: 3-5% av alla barn – 5 ggr fler pojkar än
flickor – drabbas av ljumskbråck och hydrocele.
Dubbelt så vanligt att dessa tillstånd drabbar höger
sida. 15% får bilaterala bråck. Prematura har en
förhöjd incidens.
Associerade sjukdomar: Prematuritet (10-30%),
retentio testis, hypospadi, CAIS (fullständigt
androgenokänslighetssyndrom hos flickor), bindvävssjukdomar (ex Ehler-Danlos),
mukopolysackardidoser (ec Hunters eller Hurlers syndrom), medfödd höftdysplasi, cystisk fibros,
ascites (VP-shunt), peritonealdialys, bukväggsdefekter och myelomeningocele.

3.1 Ljumskbråck
Etiologi: 1/50 pojkar utvecklar ljumskbråck – främst då på
höger sida.
Symtom: Intermittent svullnad i ljumsken/skrotum som
kommer fram då barnet gråter kraftigt eller spänner bålen.
Klinik: Synlig eller intermittent svullnad som framkommer om
man trycker på magen eller ber barnet hosta. Hos spädbarn
kan svullnaden vara hård och öm och orsaka irritabilitet och
kräkningar.
Förtjockad funikel (spermatic cord; ductus deferens, artärer, vener, lymfkärl och nerver).
- Inklämt ljumskbråck: Otröstlig pga smärta. Risk för ileussymtom då med kräkningar.
Klassifikation: Ljumskbråck och pungbråck – samma patologi. Är alltid laterala indirekta bråck.
Utredning/undersökning: Varma händer och bygg upp förtroende hos äldre barn. Vid
undersökningen ska man:
- Undersök barnet i stående – lättast att se asymmetri i ljumsken då.
- Be barnet hoppa omkring lite, ”blåsa upp en ballong” eller krysta som när man är på toa för att
framkalla bråcket.
- Fungerar inte att palpera bråckportar såsom hos vuxna då inguinalkanalen är mindre och kortare.
- Skrotala bråck kan innehålla tarm och vara genomlysbara à Kan likna spänt hydrocele.
- Fråga föräldrar om de har fotograferat bråcket.
- Ovarier i bråcksäcken kan misstas för lymfkörtel.
- Palpera buken efter resistenser.
- Lyssna på hjärta och lungor inför ev narkos.
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Anamnes och klinisk undersökning är viktigaste utredningsinstrumentet. Kan ske en spontan slutning
vid sparsamma symtom. Överväg ultraljud hos äldre barn – fråga om bukväggsdefekter.
Behandling: Högst risk för inklämning hos spädbarn. Alla ljumskbråck opereras! – går ej i regress.
Spädbarn opereras lite mer akut än äldre.
Inklämt ljumskbråck: Vanligast hos spädbarn. Gör ont. IckeBehandling – Inklämt ljumskbråck
reponabel knöl enligt föräldrar. Reponera bråcket direkt om
1. Smärtlindring: Iv Morfin
det går. Ibland går det utan smärtlindring och sedering. Om
2. Högläge och reposition; Därefter
inte så har det troligtvis stått ett tag och ödem har utvecklats.
subakut op
Risk för cirkulationsrubbning av tarm och testis. Ge då
3. Akut op om icke reponibelt bråck.
smärtlindring (opioider) och sedering (Midazolam) –
Midazolam ges rektalt till barn <6 år – kräver 30 min
övervakning pga risk för andningsdepression och hypoventilation. Spädbarn kräver ibland endast
glukoslösning i munnen för sedering. Lättare att reponera än hos vuxna. Midazolam används
restriktivt på NKS.
- Reponeringsteknik: Sära på benen och böj lätt i höften så att inguinalkanalen öppnar sig.
Stabilisera bråcket - Håll sedan jämt tryck i flera minuter rakt in i kanalen. Funkar inte detta läggs
en kudde under stjärten och morfin injiceras. Bibehåll sedan barnet för observation några
timmar. Kontakt med barnkirurg för vidare handläggning. Barn >3 år kan opereras några dygn
senare. Om reponering ej är möjligt är det akut operation som gäller.
Okomplicerat ljumskbråck: Remiss till barnkirurg. Dag-op i lugnt skede.
- I kombination med retentio testis: Tidig operation för att minimera risk för testistorsion.
Operationen: Inguinalsnitt med friläggning av funikelstrukturer, avligeras vid inre ringen och samtliga
suturmaterial är resorberbart. Man sluter alltså igen processus vaginalis. Inget främmande nät läggs
in.
Paracetamol
Opioider
Benzodiazepiner
Alvedon, Panodil, Perfalgan – po eller pr
Intravenöst morfin
Midazolam (Dormicum)
Rektalt: 10-20 min före ingrepp –
Ålder
Laddningsdos Underhållsdos
<3 mån
25-50 mikrog/kg
max 15 mg.
Prematur 20 mg/kg
15 mg/kg x 2
3-12 mån
50-100 mikrog/kg
Oralt: 15-20 min före ingrepp –
v 28-32
1-5 år
100-150 mikrog/kg
max 15 mg
Prematur 20-30 mg/kg 20 mg/kg x 3
5-16 år
150-200 mikrog/kg
Intravenöst: Omedelbart före.
v 33-36
- 6 mån – 5 år: <2 mg räcker
0-2 mån
30 mg/kg
20-25 mg/kg x
- 6 – 12 år: 2 mg räckaer
3
>2 mån
30-40 mg/kg 25 mg/kg x 4
Underhållsdos intravenöst (Perfalgan)
Peroralt (Oxikodon;
Oxynorm/oxycontin)
0,1-0,2 mg/kg kroppsvikt
Prematur v 28-32
7,5 mg/kg x 3 iv
Prematur v 33-36
0-2 mån
>2 mån

7,5 mg/kg x 4 iv
10-15 mg/kg x 4 iv
15.20 mg/kg x 4 iv
Antidot: Naltrexon

Antidot: Flumazelin (Lanexat)

3.2 Hydrocele
Vid hydrocele är processus vaginalis öppning så trång att enbart vätska från bukhålan kan passera.
Ett kommunicerande hydrocele ändrar storlek under dygnet. Om det däremot har uppstått en
segmentell obliteration av processus vaginalis kan det finnas en välavgränsad spänd resistens utefter
eller vid testikeln.
Symtom: Ofta mindre svullnad på morgonen då barnet har legat länge.
Utredning: Uteslut ljumskbråck. Gör ficklamptest (blue dot sign). Är det genomlysbart? Kan dock
vara tunnväggiga tarmar som är tomma. Går att känna en övre begränsning.
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Behandling: Exspektans upp till 2-3 års ålder. Hydrocele som kvarstår efter 2 års ålder brukar
opereras. I princip samma operation såsom för ljumskbråck.

4. Appendicit hos barn
Epidemiologi: 10% livstidsprevalens. Ovanligt före 4 års ålder. 1-2/10’000 för 0-4 år. 25/10’000 per år
10-17 år.
Etiologi: Oklar. Troligtvis obstruktion som kan ses i 1/3 av fallen. 10’000 fall/år i Sverige – vanligtvis
5-25 år. Lumenobstruktion kan orsakas av appendikolit (fekalsten i appendix – ses hos 10%), lymfoid
hyperplasi och tumörer.
Symtom:
Smärtvandring – Måttlig smärta med centralt fokus vid inflammation, då inflammationen förvärras
(inom ca 1 dygn) engageras peritoneum och smärtan vandrar ned mot höger fossa.
Släppömhet – smärtmax vid avlägsnande av handen som palperar buken. Hosta ger ökad smärta.
Feber. Illamående och kräkning. Eftersom appendix kan variera läge påverkar detta symtomen:
- Retrocekal appendicit: Ibland smärta i höger
AIR-score – Appendicitis Inflammatory response score
flank.
Väger samman anamnes, status och labprover för att dela
- Bäckenappendicit: Dysuri, smärta vid PR.
in risken I låg (0-4 p), medelhög (5-8 p) och hög (9-12).
- Perforerad app: Endast några timmars
Används dock inte strukturerat hos barn.
anamnes + peritonit. Snabbt tillslag hög VAS.
Symtom
Grad
Poäng
Atypiska symtom hos yngre patienter är vanligt:
Kräkning
1
Kräkningar, diarréer, feber, ofta mer
Smärta
höger
fossa
1
dominerande symtom än buksmärta. Kan
Muskelförsvar
Milt
1
misstolkas som annan infektion. Ofta föreligger
då perforation eller abscess vid diagnos (80%).
Måttligt
2
Stadieindelning:
Kraftigt
3
- Flegmonös appendicit: Transmural
Feber >38,5
1
inflammation av appendix
LPK
10-14,9
1
- Gangrenös appendicit: Allvarligare
>15
2
inflammation med gangrän i appendix vägg
Varav neutrofiler
70-84%
1
- Perforerad appendicit: Appendicit med
>85%
2
tillkomst av perforation av tarmväggen.
CRP
10-49
1
Status: Ömhet/släppömhet i McBurneys punkt
>50
2
(2/3 från naveln mot SIAS). Illamående och
kräkningar. Psoastecken (smärta vid höger
höftböjning), Rovsigns-tecken (ökad smärta vid palpation från vänsterkolon till caecum) och
Blumbergs-tecken (släppömhet) kan förekomma.
Upprepade bukstatus med några timmars mellanrum är diagnostisk för att följa ev progress.
Utredning: Anamnes, status, lab (förhöjt CRP och LPK), Radiologi (ultraljud – ev DT).
Klin kem lab:
- Feber och infektionsprover: CRP >200 LPK >18 tyder på perforation. LPK stiger inom 1 h och CRP
inom 6-12 h efter symtomdebut.
- Övriga blodprover: Elstatus, leverstatus + P-amylas och P-glukos.
- Urinprov: Med obligatoriskt tillägg av U-hcg om fertil kvinna.
Bilddiagnostik: DT eller ultraljud används vid diagnostisk osäkerhet samt vid duration >3 d eller
palpabel resistens med frågeställning appendicit abscess. DT-buk har hög sensitivitet för även andra
inflammatoriska tillstånd och god insyn trots obesitas – nackdelen är dock stråldos. Ultraljud ger dock
sämre information vid obesitas och gas i tarmen.
Viktigt att kvinnor även får genomgå gynekologisk orsak för frias från gyn.
Differentialdiagnoser: Förstoppning, UVI, Basal pneumoni, Meckels divertikel, Mesenterial
lymfadenit/körtelbuk (först förkylning, sedan smärta + feber men låga LPK/CRP – svullna lymfkörtlar i
buken som kan te sig som en app – nedatt aptit, ont i magen, ömhet på höger sida), X, endometrios,
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perforerad ovarialcysta, torsion, gastroenterit, IBD, cholecystit, UVI/Pyleonefrit, uretärsten,
divertikulit, tumör och retrocekal appendicit.
Behandling: Operation om hög risk för app. Många läggs in eller återkommer inom 12 h för ny
palpation och bedömning.
- Dehydrering: FÖRST! (ab om peritonit) 5% av kroppsvikten på 4 h.
- Smärtlindring: Paracetamol och vb klonidin är vanligt att använda. Klonidin har inte
andningsdeprimerande effekter och ger inte förstoppning (Katapresan – finns iv och po).
- 1. Konservativ antibiotika: Vid låg risk eller avgränsbar abscess på DT/ultraljud (ej vid peritonit,
gravid eller barn). Även spontan utläkning förekommer. Resistens och recidiv är nackdelen.
- 2. Operation: Vid hög risk enligt AIR-score – öppen appendektomi eller lapp app.
.1 Preop antibiotikaprofylax samt pre och peroperativt vätsketillförsel ges för att minska risken för
postoperativa komplikationer. Flagyl preop – ibland tillägg Tacozin.
.2 Post op ab vid gangrenös eller perforerad.
.3 PAD av appendix för att utesluta carcinoid (1%) som sitter på toppen oftast. Rutin även på barn
att app skickas.
AIR-score: Låg risk à Obs i hemmet. Måttlig à aktiv monitorering. Hög à Operation.
Komplikationer: Recidiv (10-20 % av antibiotikapatienter återkommer inom 1 år). Vid perforerad
finns risk för peritonit, sepsis och död. Ökad risk för infertilitet hos kvinnor oavsett operationsteknik.
Diabetiker drabbas mer ofta av abscess.

4.1 Appendicitabscess
Längre anamnes. Höga infektionsparametrar. Kan finnas palpabel resistens. Vanligt med diarré.
Diagnostik: Lab, status och radiologi
Behandling: Konservativ handläggning – antibiotika och ev drän via bukväggen eller rektalt. Teknisk
svår op och risk för spridning om man vill operera. Vid dränageinläggning är patienten alltid sövd.

5. Meckels divertikel
Epidemiologi: Vanligaste förekommande tarmmissbildningen. Incidens
ca 1-2%, 20% får symtom. Hälften av patienterna är under 2 år.
Etiologi: Rest ifrån embryonal kanal från gulesäcken till mellersta delen
av tarmen, alltså mellan tarmen och naveln (ductus omfaloentericus).
Tillbakabildas normal under fosterlivet men kan finnas kvar som en
utbuktning av tarmen, eller vara upp till ett par decimeter lång. Kan
innehålla ventrikelslemhinna som producerar saltsyra och orsakar då
ofta ulcus. Om ductus omfaloentericus är öppen så kan naveln fuktas
och lukta illa. Brukar sitta i distala ileum.
Symtom: Blödande ulcus med röd eller svart avföring, kan vara massiv
och leda till anemi. Små barn tycks inte ha ont. Fuktande navel. Utgör
en ständig diff vid buksymtom samt ockult blödning, inflammation, perforation och långdragna
bukbesvär. Kan orsaka akuta problem såsom divertikulit och då påminner symtomen om appendicit
– divertikeln kan rupturera eller orsaka tarminvagination eller i svåra fall även volvulus då
adherenser bildats mot tarmväggen.
Diagnostik:
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Scintigrafi – Radioaktiv isotop fäster till
ventrikelslemhinna som kan finnas i Meckels
divertikel.
- Ultraljud – För att se om ductus omfaloentericus
är öppen.
Diff: Appendicit, blödande ulcus och
ileus/invagination.
Rule of 2: 2% av populationen. 2 fot proximalt om
ileoceakal valvet. 2 tum i längd. 2 typer av ektopisk
vävnad (ventrikel och pankreas). 2 år är vanligaste
ålder för kliniska symtom. 2:1 Pojkar:Flickor.
Behandling: Behandla blodförlusten (syrgas, vätska
och ev blodtransfusion). PPI behandling. Operation.
Komplikationer: Bridileus, volvulus och
invagination.

Erik Bernebrant
Andra orsaker till fuktande navel
Någon minut postpartum ska navelartärerna
kontrahera. Naveln får då inget blod och torkar
in. Stumpen faller sedan av 5-15 dagar (ibland
>1 mån) postpartum.
Omphalit: Infektion av stumpen innan den faller
av. Ger rodnad av omgivande naveln,
pussekretion, värre lukt än vanligt samt ev
sepsis! – Blehet, slö, matvägran och irritation.
Navelgranulom: Granulomatös vävnad som
kvarstår efter att navelstumpen fallit av.
Behandlas med etsning med engångslapis
(undvik omgivande hud!). Kan även försvinna
med enbart konservativ behandling

6. Neonatalt tarmhinder – Volvulus, Hirschsprungs sjukdom och tarmatresier
6.1 Volvulus - malrotation

Under fosterlivet bildas och utvecklas tarmen – då navelsträngen återbildas ska tarmen rotera 270
grader. Det sker en succesiv rotation av tarmen – då den roterat färdigt fäster den mot duodenojeunala övergången (Treitz ligament) upptill vänster i buken och ceklapolen belägen i höger nedre
kvadrant. GI-kanalen blir då slutligen brett fixerad till bakre
bukväggen.
Etiologi: Ofullständigt roterad tarm eller helt utebliven rotation
(hela colon kan ligga till vänster och tunntarm till höger) à
Varierande symtombild (från akut buk till i princip
asymtomatiska). Patofysiologiskt bidrar två saker till symtomen:
- Laddska band: Bindvävsstråk som fixerar cekalpolen/höger
colon till laterala och bakre bukväggen och som då korsar
över duodenum à obstruktion av duodenum.
- Smal mesenterialrot: Tarmen blir abnormal mobil à
Mesenteriet kan vrida sig à Volvulus à Risk för
tunntarmsischemi genom kompression av a. mesenterica
superior.
Epidemiologi: 1/200-500 av alla barn har någon slags
malrotation. Ofta <1 mån. Är i ca 30-62% av fallen associerat
med andra kongenitala missbildningar och symtom – föreligger
definitionsmässigt vid gastrochisis, omfalocele och diafragmabråck. Andra associerade tillstånd är
esofagus, duodenum- och tunntarmsatresier, Mb Hirschsprung, Trisomi 21, anorektala
missbildningar, kongenitala hjärtmissbildningar och heterotaxi syndrom (isomerism).
Symtom: 50% av spädbarn och 20% av äldre barn debuterar med volvulus som leder till gröna
retentioner/kräkningar som är kardinalsymtomen vid neonatal ileus och indikerar hinder nedanför
gallvägsutflödet i duodenum. Buksmärtor med varierande intensitet och frekvens är främst tydande
på volvulus. Andra symtom inkluderar svårheter att tolerera fast föda, malabsorption, kronisk diarré,
pankreatit och gallvägsobstruktion.
Status: Få statustecken vid duodenalobstruktion. Vid manifest volvulus har barnet påverkat AT och
kan vara i begynnande chock. Buken är då milt till kraftigt uppspänd och diffust palpationsöm men
peritonit kan föreligga. Blod per rektum indikerar tarmischemi och möjligen begynnande nekros.
Diff hos spädbarn: Nekrotiserande enterokolit (prematura), duodenalatresi, invagination och ileus av
andra orsaker.
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Handläggning: Risk för ischemiska tunntarmsskador varför detta kräver snabb handläggning.
Intermittenta volveringsepisoder förekommer vilket patienter kan gå med odiagnosticerade i flera år.
Finns tre olika grader av malrotation:
- Asymtomatisk malrotation: Radiologiskt bifynd i samband med undersökning för annat tillstånd.
- Intermittenta besvär: Buksmärtor och kräkningar, ofta relaterat till matintag.
- Akut ileus: Med eller utan septisk och/eller hypovolem chock.
Utredning: Radiologisk utredning om tillståndet tillåter det. BÖS visar ofta ospecifik bild eller fri gas
vid perforation, ”double-bubble” kan ses (dilation av ventrikeln och proximala duodenum). Ultraljud
kan visa tecken på malrotation. Övre passage röntgen är gold standard vid malrotation med hög
sensitivitet och visualiseras duodenum bra. DT används sällan pga strålningen. Colonröntgen används
som tillägg.
Behandling: Kontakt med barnanestesi. V-sond + KAD sätts. Intravenös vätska. Smärtbehandling
(Perfalgan + Morfin). Preop antibiotika. Blodprover (syra-bas, laktat, elstatus, blodstatus,
koagulationsstatus, blodgruppering och BAS-test).
- Operation: Enligt Ladds procedur för att minska framtida volvulus samt duodenalobstruktion
genom att bredda mesenterialroten, lösa bindvävsstråk mellan bukvägg och cekalpol samt
placera tarmen i en icke-roterad position. Sedan fixeras tarmen av naturliga postoperativa
adherensbildning.
Prognos: Beror på graden av tarmischemi. God prognos om ingen nekros vid volvering. 3-9%
mortalitet men typ 0% hos friska barn.

6.2 Hirschsprungs sjukdom
Etiologi: Kongenital sjukdom som innebär att ENS ganglier (plexus myentericus och submucosus)
saknad i distala colon. à Peristaltik saknas vid detta parti. à Kraftig dilation av colon.
Epidemiologi: 1/5000 levande födda. 4 ggr vanligare hos pojkar.
Symtom: Medfödd utspänd buk. Förstoppning, svåra buksmärtor eller kräkningar.
Klinik: Diagnosticeras ofta i neonatalperioden pga utebliven tarmtömning. Hos äldre barn är
förstoppning vanligaste symtomet.
Utredning: Colonröntgen, vävnadsprov från colonslemhinnan.
Behandling: Resektion av drabbat tarmsegment. Spolning av tarmen hemma innan operation
alternativt stomi innan.
Prognos: Regelbunden och långsiktig uppföljning.

6.3 Tarmatresi

Medfödd obliteration av tarmhåligheten, där ileum omfattas i hälften av fallen, och jejunum och
duodenum i lägre frekvens. Är den vanligaste orsaken till tarmobstruktion hos nyfödda.
Behandling: Stomi.

7. Kirurgiska missbildningar – Esofagusatresi, duodenal atresi, analatresi,
bukväggsdefekter (Gastroschis och omphalocele) och medfött diafragmabråck.
7.1 Esofagusatresi

Etiologi: Medfödd missbildning
av esofagus.
Typer: 90% har ett kort övre
segment som slutar i ingången
till brösthålan som en blind säck,
samt ett nedre segment som
förbinder ventrikeln med
luftstrupen, en så kallad kalla tracheoesofageal förbindelse (normal gasfördelning vid BÖS).
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5-10% saknar helt förbindelse till nedre segmentet, long gap. Det nedre segmentet är då kort (Tom
på gas vid BÖS).
Associerade missbildningar förekommer hos 50% - främst hjärtmissbildningar, urologiska
missbildningar, GI missbildningar samt skelettmissbildningar.
Symtom: Rikligt med saliv i munnen, dyspé, hosta och cyanosattacker hos det nyfödda barnet. Vsond fastnar i övre segmentet. Vid matning förvärras symtomen och barnet löper stor risk för
aspiration och lungkomplikaioner.
Riskfaktorer: Prematuritet och polyhydraminos.
Diagnos: Esofagus-Röntgen visar blint slut i övre segmentet. Luft i GI-kanalen verifierar
tracheoesofagal förbindelse. Lungröntgen. Ultraljud hjärta, hjärna och njurar.
Handläggning: Höjd huvudända. V-sond i övre segment. Rensugning av näsa och svalg. Syrgas vb.
Kontinuerlig MEWS kontroll. Fasta och iv vätska.
Prover: Syra-basstatus, blodstatus, elstatus, leverstatus, CRP, blodgruppering, bastest, PKI,
kromosomanalys.
Operation: Sker efter 1 dygn. Slutning av tracheoesofagal förbindelsen och anastomos end to end av
esofagusändarna. Sedan V-sond som fixeras.
Läkemedel: Antibiotika, Nexium och ev inhalation vid lungengagemang.
Uppföljning: Utredning höfter, munmotorik, mun- och tandstatus.

7.2 Duodenal atresi
Medfödd anläggningsrubbning där duodenum slutar blint
utan förbindelse till jejunum. Upptäcks oftast antenatalt på
ultraljud.
Symtom: Stopp nedan Papilla Vater ger gallfärgad
kräkning som inte upphör. Stopp ovanför ger inte denna
färg. Mekonium kommer initialt men upphörd snart.
Bukspänning blir mer och mer framstående. Högre stopp
upptäcks tidigare än lägre (dagar).
Rskfaktorer: 1/3 av alla med atresi eller stenos av
tunntarm har Downs. Atresi av jejunum och ileum ofta
associerad med multipla andra atresisegment i bålen.
Diagnos: Klinisk undersökning och BÖS.
Behandling: Kirurgisk op med anastomos.

7.3 Analatresi

Medfödd missbildning där normal analöppning saknas eller sitter på fel ställe. Analatresier indelas i
höga och låga men benämns utefter var tarmen slutar. Vissa slutar helt blint men de flesta mynnar ut
med en fistel till uretra eller perineum. Hos flickor ibland till vagina.
Typer av fistel: Blåshalsfistel, rektoprostatisk fistel, rektobulbär fistel, vestibulär fistel, perianal fistel
eller ”non fistula”.
Klinik: Vid inspektion noteras ingen tydlig analöppning eller så tömmer sig mekonium via fistel eller
uretra.
Utredning: Röntgen – rektografi görs via fistel för att bedöma avstånd mellan tarm och sfinkter till
hudplan.
Handläggning: Utredning. V-sond med aspiration. Glukosdropp. Labprover.
- Hög analatresi – Blåshalsfistel, rektoprostatisk-, rektobulbär-, non fistula.
Op inom 1 d med sigmoideostomi. Vid 3-6 mån görs PSARP (posterior sagital anorectal plasty =
stjärthålsoperation). Ca 3 mån efter PSARP genomförs stominedläggning
- Låg analatresi – Perianal fistel, vestibulär fistel.
Synlig fistel. Anoplastik görs inom 0-6 veckor.
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7.4 Bukväggsdefekter – Gastroschis och Omphalocele (Exomphalos)

Diagnosticeras antenatalt oftast.
Gastroshisis: Tarmen sticker ut genom en defekt i främre bukväggen i koppling till naveln utan
täckande hinna. Större risk för dehydrering och proteinförlust. Bör åtgärdas snarast. V-sond bör
sättas och aspireras. Intravenöst dropp.
Omphalocele: Tarm och bukinnehåll sticker ut genom naveln och är täckt av en transparant hinna av
gulesäck och peritoneum. Bättre! Dessa två tillstånd är associerade till andra större kongenitala
missbildningar
Behandling: Operation.

7.5 Medfött diafragmabråck – CDH

Kongenital missbildning då en del av diafragman saknas – bukorganden åker då upp i thorax. Då hålet
sitter posteriort, benämt då som Bockdalek bråck, är lungorna mer eller mindre underutvecklade. à
Andningssvårigheter snart efter födsel. Barn med bråck framtill, Morgagni bråck, eller i anslutning till
esofagus har alltid normalt utvecklade lungor à Upptäcks senare.
Diagnos: Ställs ofta prenatalt med ultraljud. Lungröntgen postpartum visar deviation av hjärtat åt
höger. Tarmar ser ut som blåsor på platsen för lungan.
Symtom: Dyspné, ökad AF, hjärtljud på höger sida (vänstersidigt bråck), tarmljud på vänster sida
(vänstersidigt bråck), acidos, blekt och slapp barn samt liten och insjunken buk. Äldre barn insjuknar
ofta i en akut ileusbild pga tarmen kommer i kläm i diafragma defekten.
Handläggning: Intubation om akut andningssvikt, ev ECMO för lugnmognad.
- Operation: Då trycket i lungorna är lägre än blodtrycket under 1 d kan diafragman opereras.
Antingen med kroppsegen vävnad eller biomaterial eller GoreTex
Uttrappning av respirationsstöd – ev Sildenafil och syrgasbehandling.

8. Nekrotiserande enterokolit - NEC
Ett vanligt akut GI-tillstånd hos pre- och dysmatura (omogna). Pga otillräcklig blodtillförsel
nekrotiserar tarmvävnad. Detta är fokuserat till tunntarm och kolon. Uppstår vanligtvis postpartum
Riskfaktorer: Prematuritet. Nästan uteslutande prematura.
Epidemiologi: Incidensen bland prematura är 1-5%. Bland alla levande födda rapporteras incidensen
vara mellan 0,5-5 barn/1000. Uppkommer efter någon vecka då barnet börjar äta.
Orsak: Oklar etiologi. Prematuritet leder till outvecklad organfunktion pga nedsatt motilitet,
näringsupptagningsförmåga, blodflödet, skyddsmekanismer mot bakterier i tarmen och
immunförsvaret. Andra bidragande faktorer är användning av modermjölksersättning och
kolonisering med sjukdomsframkallande bakterier i tarmen. 90% har fått per oral näring.
Diagnos: Påverkat AT, födoämneintolerans. Fördröjd ventrikeltömning. Blod i avföringen. Svaghet.
Dyspné eller påverkad cirkulation.
Symtom: Varierar ifrån mild sjukdom med mest GI-symtom till allvarlig sjukdom med
multiorganssvikt. I svåra fall förekommer perforation, peritonit och svår chock.
Utredning: Radiologi (BÖS) kan visa intramural gas såsom grynighet och lab. Kan ge nekros i
tarmvägg.
Behandling: Fasta och bredspektrumantibiotika. Eventuell hjärt- och lungfunktion. Främst medicinsk
behandling men 20-40% kräver operativ åtgärd – då på basen av fri gas.

Barnurologi
1. Preputiala sjukdomstillstånd (phimosis, balanit och paraphimosis)
Preputiet = Förhud.

1.1 Phimosis

Innebär förträngning av förhuden. Detta orsakar oförmåga att retrahera förhuden bakom ollonet. Är
ett normaltillstånd hos små pojkar – kallas fysiologisk fimosis – vilket ofta är symtomfritt och löser sig
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spontant innan tonåren – beror på synerkier som håller fast förhuden – försöker man dra tillbaka
denna kan man dra upp dessa och få in bakterier under förhuden och äkta fimosis kan uppstå.
Kvarstår det längre än fram till skolåldern bedöms detta som patologiskt.
Äkta fimosis innebär ärrbildning i förhuden. Orsaken är upprepade försök att retrahera förhuden.
Detta leder till sprickbildningar och ärrbildning i omslagsranden (där den synliga förhuden möter inre
förhuden). Kan även bero på inflammatoriska och infektiösa tillstånd.
Symtom: Vanliga symtom är upprepade balaniter, sveda och irritation i förhuden samt ballonering
vid vattenkastning. Smärta vid erektion och samlag kan förekomma.
- Fysiologisk fimosis: Synlig omslagsrand. Vid retraktion bildas ”mjuk tratt”. Den inre förhuden kan
protruera en aning.
- Äkta fimosis: (=Lichen sclerosus et Atrophicus) Hård omslagsrand och tyder på
retraheringsförsök. Hård, vitaktig ring av förtjockad hud ses som ej går att dra tillbaka då
fibros/ärrvävnad har bildats.
Remiss till urolog vid: Krystmiktion eller långsamt flöde. Utebliven effekt av konservativ behandling.
Remiss ska innehålla beskrivning av fimosisen, graden av miktions- och andra besvär, effekten av
steroidbehandling och antal balaniter samt verifierade UVI:er.
Diff: Lichen sclerosus et atrophicus (Balanit xerotica obliterans), balanit/balanopostit och frenulum
breve.
Status: Möjligt att retrahera? Vit ring kring förhudsöppningen? Tecken till balanit?
Behandling: Enbart ballonering av förhuden och sned urinstråle är inte en indikation för behandling.
Tänjning och dilation av förhuden rekommenderas aldrig som behandlingsmetod då det snarare ökar
risken för sprickor och ärrbildning. Behandling rekommenderas till pojkar med:
- Äkta fimosis med lindriga besvär.
- Fysiologisk fimosis med återkommande balaniter (>3 st/år) trots god förhudshygein.
- Om pojken i 12-14 årsåldern (puberteten) ännu inte kan retrahera.
I första hand konservativ behandling: Dermovat 1 x 1 i 4 veckor (grupp IV-steroid) – applicering efter
att förhuden retraherats maximalt på trängsta partiet, ej glans. Upprepa behandling efter
behandlingsuppehåll i 4 veckor om otillräcklig effekt – då morgon och kväll i 4 veckor.
Vid utebliven effekt: Förhudsplastik eller circumcision. Circumcision är bästa alternativet vid en äkta
fimosis. Yngre än 3 mån kan man göra med lokalbedövning. Annars väntar man till 15 kg och gör i
narkos eftersom de måste vara kvar på avdelning efteråt. En komplikation kan bli meatusstenos pga
irritation.
Plasmacellsbalanit: Variant som drabbar äldre
män. Ger rodnad, välavgränsade, glansiga
1.2 Balanit
lesioner – ofta asymptomatiskt.
Etiologi: Inflammation/infektion på ollonet. Vid
Balanitis circinata: Sk Erosiv balanit – ett
balanopostit är även förhuden engagerad. Är ett benignt
delfenomen av Reiters sjukdom (reaktiv artrit
tillstånd som finns i alla åldrar – främst unga pojkar.
– efter bakteriell infektion i uretra eller tarm).
Prognos: God även om återfall är vanligt.
Uppkommer då välavgränsade erytematösa
Riskfaktorer: Fimosis som försvårar hygien. Hos vuxna
makula, ibland erosiva. Förkommer
ofta pga irritationseksem pga överdrivet tvättande – risk
tillsammans med hud- och ögonengagemang.
då för svamp och bakterietillväxt. Även fuktiga
förhållanden, mekanisk retning, störd mikroflora efter
ab-behandling samt irriterande substanser. Högre risk att drabbas vid diabetes, invers psoriasis,
Lichen sclerosus et Atrophicus (LSA) och fetma.
Symtom: Ömhet, klåda, rodnad, svullnad, knottror, plitor, ulceration, sekretion, pus och
smärta/sveda vid miktion.
Diff: LSA, Lichen ruber planus, peniscancer, könssjukdom, psoriasis, kontaktallergi, latexallergi
(kondom) och fixed drug eruption (läkemedelsbiverkan).
Utredning: Symtomdebut/utveckling. Frekvens av hygien och kräm/tvålanvändning? Flytningar?
Miktionsbesvär? Feber – mer utbredd infektion? Symtom från andra delar av kroppen? Sexuell
anamnes?
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Status: Oftast en klinisk diagnos baserat på undersökning av yttre genitalia och inguinala lymfkörtlar:
- Rodnad/irritation? – Svårt att avgöra inslag av svamp.
- Svullnad ses både vid inflammation, infektion och irritationseksem.
- Pus? Blåsbildning? Ulcerationer? Fimosis?
- Svullnad av lymfkörtlar kan vara tecken på mer utbredd infektion.
- Sprickbildning ses vid bla dehydrering och irritation.
- Sprickbildning ses vid bla uttorkning och irritation
- Sammanväxningar kan förekomma vid fimosis och Lichen sclerosus.
- Flytning från uretra kan finnas vid lokal inflammation och infektion.
Lab: Behövs sällan. STI-prover vid misstanke. P-glukos om upprepade svampinfektioner. Svamp-/eller
bakterieodling tas oftast ej.
Differentialdiagnoser
Behandling: Allmänna råd om underlivshygien
LSA: Ofta ej hos barn. Ses samtidig hudatrofi
(ljummet vatten, babyolja – ej tvål. Lufta). Oftast ej
och vita områden.
ab.
Peniscancer: eller förstadier. Misstänkt vid
- Vid trång förhud: Spolning via injektionsspruta
svårläkta sår eller utväxter, ev med samtidig
med ljummet kranvatten eller NaCl vid
svullnad av lymfkörtlar i ljumskar.
fimosis/inflammation. Kan kräva Xylocaingesalva.
Könssjukdom: Flytning och associerade
Sittbad i ljummet vatten kan vara bra.
symtom från ögon. Ex klamydia, gonorré
- Vid irritationseksem:
eller mykoplasma. Blåsbildning och svullnad
1. Kräm Cortimyk eller Daktacort (Miconazol
av lymfkörtlar i ljumskar ska ge misstanke
samt mild steroidgrupp I) receptfritt
om genital herpes. Ulceration, rödbruna
2. Kräm Pevisone (Bredspektrum ab + medelstark
utslag på övriga kroppen, svullnad av
steroid grupp II).
inguinala lymfkörtlar och allmänsymtom
Remiss: Vid ulcerationer (hudmottagning),
med feber, ledvärk etc kan vara tecken på
peniscancer (urolog),
syfilis.
Dermatos/LSA/psoriasis/plasmacellsbalanit
Kontaktallergier: Ex konserveringsmedel i
(hudmottagning). Behandlingssvikt utan fimosis
tvål rengöringsprodukter
(hud). Flera balaniter sekundärt till fimosis
(barnkirurg/urolog).
Uppföljning: Endast om utebliven förbättring och fortsatta besvär – obehandlat kan detta leda till
ärrbildning och fimosis.

1.3 Paraphimosis

Definition: Preputium kan inte dras tillbaka då det retraherats.
Relativt vanligt tillstånd. Vanligaste bland barn och äldre män.
Riskfaktorer: Trång förhud, hög ålder och inlagd KAD.
- Trång förhud: Sekundärt till svullnad av glans kan preputium bli
”instängd” i sulcus coronalis. à venös stas, ödem och svullnad av
glans – i värsta fall arteriell ocklusion och nekros av glans.
Symtom: Tillbakadragen förhud. Smärta. Snabbt uppkommen svullnad av förhuden.
Klinik: Ödembildning i retraherat preputium som inte kan reponeras. Sent fynd är svullet glans,
venös stas, ev nekros av glans.
Komplikationer: Arteriell ocklusion och nekros.
Behandling: Akut reponering av förhuden – förhindra nekros!
- Reponering: Xylocaingel/salva under preputiet. Kläm försiktigt med ett fast tryck runt ollonet
med tummarna och dra förhuden sakta framåt över ollonet med de andra fingrarna. Om inte
detta fungerar à akut kirurgi.
- Kirurgi: Dorsalklipp (eller ventralklipp efter penisblockad med lidokaininjektion). Eventuellt görs
vanlig cirkumcision – oftast elektivt när akuta fasen är över.
Prognos: Vanligt med recidiv. Rekommenderas då med circumcision. God prognos vid behandling.

Utveckling Sammanfattning

Termin 10

Erik Bernebrant

2. Akut skrotum (testistorsion, torkverad Morgagnis hydatid, epididymit, orchit,
hydrocele/bråck, skrotalödem, testistumör)
2.1 Testistorsion
Definition: Testikel som vridit sig runt sin axel. Gör så att cirkulationen stoppas till testikel och
epididymis.
- Extra-vaginal: Testikel utanför tunica vaginalis – främst yngre små barn.
- Intra-vaginal: Testikel i tunica vaginalis – tonåringar.
Orsak: Sker ofta under aktivitet eller trauma. Drabbar främst 12-15 åringar – då pga
testosteronpåslag och tillväxt. Kan förekomma i alla åldrar dock.
Diff: Epidydimit, torsion av moragnis hydatid. Akut buk av andra orsaker, uretärsten, ljumskbråck,
peritonit med öppenstående processus vaginalis, inflammation eller blödning i testikeltumör, skrotal
abscess, Fournier gangrän.
Symtom: Allt från akut insättande svår smärta i ena testikeln till en lågt sittande molande värk. Hos
barn också illamående och kräkning. Möjligt med neonatal torsion som man föds med – då finns
ingen smärta eftersom själva nekrosen har skett intrauterint.
Status: Bukstatus, bråckposter, palpation av testis. Smärta över testit vid palpation som görs
stående. Svullnad, rodnad. Undersökning i stående-normalt ligger testis i ventrikelplanet, vid torsion
kan den ligga i horisontalplanet. Fyndet har hög specificitet.
Utredning: Bör bedömas akut av kirurg/urolog. Ulj med färgdoppler om det ej fördröjer diagnosen.
Behandling: I regel kirurgisk exploration som också ställer diagnosen. Man kan prova manuell
reponering i väntan på op. Ej möjligt att särskilja från en torkverad Morgagnis hydatid. Efter ca 6 h
finns stor risk för bestående skador. 12-24 h så finns 50% funktion kvar. >24 h så finns det ingen
funktion kvar.

2.2 Torkverad Morgagnis hydatid – Appendix testis

Definition: Den embryonala resten (Morgagnis hydatid) mellan testikeln och bitestikeln har vridit
runt sig själv. Drabbar främst barn och ungdomar.
Symtom: Smärta ifrån pungen – särskilt vid rörelser och vid palpation. Kan komma med buksmärta.
Oftare mildare smärta än vid testistorsion.
Smygande debut jämfört med torsion.
Utredning: Viktigt att utesluta testistorsion!
Vanligen lätt-måttlig ömhet i ena testikeln. Störst
smärta i övre polen och kan ibland kännas.
Genom den tunna huden kan man se en mörk,
hård, kraftigt ömmande knuta vid testikelns övre
pol (blue dot sign).
- Ultraljud: Görs för att verifiera diagnosen –
om anamnesen och kliniken är helt typiskt är
detta ej nödvändigt.
- Operation: Då testistorsion inte kan
uteslutas och diagnosen är oklar.
Behandling: Vanligtvis konservativ – hydatiden dör och absorberas efter någon vecka.
Rekommendation om smärtlindring och NSAID, undvika åtsittande underkläder, undvik idrott.
Operation för att avlägsna rester av hydatiden för att smärtan ska gå över snabbare i vissa fall.

2.3 Epididymit – inflammation av bistestikeln

Epidemiologi: Färre än 1 fall per 1000 patienter per år. Sällsynt före puberteten. Kan förekomma hos
barn.
Etiologi/patogenes: Hos yngre män främst STI (klamydia, mer sällan gonorré). Hos män >35 år främst
gramnegativa stavar. Kan vara komplikation till urologiska sjukdom eller ingrepp. I få fall bakteriell
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orsak (från UVI) hos barn före puberteten. Icke-infektiös variant upp till 2-3 d efter trauma. Samtidig
svullnad i testikeln beror på stas.
Riskfaktorer: Recidiverande epididymit hos yngre pojkar kan bero på reflux av urin till prostata,
sädesblåsorna och sädesledarna. Testiscancer kan i vissa fall vara underliggande.
Symtom: Smärtor i skrotum och palpabel svullnad och ömhet i epididymis. Långsamt insättande
tyngdkänsla och smärtor i skrotum, ofta strålande upp i buken. Frossa, tempökning till 39-40 grader,
svullnad och ömhet i en bitestikeln. Samtidigt sveda och frekvent blåstömning och ibland flytningar.
Klinik: Svullnad, rodnad och lokal värmeökning motsvarande epididymis, i regel ensidig. Palpation av
epididymis, dorsalt och kranialt om testikeln och funikeln, gör mycket ont. Feber och ev påverkat AT.
Samtidiga symtom på cystis och uretrit förekommer.
- Phrens tecken: Genom att lyfta skrotum uppnås smärtlindring vid epididymit, medan det inte
medför någon lindring vid funkeltorsion.
Utredning: STI prover, urinodling och urinsticka. CRP, LPK och SR. Ev ultraljud för att verifiera.
Behandling: Antibiotika och vila. Endast ab till barn endast om urinprovet är positivt.
- Ciprofloxacin 500 mg 1 x 2 – minst 3 veckor och kontroll efteråt.
- Sulfametoxazol 800 mg + trimetoprim 160 mg x 2 – minst tre veckor och kontroll.
- Smärtlindring med NSAID.
Ev suspensor som stabiliseras testiklarna. Sängvila, analgetika och kalla omslag lindrar de första
dagarna.
Komplikationer: Cystbildning i epididymis och sterilitet.
Uppföljning: Kontroll efter 1 mån. Urologisk utredning om ej STI och bristande svar på behandling.

2.4 Orkit

Inflammation i testikeln. Ovanlig i och med parotitvaccinationerna. Bakteriell agens ovanligt.
Orsak: Förekommer i praktiken bara i samband med parotit. Ger då testisatrofi som resttillstånd
(förlust av germinativa epitelet, dock oftast bibehållen testosteronproduktion). Bilateral parotitorkit
ger infertilitet.
Symtom: Svullnad och ömhet i testikeln. Relativt hastigt påkommen smärta.
Behandling: Vila och avlastning (suspensor).

2.5 Hydrocele/bråck

Orsaker: Processus vaginalis följer normalt sett med ner i skrotum. Om inte denna sluter sig tillräcklig
skapas hydrocele. Hos vuxna beror det på trauma, infektion i testikel/bitestikel och ljumskbråck.
Symtom: Ofta asymtomatiska. Stora hydrocele ger tyngdkänsla, besvärande storlek och kosmetiska
besvär.
Klinik: Kommunicerande hydrocele ses nästan uteslutande hos nyfödda och småbarn. Känns som en
jämn, eftergivlig och fjädrande, oöm förstoring av ena punghalvan. Kan vara spänt och omöjliggöra
palpation av testikeln. Vid genomlysning i mörkt rum ses testikeln som en mörk skugga.
Utredning: Anamnes + palpation + undersökning med ficklampa.
Behandling:
- Ingen åtgärd: Små och ej symtomgivande.
- Punktion: Venflon under sterila betingelser. Hydrocelet bör då tömma sig på klar halmgul vätska.
Kortvarig effekt då hydrocelet snabbt fyller på sig oftast.
- Sklerosering: I kombination med punktion. Skleroserande ämnen sprutas in à Smärtsam
inflammatorisk reaktion kan uppstå och skada testikel och bitestikel. Erbjuds ej vid barnalstrande
ålder – hög recidivrisk.
- Operation: Genom skrotum avlägsnas hydrocelesäcken.

2.6 Skrotalödem

Ger svullnad och rodnad av pungen – antingen ena eller båda sidorna. Sitter enbart under huden.
Orsak: Allergisk reaktion eller någon form av inflammation.
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Symtom: Svullnad som ofta börjar vid analöppningen och kan bla vara orsakad av springmask.
Behandling: Exspektans – går tillbaka av sig själv. I vissa fall ges ab/antihistaminer i tablettform. Man
bör avstå gymnastik, cykling mm i ca 1 v.

2.7 Testistumör

Epidemiologi: <1 % av alla cancerfall. Vanligaste cancerformen män 15-35 år. Ca 340 fall/år.
Etiologi: Okänd orsak. Östrogenbalans under fosterstadiet? Kryptochism har ökad risk. Andra
genetiska förändringar.
Symtom: Palpabel resistens i testikeln. Tyngdkänsla, ömhet, värk, diffus obehagskänsla.
Gynekomastri kan vara ett recken.
Utredning: Kroppsundersökning. Akut ultraljud. Direkt remiss till urolog. Biopsi från kontralaterala
testis. Markörer (beta-hCG, AFP, LD och S-PIAP före och efter op. Ta även tesosteron, LH, FSH och
SHBG). DT av buk, bäcken och thorax.
Klassifikation: 95% är germinalcellstumörer – ursprungna ur samma modercell. Finns två typer:
- Seminom: 60%. 85% har begränsad tumör.
- Non-seminom: Blandtumör – 40-45%. 40% har spridd sjukdom vid diagnos.
Behandling: Orkidektomi. Cisplatin alternativ kombinationer av cytostatika (BEP-kur; Bleomycin,
etoposid [Vepesid] och cisplatin)

3. Retentio testis
Sker vanligtvis en gradvis utveckling och nedstigning av testiklarna under fosterutvecklingen. Vid v 13
vandrar testiklar ner ifrån abdomen till inguinalkanalen. Nedstigningen genom inguinalkanalen
startar i tredje trimestern (månad 7-8). Månad 8-9 hittar testiklar till sin position i skrotum.
Mekaniska, anatomiska, endokrina (testosteron) och parakrina faktorer påverkar detta. Påverkas
dessa faktorer kan testikelretention förekomma.
Riskfaktorer: Endokrina och genetiska sjukdomar. Vanligare vid prematuritet, SGA och FV <2,5 kg.
Definitioner:
- Retentio testis: Testiklar vid 6 mån ålder kan ej
palperas eller hittas i skrotum och ej fås att stanna
där efter manipulation.
- Retraktil testikel: Komplett nedstigning men testis
ligger ej i pungen pga stark kremasterreflex – kan
vara uppdragen mot ljumsken. Risk att testis
ascenderar. Kremasterreflexen finns inte hos
nyfödda, hos pojkar mellan 4-10 år är reflexen
särskilt stark. >30 sek kvar i pungen är ok.
- Ascenderad testikel: Ffa retraktila testiklar. Vanligt
hos pojkar där nedvandring börjat postpartum.
- Ektopisk testikel: Nedvandrad testikel nivåmässigt
men har vandrat ned på annat håll och kan således
hittas utanför skrotum. Risk för testistumör (dock
låg risk) – hittas då i senare stadium.
- Anorki: Avsaknad av testikel/testiklar.
Epidemiologi: Vanligaste kongenitala urogenitala anomalin hos nyfödda pojkar. Ca 2-5% prevalens.
30% hos prematura. De flesta descenderar under de första 3-4 mån. Efter 6 mån är descendering
ovanligt. Ca 1% vid 1 åå hos fullgångna pojkar.
Diff: Intrauterin testitorsion, lymfadenopati inguinalt, ljumskbråck, retraktil och ektopisk testikel.
Utredning: Ingår som undersökning på BVC och skolvård. Remiss till urolog/barnkirurg vid misstanke.
Ingen evidens för radiologi. Bedöm om testikelretention och skilj mellan palpabel och icke-palpabel
testikel/ar.
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Anamnes: BVC undersökningsresultat. Har föräldrar sett båda testiklarna i pungen. Tidigare
operation i området (iatrogen retentio testis).
Status:
1. Bukstatus, bråckportar: I liggande och stående.
2. Yttre genitalia: Undersök i liggande position med lätt böjda och korsade ben.
Penis: Hypospadi? Mikropenis?
Skrotum: Ses testis? Rugae? Sidoskillnad? Bifid skrotum?
Testiklar: Lägg vä hand i ljumsken innan palpation av skrotum. Palpera en sida åt gången. Försök
ev mjölka ned testikeln. Undersök ev ektopisk testikel. Bedöm storlek relaterat till ålder – en
ensidig och icke-palpabel retentio testis med en kontralateral förstorad testikel kan tala för
testisagenesi/-aplasi, men är ett ospecifikt tecken och ska handläggas som övriga fall.
3. Hjärta och lungor: Om pat planeras för narkos/operation.
Endokrin utredning: Bilateral testikelretention ska remitteras till barnendokrinolog oavsett om
samtidig hypospadi. Kontakt med DSD-team direkt om nyfödd pojke utan palpabla testiklar.
Behandling: Syftar till att minska risk för testiscancer, nedsatt fertilitet, testistorsion (10 x vanligare),
ljumskbråck (90% har öppetstående processus vaginalis) och testistrauma (kompression av inguinal
testis mot os pubis).
- Medicinsk behandling: hCG eller GnRH lyckas i 20%. Mindre chans ju högre beläget. Ska inte
användas pga ringa effekt och flera potentiella biverkningar.
- Kirurgisk behandling: Retraktila testiklar är normalt och ska ej behandlas. – dock uppföljning
med ny klinisk bedömning pga risk för ascendering. Testikelretention ska anmälas för op efter
klinisk undersökning under anestesi eftersom vissa kan palperas i skrotum då barnet sover
(retraktil).
Operation bör ej ske innan 1 åå men ej före 6 mån ålder pga möjlighet för nedvandring. Detta gynnar
framtid fertilitet och tillväxt av testikeln.
- Ensidig retentio testis (palpabel): Undersökning under narkos. Om fortsatt retention à
Orkidofunikolys och orkidoplexi.
- Ensidig retentio testis (icke-palpabel): Undersökning under narkos. Om palperbar à
Orkidofunikolys och orkidopexi.
Fortsatt ej palpabla à Laparoskopi för att inspektera inguinalkanalens öppningar, hurvida proc
vaginalis är öppen eller ej, testikelkärlen och vas deferens, samt den eventuella testikeln.
Uppföljning: Retraktila följs i primärvården eller öppen specialistvården. Efter op åb efter 4-6 mån
för bedömning av storlek och op-resultat. Slutgiltig kontroll innan pat fyllt 15 år.
Prognos: Lyckad op runt 74% för abdominella testiklar och ca 96% palpabla testiklar. Vanligaste
komplikationen är testisatrofi – förekommer i 1,8% av fallen.
Fertilitet: Unilateralt har samma paternitet (lika många barn) men sämre spermiekvalitet. Bilateralt
har lägre fertilitet och paternitet. Op efter 1-2 års ålder förbättrar ej fertiliteten.
Malignitet: Ökad risk för testiscancer – högre ju senare op.

4. Hydronefros
Stort njurbäcken. Upptäcks via infektionsanamnes, intrauterint eller vid ultraljud/CT.
Epidemiologi: 1-2% hos nyfödda. Dubbelt så vanligt hos pojkar.
Orsak: Förträngning av övergången mellan njurbäcken och urinledare (PUJ).
Symtom: Dålig tillväxt, UVI och smärtor hos större barn. Vissa patienter har inga symtom.
Diagnos: Ultraljud eller njurröntgen. Bedöm om förträngningen utgör motstånd och obstruktion mot
urinflödet. >50 mm dilation av njuren (AP) behöver ofta opereras.
- MAG3-scintigrafi (barn njurscint): Mäter uppladdning av isotop i njuren. Sedan sprutar man
Furix och vill se ett bra gensvar.
Behandling: Operation för att avlägsna avflödeshindret – pyeloplastik enligt ”Anderson-Hynes”. En
del av njurbäcken tas bort. Finns det ett abberant kärl klipper man uretären och syr ihop. Klipper
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man kärlet förlorar man blodförsörjning till basala njuren – denna del försörjer även njurbäcken –
ingen bra idé alltså.

5. Vaginala flytningar hos barn
Orsak: Infektion med hud- eller luftvägspatogener. Färglösa, icke-illaluktande flytningar kan
förekomma efter tex förkylning. Springmask, candida och främmande kropp är andra orsaker. Vid
misstanke om övergrepp kontaktas Soc.
Symtom: Fråga efter färg, lukt, rodnad, klåda, sveda vid miktion. Informera om us av yttre genitalia,
perineum och anus.
Diagnos: Urinodling. Strep A från vagina och anus vid rodnad. Bakterieodling från vagina vb.
Behandling: Måttlig hygienråd. Behandla strep a och springmask vid diagnos.

6. Avvikande yttre genitalia: Hypospadi, epispadi, hymen imperforatus och labiala
synekier,
6.1 Hypospadi

Heterogen grupp kongenitala missbildningar där graden av penis
urinrör avstannat i den tidiga fosterutvecklingen. Svårighetsgraden
styrs av hur tidigt utvecklingen störts, och involverar vanligen en
ventralt mynnande urinrörsmynning, krökning av penisskaftet samt
dorsalt ansamlas förhud.
Epidemiologi: 8/1000 födda pojkar i Sverige – stigande incidens.
Klassifikation: Hypospadi indelas beroende på meatus läge
- Grad I: Glanulär eller koronar hypospadi
- Grad II: Penil
- Grad III: Penoskrotal
- Grad IV: Perianal. (ej på bilden)
Embryologi: Penila uretra utvecklas v 6-12 ur uretrala fåran genom att
vecken sammansmälter över fåran. Glanulära uretra utvecklas v 9-12
genom epitelial inväxt från glanstoppen. Den penila och glanulära
uretran fusionerar sedan i fossa navicularis och bildar ett sammanhängande urinrör. Preputiet
utvecklas från glansbasen och växer framåt tills det täcker glans. Processen är helt beroende av
balansen mellan androgener och östrogener.
Orsaker: Multifaktoriell – hereditet (ökad risk för syskon), maternell hypertension och PE, SGA, IVFgraviditet och droger/läkemedel under graviditet.
Kliniska fynd: Meatus position är ventral på glans, penis, skrotum eller i perineum. Ofta trång
meatus. 98% har en klyven förhud och har konfiguration av en kapuschong. Fibröst band mellan
meatus och glans kan ge ventralbockning. – Förstärks vid erektion. Rafe är ofta devierad. Glans kan
vara tillplattad. Bifid skrotum kan förekomma vid penoskrotal hypospadi. Ca 10% har inguinalbråck
och 10% retentio testis.
Utredning: INGEN OMSKÄRELSE – Kan äventyra behandlingsmöjligheterna.
Anamnes: Urinstråle – har den observerats? Kraft? – Hereditet? Riskfaktorer? Inguinalbråck?
Status: Kontrollera meatus (kan finnas ”falska meatus). Preputiets konfiguration. Krökning?
Uretraplattans kvalitet? Testes i skrotum bilateralt? Inguinalbråck? Observera urinstråle och flöde.
Utredning: Vid uttalad hypospadi – ultraljud för att utesluta andra missbildningar.
DSD = Bilateral retentio testis + mikropenis + perineal hypospadi.
Behandling: Målen är att förbättra miktion, sexuell funktion, kosmetik och minimera komplikationer.
Grundläggande principer för rekonstruktion innefattar:
- Exstirpation av chordae vid klar kurvering
- Rekonstruktion av neouretra
- Stentning/kateterisering formande neouretra.
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Hypospadierekonstruktion: Meatotomi snarast efter 3 mån ålder för att minska risk för påverkan på
blåsa och övre urinvägar. I Sverige har man som mål att operera vid 1-1,5 års ålder för
uretrakonstruktion. Man använder bukal slemhinna (munslemhinna).
Komplikationer:
- Perioperativa: Blödning/hematom, infektion, ödem, kateterproblem och urinretention.
- Postoperativa: Uretrokutana fistlar, ruptur av rekonstruerad förhud, meatusstenos,
uretrastriktur, uretradivertikel och megalouretra, återkommande ventral krökning, sprayande
urinstråle, ofördelaktig kosmetik och hårväxt i neouretra.

6.2 Epispadi

Medfödd missbildning av urinröret, så att det är öppet
uppåt. 1/50000 födslar. Lika vanligt för pojkar och
flickor. Är en mindre uttalad form av blåsexstrofi. En
icke-obstruktiv medfödd missbildning.
Orsak: Vävnaden nedanför urinblåsan sluter sig inte i
mittlinjen.
Utredning: Påvisas vid klinisk undersökning.
Behandling: Epispadiplastik utförs vid ca ett års ålder.

6.3 Hymen imperforatus – hel hymen

Vanligaste avvikelsen i det kvinnliga reproduktionssystemet. Perforation ska ske före födsel genom
central degenration. Kan bildas en heltäckande hinna över introitus istället.
Epidemiologi: 1-2/1000 flickor.
Symtom: Obstruktionssymtom. Symtom vid första menarche om diagnos ej ställs hos den nyfödda
flickan. Ger nedre buksmärtor med intensifiering varje månad. Ovanligare och mer akuta symtom
förekommer.
Diagnos: Yttre gynundersökning. Ofta felaktig diagnos och långvariga besvär innan upptäckt.
Vaginalsekret hos den nyfödda flickan medför att hymen buktar ut (mukokolpos).
Komplikationer: Hematokolpos och hematometra samt ansamling av mensblod i vagina resp uterus.
Orsak: Oklar. Ovanligt med andra missbildningar.

6.4 Labiala synekier
Luckra sammanväxningar mellan de inre blygdläpparna.
Symtom: Ger oftast inga symtom. Kan gå med vaginal reflux, slemhinneirritation mm.
Behandling: Försvinner spontant senast när flickan går in i puberteten pga östrogen. Rätt sitteknikg
på toaletten (med benen isär) och en torkteknik med ett extra tryck mot vaginalöppningen

7. Urologiska missbildningar: Uretravalvel, vesicoureteral reflux
7.1 Uretravalvel

Medfödd missbildning i urinflödet med blockering av urinflödet i höjd med sfinktern av
slemhinneveck. Drabbar endast pojkar.
Komplikationer: Vidgning av övre urinvägar, reflux, förtjockad blåsa och nedsatt njurfunktion.
Symtom: Pojke som kissar utan stråle. Beror på graden av obstruktion och grad av medfödd
njurskada.
Utredning: Ultraljud, MUC, MAG:3 (efter 1 mån ålder).
Handläggning: Blåskateter alt suprapubiskateter. IV infart, VUM, MEWS och krea + elstatus +
syrabasbalans.
Behandling: Klyvning av förträngning.
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8.2 Vesikouretral reflux

Återflöde av urin till urinledare eller njurbäcken vid blåstömning.
Orsak: Försämrad ventilmekanism i övergången mellan blåsa och ureter.
- Primär: Vanligast. Ureter har ett kortare förlopp än normalt genom blåsväggen. Ev lateralt
förskjuten ureteröppning.
- Sekundär: Beror på ökat blåstryck till följd av neurogen blåsa, anatomiska missbildningar eller
obstruktion av utloppet.
Finns en familjär form (2/3 av barn med föräldrar med vesikouretral reflux).
Klinik: UVI:er och enstaka pyelonefriter. Fetal dilation av ureter, pelvis eller båda och onormala fynd.
Barn med blåsdysfunktion ger UVI och inkontinens på dagtid.
Risk: Obehandlat kan detta i kombination med UVI leda till pyelonefrit, ärrbildningar i njurarna,
hypertension och kronisk njursjukdom.
Klassifikation/gradering:
- Grad 1: Till ureter, men utan dilation
- Grad 2: Till ureter, njurbäcken och calyces, utan dilation.
- Grad 3: Mild och måttlig dilation av ureter och njurbäcken.
- Grad 4: Måttlig dilation av ureter och njurbäcken, något slingrande ureter.
- Grad 5: Uttalad dilation och vindlingar på ureter, njurbäcken och calyces.
Epidemiologi: Vanligaste urologiska anomali hos barn. Vanligast hos flickor – 1-2 %. Asymtomatisk
bakteriuri eller flera UVI har en bakomliggande reflux upp till 50% i åldersgruppen 0-2 år, upp till 10%
hos 2-5 åringar och ca 10-15% i ungdomsåren.
Diagnos: Miktionscystografi eller miktionsscintigrafi. Kan ses intrauterint. Ultraljud kan också göras.
- U-sticka och U-odling.
Vilka utreds?: Spädbarn med UVI, pojkar med UVI, flickor med övre UVI, flckor med många UVI och
alla med atypisk miktion.
Behandling: Refluxen kan försvinna spontant efter en tid för främst grad I och II. Vanligen ingen
behandling. Ab-profylax. Sällsynt med operation – då öppen eller endoskopisk behandling.
Antibiotikabehandling:
- Vid UVI:
- Nitrofurantoin 5 mg/50 mg: 1 mg/kg x 3 i 7 d.
- Trimetoprim 100 mg/mixtur 10 mg/ml: 3 mg/ml x 2 i 7 d.
- Pivmecilinam: 10-15 mg/kg i 7 d.
- Vid övre UVI och alla UVI hos barn yngre än 2 år.
- Pivmecillinam: 10-15 mg/kg x 3 eller
- Trimetoprim-sulfa-mixtur: 0,2 ml/kg x 2. Tabletter till barn 6-12 år.
- Långtidsbehandling:
- Nitrofurantoin 5 mg/50 mg: 1 mg/kg/d.
- Trimetoprim 100 mg: 2-3 mg/kg/d
Spontanläker hos 80% med grad 1-2 och 40% med reflux grad 3-5.

9. Solida maligna tumörer – Wilms tumör
Nefroblastom – utgår ifrån njurceller.
Epidemiologi: 1/100’000 barn. 3,5 år oftast. 95% har endast unilateralt.
Orsak: Viss evidens för störning på en gen i kromosom 11.
Symtom: Knöl på ena sidan av magen. Vissa har magsmärtor, feber, illamående och kräkningar.
Diagnos: Ultraljudsundersökning. U-sticka för att se ev hematuri.
Behandling: Borttagning av drabbad njure. Postoperativt cellgift. Ibland neoadjuvant cellgift.
Prognos: 80-95% blir friska. Strålning och cellgift kan ge sena skador.
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10. CAH – Kongenital Binjurebarkssvikt
Orsak: Medfödd enzymdefekt (21-hydroxylas) i kortisolsyntesen à Låga nivåer av kortisol och
förhöjda nivåer av kortisolprekursorer som utgör substrat för androgener.
Symtom: Överskott på androgener à Virilisering hos flickor redan som spädbarn. Gossar ofta
asymtomatiska. För både könen uppträder efter ca 5-10 d symtom pga kortisolbrist med saltbrist
såsom trötthet, matningsproblem, kräkningar, ev hypoglykemi och dehydrering.
Efter nyföddhetsperioden ses tillväxtacceleration efter första levnadsåret och måttlig virilisering hos
flickor – tillväxt av klirtoris, acne och ökad behåring i kombination med hirsutism, oligomenorré och
nedsatt fruktsamhet. Hos gossar ses könsbehåring, tillväxt av phallus men med små testes.
Diagnos: Oftast larm ifrån PKU-lab. Kallas direkt till avdelning.
Provtagning: El-status, kortisol.
Behandling: Substituera behov av gluko- och mineralkortikoid samt att hämma ACTH och därmed
syntes av androgener.

Barnortopedi
1. Barnröntgen
Barnskelett: Fyser (tillväxtzoner) och hos de yngsta epifyser består av brosk och ej ossifierade (syns
ej på slätröntgen). De har mjukare ben, starkare periostiet – infraktion och green stick fraktur (om
det är större. Svaga områden kring tillväxtzonerna.

Ultraljud höfter: Bra för att se om det är en dysplastisk höft.
Olika frakturer:
- Fyseolys
- Infraktion = torusfraktur
- Metafysär fraktur

2. Barnmisshandel
Omfattning: 1/5 gymnasieelever har blivit misshandlade. Vanvård och bristande omvårdnad är
sannolikt lika skadligt för barnet.
Konsekvenser på kort och lång sikt: Ökad risk för drog- och alkoholmissbruk, sexuellt riskbeteende
och påverkan på den psykiska hälsan.
Anmälan: Ring polisen om barnet blivit utsatt för allvarligt brott eller att det finns en risk för barnets
liv. Man är skyldig att anmäla vid misstanke om misshandel och vanvård, även om tidigare anmälan
gjorts.
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2.1 Indelning av barnmisshandel

Fysisk misshandel: Tex slag, sparkar, skakningar, kvävning, brännskador, bitskador och förgiftning.
Leder ofta till yttre skador som förövaren försöker minimera/dölja.
”Abusive Head Trauma”: sk ”Shaken Baby Syndrome”. Tillfogad skallskada är en särskilt svårartad
form som uppkommer av direkt trubbigt våld mot huvud eller kraftig skakning av ett spädbarn –
alternativt en kombination av skakning och våld mot huvudet.
Sexuella övergrepp
Psykologisk/känslomässig misshandel: Beskyller barnet för att ha gjort saker, trakasserar barnet,
isolerar det, förnedrar det eller utsätter det för annan skadlig behandling.
Vanvård: Barnet får inte sina behov tillgodosedda, tex behov av kläder, bostad, medicinsk vård eller
att barnet hindras gå till skolan.
I moderna definitioner ingår även:
- Exponering för våld mot annan familjemedlem – ex kvinnomisshandel eller våldtäkt.
- Barnmisshandel genom förfalskning av symtom – sk Münchausen Syndrome by proxy.
- Hedersrelaterat våld – ffa invandrare, särskilt flickor.

2.2 Symtom och kliniska fynd
Hudskador: Blåmärken: Vanligaste typen av skador vid misshandel. Särskilt uppmärksam om barnen
inte kan röra sig. Hos förskolebarn och skolbarn uppkommer de genom lek/olyckor på panna,
armbågar, knän och underben där huden är tunn. Om hematom uppkommer där huden är tjock bör
man misstänka våld – ex på kinder, buk, flanker, skinkor och lår. Olika åldrar på hematom bör väcka
misstanke. Mönstrade skador från handtryck, slag med bälte eller andra tillhyggen talar starkt för
misshandel. Blåmärken på halsen i kombination med petekier på ansiktet bör även föranleda
misstankar om strypgrepp.
Brännskador: Vanligt med bränning på fingertoppar. Brännmärken på handrygg, sätesregionen,
fötter, underbenen och sockformade skador (varm vätska) bör föranleda misstanke.
Frakturer: Särskilt utan definierad orsak. Hög specificitet för barnmisshandel vid costafrakturer,
metafysärt på långa rörben eller skapulafrakturer. Påvisade frakturer av olika åldrar.
Atypiska symtom: Skrikighet, medvetandepåverkan, kräkningar utan diarré, oklara kramper,
oförklarlig anemi och andningsuppehåll.

2.3 Varningssignaler

Familjen/barnen söker sent: Familjen/annan anhörig kan uppge att man ”trott att skadan skulle gå
över”. Det finns också föräldrar som väntar tills blåmärken har bleknat.
Man vet inte hur skadan har gått till: ”Såg inte” lättare än att hitta på förklaring. Särskilt
uppmärksam vid spädbarn eller små barn.
Skadan stämmer inte med förklaringen: Rimligt att trauman uppkommit på detta sätt?
Man söker ofta på akutmottagningen: Även syskon som kommer ofta?
Inblandade vuxna skyller på varandra: Eller ändrar sin berättelse.
Främst förskolebarn som misshandlas – de har samtidigt svårt att berätta om det. Större risk då vål
förekommer mellan vuxna. Barn med kroniska sjukdomar och funktionshinder, särskilt barn med
koncentrationsproblem och avvikande beteende löper ökad risk för misshandel.

2.4 Utredning vid barnmisshandel

Anamnes: Kontrollera hur förenlig historian är med traumat och skadorna. Dröjesmål?
Undersökning: Klä av hela barnet men gör det gärna stegvis och undersöka insidorna av
extremiteterna samt genitalia. Gör undersökning med annan vårdpersonal. Dokumenta fynden; djup,
utbredning, form och färg. Dokumentera även normala fynd. Fotografera samtliga hudskador.
Medicinska undersökningar:
- Ögonundersökning: Kontakta ögonläkare om misstanke om retinal blödning.
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CT-skalle/MR-hjärna: Även utan tecken på skallskada. Intrakraniella blödningar och
parenkymskador? Ev buk om tecken på våld där.
Helkroppsröntgen: Mindre barn främst. Fråga ”tecken till barnmisshandel”?
Laboratorieprover: Koagulationsprover och u-sticka vid misstänkt bukskada.

3. Höftfyseolys
Glidning mellan caput och collum genom mellanligande tillväxtzoner. Caput behåller sin position
medan resten av femur glider framåt-uppåt-utåt.
Etiologi: Minskad hållfasthet av fysen vid ökad tillväxthastighet. Troligtvis mekanisk och hormonell
orsak då långa och kraftigt överviktiga drabbas. Sällan traumaanamnes och ofta normala
hormonanalyser. Vanligare hos pojkar än flickor.
Riskfaktorer: 12-13 år, långa och överviktiga, hypothyreos, hypogonadism och barn under GHbehandling. Hereditet. Afroamerikaner (Somalia).
Epidemiologi: Vanligt i 13 års ålder – något år tidigare för flickor. 7-10 resp 5-6/10’000 för pojkar
resp flickor.
Symtom: Smygande progress, tilltagande hälta, utåtrotation av benet och värk i låret ned mot
knäleden. Värk.
Diagnos: Utåtrotationsställning av benet. Vid höftflexion dras benet i abduktion/utåtrotation.
Diskreta fynd på röntgen ibland – projektion måste vara vinkelrät mot glidningen.
Prognos: Stor risk för fortsatt glidning pga kvarstående svaghet i fysen som fortsätter tills fysen
börjar sluta sig. Ökad risk för artros i vuxenlivet. 60% av patienterna hade artros i 50 årsåldern. 60%
får även en glidning i andra höften.
Behandling: Vila benet. Akutremiss för behandling. Förhindra fortsatt glidning genom spikfixation av
caput utan reposition. Undvik större ingrepp. Leder till minskad artrosrisk. Kan direkta vara med på
idrotten.
- Komplikationer: Chondrolys och caputnekros.

4. Mb Perthes – eller Legg-Calvé-Perthes sjukdom
Etiologi: Störning i blodcirkulation till höftkulan. Drabbar främst pojkar. Leder till aseptisk nekros
(osteonekros) av caput femoris. Kallas även coxa plana (tillplattad caput). Ger olika svårighetsgrad.
- Anatomi: Caput är sfäriskt och täckt av brosk. Fovea är en oval fördjupning nedan centrum på
caput som fäster lig teres (det runda ligamentet). Caput försörjs av en ring av kärl vid collums bas
bestående av grenar av laterala och mediala arteria circumflexa. Övre och nedre arteria glutea
bidrar i mindre omfattning. Den främre delen av kärlringen befinner sig i ledkapseln. Artären i
ligamentum teres står för en del av blodtillförseln hos små barn, medan den hos tonåringar och
vuxna är negligerbar.
Patofysiologi: Nedsatt blodtillförsel. Sker en vaskulär redistribution och då riskerar femurhuvudet att
plattas till och kollapsa.
Epidemiologi: 8/100’000 barn under 16 år. 4 gånger vanligare hos pojkar. Genomsnittsålder vid
diagnos 6 år. Bilateralt i 10-15% av fallen. Hos vuxna kallas osteonekros av femurhuvudet Chandlers
sjukdom.
Symtom: Har flera olika faser. Börjar med hälta. Mer ont efter ansträngning. Söker oftast efter flera
månader. Ofta vaga symtom initialt men kan uppstå efter trauma. Oftast unilateralt. Knäsmärta! Inte
lika snabbt tillslag av smärta såsom vid coxitis simplex.
Klinik: Haltande gång (benets svängningsfas framåt är förlängd och belastningfasen är förkortad pga
stelhet i höftleden). Generellt nedsatt rörlighet i höftleden i alla riktningar – främst abduktion och
inåtrotation som kan bli i det närmaste helt upphävda. Ev muskelatrofi i quadriceps. Positivt
Trendelenburg.
Utredning: Röntgen; Subchondral uppklarning följt av sklerosering och fragmentering. Efter några år
börjar nytt ben synas i caput – då har utläkningsprocessen börjat och man kan då få en uppfattning
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om hur tillplattat caput kommer bli. Varus i collum kan uppkomma pga skada på captus
tillväxtscentrum och överväxt av trochanter major-apofys.
- Lab: Hb, SR, CRP för att utesluta infektion eller serös artrit.
Behandling: Centrera caput genom osteotomier vid symtom, kollaps lateralt på caput (omfattande)
och debutålder äldre än 6 år. Annars rekommenderas intraartikulär kortionsinjektion för att lindra
smärtan och förbättra rörligheten. Överbelasta ej benet.
Prognos: Beroende på barnets ålder, graden av cirkulationsstörning samt förekomst av
röntgenförändringar. Sämre prognos för flickor.
Diff: Serös coxit, höftdysplasi, juvenil RA, infektiös artrit, epifysiolys, osteomylit och neoplasi.
Komplikationer: Predisponering för tidig artrosutveckling om tillplattat caput. Ledkongruens är viktig
prediktor för framtid artrosutveckling.

5. Coxitis Simplex – ”Höftsnuva”
Akut, inflammatoriskt och självläkande irritationstillstånd i höftleden. Vanligaste orsaken till
höftsmärta och hälta hos barn.
Epidemiologi: Vanligast i 3-6 årsåldern. Kan förekomma mellan 2-12 åå. Låg risk efter.
Etiologi: Okänd. Immunologisk reaktion? 70% drabbas efter ÖLI.
Symtom: Hastigt insjuknande. Hälta eller ovilja att stödja sig på benet. Lätt subfebril, opåverkat AT.
Diff: Perthes sjukdom (pojkar 4-10 år), Septisk artrit, Juvenil idiopatisk artrit (lymfkörtlar och feber,
hudutslag. Engagerar flera leder, lever, mjältförstoring, serosit eller perikardit), Osteomyelit,
tumörsjukdomar (ALL, neuroblastom), växtvärk (kvälls- och nattetid) eller Henoch Schonlein Purpura
med artrit. Vid afebrilitet, opåverkat AT, normalt CRP och om tillståndet varat >12 h, kan i regel
infektiös skelettsjukdom uteslutas.
Anamnes: Trauma? Infektion? Feber? Aptitlöshet? Symtom och duration? Andra sjukdomar?
Status: Observera gångmönster. Inspektera (svullnad, rodnad, värmeökning, blåmärken), undersök
fotled, knäled, höftled samt rygg). Ofta noteras ömhet över leden i ljumsken. Vanligen
rörelseinskränkning, ffa vid inåtrotation, extension och abduktion. Barnet håller gärna benet lätt
flekterat och utåtroterat. Smärta vid rotation av höftled.
- Lab: CRP, LPK, SR. Kolla även temp. + Blodstatus och diff för att utesluta leukemi.
Utredning: Ultraljud som visar lite vätska i leden.
Behandling: Vila och avlastning. Paracetamol och NSAID.

6. Septisk artrit
Ofta i en enstaka led. Multipla nedslag ffa hos neonatala och prematura.
Diff: Postinfektiös reaktiv artrit, virus relaterad artrit, coxitis simplex, kristallartrit, borrelia artrit och
RA. Malignitet. TB.
Symtom: Akut insättande värk och svullnad. Feber, ev frossa. AT påverkan. Vilovärk!
Utredning: Avvakta ab om inte svår septisk påverkan.
- Blodprover: CRP, SR, blodstatus med diff, blododling och ev serologi. Ev sårodling.
- Ledprover: Odling. Direkt mikroskopi. Ledv-LPK, laktat, kristaller. Ev TBC.
- Ultraljud: Inom 2 h. Kapselsvullnad, utgjutning i leden? Subperiostala abscesser?
- Röntgen: Sällan i akutskedet.
Behandling: Dränering (upprepas) och odling. Höftleden dräneras öppet. Antibiotika!
Agens: Staph aureus (80%), GAS, HI, Kingella kingae (yngre), Gramneg tarmbakterier och GBS, TB.
Hos prematura candida och staph epidermis.
Antibiotikaval: Säkra blodprover innan insättning!
Barn >1 mån ålder
Barn < 1 mån ålder
1. Intravenös fas
Intravenös behandling under hela
Cefotaxim 50 mg/kg/dos x 3
behandlingsperioden. Cefotaxim till en början,
Klindamycin x 3 (allergi eller behov av tillägg)
sedan styr odlingssvar vidare val av ab. Total
Tills kliniskt svar och sjunkande lab prover. Ca 3-7 dagar. Sedan po.
behandlingstid ca 4 v.
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2. Peroral fas
Ex Flukloxacillin, Amoxicillin+Klavulansyra, Cefadroxil, Klindamycin.
Odlingssvar styr.
Total behandlingstid ca 3-4 v
Bra smärtlindring och partiell belastning under 4 veckor.

7. Osteomyelit
Akut eller subakut infektion av bakterier med utsådd i benmärgen. Vanligen hematogent spridd
infektion lokaliserad till metafysen av de långa rörbenen. Ofta kraftig smärta vid palpation. En
obehandlad lednära ostemyelit spontandräneras ibland till leden med bakteriell artrit som följd.
Epidemiologi: Relativt vanliga. Svår diagnos att ställa.
Symtom: Akut insjuknande med hög feber och kraftig allmänpåverkan. Ibland i neonatalperioden
mer smygande debut med irritabilitet, uppföljningssvårigheter, subfebrilitet. Skelettsmärta pga ökat
intraosseöst tryck med kraftig palpationsömhet över aktuellt fokus samt ev pseudoparalys.
Svullnad, värmeökning och rodnad är sena tecken som uppkommer först när infektion är manifest
med subperiostal abscess som är på väg att perforera eller har perforerat ut i mjukdelarna. Ibland
kan man se en steril utgjutning i intillliggande led som då hålls lätt flekterad.
- Spädbarn: Sepsis + pseudoparalys. Oftare multifokal osteomyelit och genombrott till leden.
- Äldre barn: Feber, fokal smärta, hälta.
Utredning:
- Labprover: Förhöjning av SR och CRP. Blodstatus med diff. Obligatorisk med tanke på leukemi.
Blododla 1-2 ggr – positivt i ca 50%. Frikostigt med lokala odlingar. Urinodling. Svalgodling.
Sårodling. Faeces odling.
- Ortopedkonsult: Alltid tidig kontakt.
- Radiologi: På MR ses förändringar efter 3-5 dagar, mjukdelsförändringar ses också. Ej alltid
tillgängligt. På slätröntgen ses tecken först 7-14 d. Ultraljud för diff (artrit, periosteala
abscesser). Skelettscint (suspekt multifokalitet).
Etiologi: Oftast Staph aureus, ibland streptokocker eller pneumokocker. Gramneg (neonatal), HI,
TBC. Kingella är en nyligen upptäckt bakterie som kräver PCR och kan ge septisk artrit.
Diff: Solid bentumör, mjukdelstumör, Leukemi, CRMO (Kronisk recidiverande multifokal osteomyelit).
Behandling:
- Antibiotika: <3 mån (Cefotaxim och Garamycin), >3 mån (Kloxacillin eller om AT-påverkan på
septiskt barn – Cefotaxim). Riktat ab då odlingssvar är klart. Övergång till per oral ab behandling
med Heracillin (eller Dalacin vid allergi) vid SA och Kåvepening (alt Cefadroxil eller Dalacin) mot
GBS och GAS.
- Kirurgi: Vid utebliven förbättring, regelrätt abscess eller intraartikulär spridning av infektion.
Sedan avlastning (3-7 dagar).
Komplikationer: Recidiverande infektioner, kronisk osteomyelit, benlängdsskillnad, deformerade
leder.

8. Höftledsdysplasi i barnaåren – Kongenital höftledsluxation (DDH)
Epidemiologi: 6 ggr så vanligt hos flickor. 1% av barn. 60% vänster, 20% i höger. 20 % bilateralt.
Tillståndet:
- Höftdysplasi: Inkongruenta ledytor mellan acetabulum och caput femoris, med grund
acetabulum och medföljande hypermobilitet i leden.
- Höftledsinstabilitet: Ledkapsel och ligament är slappa à Dysplastiskt acetabulum à Överrörlig
caput.
- Luxation: Om höften ligger spontant luxerad (Ortolani positiv) eller är luxerbar vid provokation
(Barlow positiv).
Orsaker: Mekaniska faktorer (malposition i uterus, trauma under partus – särskilt sätesbjudning) och
hereditära faktorer.
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Utredning: Undersökning av alla nyfödda efter tecken på BB. Man letar då efter tecken på
höftinstabilitet – höften kan vara luxerad. UL bättre än röntgen.
- Positivt Ortolanis (spontan luxerad) och/eller Barlows test (provocering).
- Inspektion: Nedsatt eller asymmetrisk abduktion! Asymmetriska hudveck, benlängdsskillnad och
ökad lumbal lordos.
- Röntgen: Efter 3-4 mån visar fördröjd ossifikationscentrum i caput och taket i acetabulum lutar
snett uppåt.
Symtom: Abduktionsinskränkning kan hos något äldre barn vara enda symtomet. Ibland sker diagnos
först då barnet börjar gå och en kraftig Trendelensburghälta noteras.
Behandling: Vid tidig upptäckt används von Rosen-skena i 2-3 mån, detta håller höfterna
abducerade och flekterade. Om luxationen upptäcks inom 2 mån kan man försöka reponera i narkos
och fixera med gips i 4 mån. Sen diagnos försvårar behandlingen, ev gips, ostetomi eller ingen
behandling alls.
Komplikationer: Sen upptäckt ger ökad risk för sekundär artros. God prognos vid behandlingsstart
före 6 mån ålder. >1 år så ökar riskerna för kvarstående dysplasi och tidig artrosutveckling.

9. Olika typer av barnfrakturer, vad som särskiljer dem eftersom skelettet växer.
9.1 Faktorer som skiljer barns skelett från vuxna

Tillväxtzoner/fyser: Finns i båda ändarna på de långa rörbenen. Är en broskplatta (ej röntgentäta)
där längdtillväxten sker. Är en svag punkt i skelettet och frakturer (fyseolyser) genom dessa är
vanliga. Skada på dessa à tillväxtstörningar med vinkelfelställningar och längdreduktion som följd.
Skelett-hållfasthet: Barn har lägre mineralisering à frakturer är vanligare. Skelettet kan deformeras
utan total fraktur – kallas då för plastisk deformering och green-stickfrakturer. Dessutom är skelettet
oftare svagare än ligament à Barn får oftare avolutionsfragment vid ligamentfästet.
Stark periost: Benhinnan förhindrar grava felställningar vid frakturer och kan användas som
”mothåll” vid reposition. Kan även fungera som en ”gjutform” för bennybildning vid dislocerade
frakturer, och korrigerar på detta sättet felställningar.
Icke-ossifierade benkärnor: Särskilt kring armbågen à Radiologisk frakturdiagnostik är svårare.
Hur länge är man barn: 14-15 års ålder hos flickor och 16-17 år ålder (P) stängs tillväxtzonerna – ju
närmare vuxen man är – ju minde konsekvens har fysskador och svårare att reponera felställningar.

9.2 Fyseolysfrakturer – klassifikation enligt Salter Harris.

Frakturer som går genom benets
tillväxtzon.
SH typ 1: Fraktur rakt igenom fysen. God
prognos. Viss ad latus felställning kan
accepteras utan risk för framtid
tillväxtstörning. Kan dock tolkas som
ledluxation hos småbarn då fyskärnan
inte är förbenad.
SH typ 2: Går inte igenom hela
tillväxtzonen. Sliter med sig ett
metafysär fragment av större eller
mindre storlek. Lättare
röntgendiagnostik. God prognos och ad
latus kan accepteras. Sluten reposition
och gips räcker ofta. Vid påtaglig
instabilitet kan intern fixation övervägas.
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SH typ 3: Går genom en del av tillväxtzonen och sedan ut
genom epifysen och är alltså en intraartikulär fraktur.
Felställningar ger ledinkongruens.
SH typ 4: Skär genom metafys, fys samt epifys och därför
intrartikulär. Krävs exakt reposition då man vill undvika
ledytehak och bromsande benbrygga. Kräver ofta öppen
op då tillväxtzonen ej får skadas. Lämpligt med skruv i
metafys och/eller i epifysen parallellt med fysen.
SH typ 5: Orsakas av axiellt våld mot tillväxtzonen. Syns
EJ på röntgen men ger senare tillväxtstörning. MR krävs
som diagnos – dock är behandlingen inte säker.
Avlastning 1-2 veckor. STOR risk för tillväxtstörning.
SH typ 6: Senare tillägg till klassifikatioen. Rör sig om en öppen mjukdelsskada där tillväxtzonen
skadats i periferin. Mycket stor risk för tillväxtstörning.

9.3 Frakturomhändertagande
Smärtlindring: Frikostig med morfin 0,1 mg/kg iv om nål finns. Stabiliserar smärtan. Vakuumkudde
är acceptabelt i ambulans, bättre med gipsskena på sjukhus.
Distalstatus: Ska göras direkt och sedan upprepas. Inte alltid lätt på smärtpåverkat barn.
Narkos: Frikostigt vid reposition hos små barn. Lätt sedering och lokalanestesi efter diskussion med
föräldrar hos äldre barn. Alternativt lustgas.

9.4 Distala radiusfrakturer

En av de vanligaste frakturerna hos barn.
Orsak: Fall mot dorsalextenderad hand.
Skada: Ger oftast dorsalbockad fraktur. Dislocerade frakturer är väl synligt vid inspektion av armen.
Handläggning: Stabilisera frakturen med en gipsskena inför röntgen. Kontrollera distalstatus – sällan
påverkat dock.
Distal radiusfyseolys
- Rör sig oftast om SH2 med varierande storlek. Större = instabilare.
- Accepterat läge: <25 grader felställning och 0,5-1 cm adlatus kan accepteras.
- Reponering: Lätt longitudinellt drag och press av fragment i volar riktning. Blir oftast stabil efter
detta

10. Riktlinjer för akut handläggning av knätrauma hos barn
Bakgrund: Främst yngre idrottande individer och lagidrotter. Stort skadepanoramat – lättare
distorsioner med okomplicerat läkningsförlopp till allvarliga kombinationsskador med flera skadade
ligament, ofta associerat med skador på menisk och brosk.
Orsaker: Mjukdelsskador beror ofta av indirekt våld i form av vridning och/eller översträckning men
även direktvåld förekommer. Ligamentsskador är vanligast bland unga.
Barn <9 år räcker med klinisk undersökning och negativ röntgen.
Barn >9 MR inom 2 veckor alltid!
Vuxna ofta artroskopitillägg

10.1

Olika typer av knäskador

Främre korsbandsskada:
- Orsak: Indirekt rotations- eller hyperextensionsvåld.
- Skadetyp: Isolerad skada förekommer. Kombinationsskador med menisk- och/eller MCL kallas
unhappy triad. ACL skada är 2-8 ggr vanligare hos kvinnor än hos män.
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Riskfaktorer: Imbalans baksida/framsida lår, mer valgus i knäled hos kvinnor, annat
rörelsemönster etc varför kvinnor drabbas mer.
- Symtom: Akut smärta, instabilitet. Svullnad, hemartros. Instabilitet i kroniska fall. Trappgång,
huksittande och vridningar med smärta och svullnad kan uppkomma. Hakningar om menisken.
Extensionsdefekt antyder inslagen menisk.
- Klinik: Svårbedömd instabilitet akut. Tappning om akut svullnad ev. 70% är associerad med
hemartros. Främre draglådetest och Lachmans test (säkrare)
- Behandling: Korsbandsrekonstruktion om icke tillräcklig effekt av konservativ behandling och
sjukgymnastik. Ökad indikation vid kombinationsskada.
Bakre korsbandsskada:
- Epidemiologi: Mindre frekvent än ACL.
- Orsak: Indirekt vridvåld med hyperextension eller ett direkt bakåtriktat våld mot proximala delen
av tibia, sk Dashboard injury.
- Symtom: Lindrigare symtom av subjektiv instabilitet och mer måttlig eller ingen ledsvullnad
jämfört med ACL.
- Klinik: Bakre draglåde test med ökat ledspel bakåt och ”Posterior sag test” där tibia faller neråt i
förhållande till femur då knä och höft flekteras i 90 grader med patienter i ryggläge.
- Behandling: PCL kräver oftast bara rehabiliteteras.
Isolerade medial kollateralligamentskada
- Orsak: Direkt eller indirekt valgusvåld.
- Symtom: Smärta på insidan av knäet med instabilitet så att knä viker sig inåt.
- Kliniska fynd: Valgusvackling med allt ifrån i det närmaste stabilt knä till uttalad instabilitet,
smärta vid provokation. Om det föreligger instabilitet även i sträckt läge får samtidig
korsbandsskada misstänkas. Palpationsömhet över mediala femur- och/eller tibiakondylerna.
Ofta också palpationsömhet över mediala ledspringan där det blir svårt att diffa mellan medial
meniskskada och MCL. Apleys test kan särskilja mellan dessa. Hydrops saknas oftast då skadan är
extraartikulär – isåfall associerad korsbands- eller meniskskada.
Meniskruptur:
- Epidemiologi: Isolerade skador är mycket vanliga. Mediala är vanligare. Drabbar ffa vuxna.
Vridvåld hos barn.
- Symtom: Huggande smärta vid tex vridrörelser och huksittande, låsningar eller upphakningar och
intermittent svullnad. Ofta akut svullnad ett par dygn. Hemartros saknas ofta men kan
förekomma om kapselnära. Degenerativa meniskskador kan ge mer molvärk, oftast baktill i
knäet.
- Klinik: Apleys och McMurrays test. Direkt palpationsöm över ledspringa i kombination med
smärta vid rotation av underbenet i maximal flexion/extension förekommer ofta och kan räcka
som undersökning. Sträckdefekt och/eller låsningstendens vid inslagen menisk. Hydrops
förekommer vid akuta skador.
- Behandling: Artroskopisk partiell resektion i lokalbedövning. Sutur om kapselnära.
Patellaluxation
- Nästan uteslutande lateralt.
- Orsak: Direkt efter våld i form av slag mot insidan av knäskålen men oftare vid forcerad
knäflexion under samtidig kontraktion av quadriceps samtidigt med ett utåtroterat underben.
- Riskfaktorer: Valgusställning (ökad Q-vinkel), flack yttre ledfasett i femuropatellarleden och
generell ledlaxitet. Patellaluxation är vanligast i de yngsta tonåren, ffa flickor.
- Symtom: Reposition själv eller via reflexmässig extensionsrörelse.
- Klinik: Hemartros vid förstagångsluxation. Palpaöm i anslutning till mediala kanten av patella
samt laterala femurkondylen. Recidiverande luxationer är vanliga och kan då helt sakna hydrops
och ge lindriga symtom. Vid klinisk undersökning kan då en ökad patellamobilitet kännas och
patienten uppvisar ofta ett positivt apprehensions test för patella.
- Behandling: Mjukt knäbandage första 6-8 veckorna – särskilt vid förstagångsluxationer. Uteslut
osteochondral skada. Sjukgymnastik. Vid behov ev kirurgisk fixation.
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Knäluxation och multipla ligamentskador
- Orsak: Högenergitrauma och många patienter har även andra livshotande skador som
prioriteras. 30% har samtidig kärl-/nervskada i knäleden.
- Utredning: ABI för att utesluta kärlskada - <0,9 kräver angiografi.
- Behandling: 1-3 veckor efter traumat bör multiligamentära skador åtgärdas pga svullnad.

11. Benlängdsskillnad – Anisomeli
Skillnad i den absoluta längden på de 2 nedre extremiteterna.
Funktionell anisomeli: Bäckensänkning åt en av sidorna trots samma benlängd.
Oftast varierar problematiken i takt med att barnen växer.
Förekomst: 1/3 har <10 mm skillnad. 5-10% har >10 mm skillnad.
Orsak: Idiopatiskt vanligast. Medfödd (hemiatrofi, partiell gigantism, reduktionsmissbildning).
Infektion. Neoplasmer. Neuormuskulärt (polio, CP, ryggmärgssjukdomar). Trauman. Bristfällig
reponering.
Symtom: Haltande gång med stora bäckenrörelser. Ofta kompensation genom att gå på tå på ena
sidan. Ryggsmärta.
Klinik: Skolios som rätar ut sig om man kompenserar det korta benet. Underbenslängd och
lårbenslängd enligt Galeazzis metod. Spina-malleol-avstånd är vanligaste metoden. Umbilicusmalleol-avståndet avslöjer funktionell förkortning.
Utredning: Röntgen med mätning.
Behandling: 0-1 cm kräver ingen behandling. 1-2 cm bör utredas och ev inlägg eler uppbyggning av
sko. >2 cm kontakt med specialist för ev epifysiodes (fördröjer tillväxten av det längre benet).

12. Klumpfot
Epidemiologi: 1-2/1000 födda barn. Dubbelt så vanligt som Perthes. Ingen geografisk skillnad.
Behandling: Ponseti-gipsning som byts varje vecka. Man stretchar ut de tajta strukturer. Ev
achillestenotomi – senan hittar sedan tillbaka.

