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Avancerad 
kostbehandling 
vid mjölkallergi 
som ger mer än 
symtomlindring

VIKTIGT: Bröstmjölk är spädbarnets bästa föda. 
Nutramigensortimentet är livsmedel för speciella medicinska 
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dietist. Alla rättigheter förbehållna. LGG® är ett registrerat 
varumärke tillhörande Valio Ltd, Finland.
*Varumärke tillhörande Mead Johnson & Company, LLC. 
© 2017 Mead Johnson & Company, LLC.
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Vid kostbehandling av mjölkallergi är

Nutramigen LGG® den enda hypoallergen

specialnäring som ger mer än bara 

symtomlindring. 

Den gör även att småbarn snabbare kan bli 

av med mjölkallergin samt minskar risken 

för dem att utveckla andra allergiska symtom.a, 1-4
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a.  I jämförelse med Nutramigen utan LGG®

1.  Canani RB et al. J Allergy Clin Immunol. 2017;139(6):1906-13.
2. Canani BR et al. J Pediatr. 2013;163(3):771-7.
3. Dupont C et al. Br J Nutr. 2012;107(3):325-38.
4. Canani BR et al. J Allergy Clin lmmunol. 2012;129(2):580-2.

SYMTOMLINDR ING

Minskad risk
för framtida

allergier

snabbare
vax ifran mjolkallergi

Få mer information om enures hos barn på www.drynites.se

Enures är ett  
utbrett problem
14% av alla 4-15 åringar har kissat i sängen på en eller annan tidpunkt i deras liv.  

DryNites® nattbyxor hjälper både barn och föräldrar att få en god nattsömn. 

DryNites® ger ett högabsorberande, diskret skydd och har designats så att de 

liknar vanliga underbyxor. De finns i 3 storlekar från 3–15 år till både pojkar och 

flickor. Som extra skydd finns även BedMats, ett absorberande engångsunder-
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Vid mag-tarmsymtom
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komjölksproteinallergi 
och/eller multipel matallergi

Vid svår och/eller 
komplicerad 
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DET SKA VARA LÄTT 
ATT VÄLJA RÄTT
Enligt internati onella riktlinjer1 bör spädbarn få 
olika kostbehandling beroende på svårigheten 
av deras allergier. Nestlé Health Science 
erbjuder kostbehandlingar som täcker de olika 
spädbarnens varierande behov: från enklare 
besvär, ti ll extrema och livshotande symtom.

Althéra och Alfaré (extensivt hydrolyserade formula) är 
eff ekti va kostbehandlingar för de allra fl esta spädbarn. Några 
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1. ESPGHAN Guidelines: Diagnosis and management of 
CMPA: JPGN 2012;55(2): 221–229.

Informati on ti ll hälso- sjukvårdspersonal
www.nestlehealthscience.se

VID FRÅGOR ring 
vår kundtjänst på 020-32 35 00

Althéra® Alfare® Alfamino® är livsmedel för 
speciella medicinska ändamål och ska användas 
i samråd med sjukvårdspersonal.

1708_AAA_ann_A4+5_SV.indd   1 2017-08-29   16:01

     

Informati on ti ll hälso- sjukvårdspersonal

Alla solstrålar 
FÖRTJÄNAR EN GOD BÖRJAN!

MED 
EKOLOGISK MJÖLK 

OCH GRÄDDE

W
H

Y

För att  kunna utvecklas som man ska, måste man få i sig 
näringen man behöver. Och då är smaken vikti g. Resource® 
MiniMax® är en näringsdryck med ett  komplett  innehåll med 
goda och milda smaker av choklad, jordgubbe och banan/
aprikos. Innehållet är baserat på ekologisk mjölk och grädde.

Rekommendera Resource MiniMax ti ll alla små solstrålar 
som behöver extra energi med god smak!

MiniMax är ett  livsmedel för speciella medicinska ändamål 
och ska användas i samråd med sjukvårdspersonal.

För produktf rågor ring 020-78 00 20.

1703_MiniMax_annons_210x297+5mm.indd   1 2017-05-02   19:41



8 Barnläkaren Nr. 2/18 9Barnläkaren Nr. 2/18

TEMA: GASTROENTEROLOGI TEMA: GASTROENTEROLOGI 

Barnläkaren
Tidningen Barnläkaren
utkommer med sex nummer
årligen och är Svenska Barnläkar-
föreningens medlemstidning.

Ansvarig utgivare
Anna Bärtås
E-mail: anna.k.bartas@gmail.com

Chefredaktör/Annonskontakt
Margareta Munkert Karnros
info@barnlakaren.se

Vetenskapsredaktör
Ola Nilsson
ola.nilsson@ki.se

Kulturredaktör:
Göran Wennergren
info@barnlakaren.se

Manuskript insändes  
per mail till:
Margareta Munkert Karnros
info@barnlakaren.se

Prenumerationsärenden  
och adressändringar
Meddelas per mail till:
info@barnlakaren.se

Tryck
DanagårdLiTHO

Redaktionsråd
Catarina Almqvist Malmros
Hugo Lagercrantz
Josef Milerad
Ola Nilsson
Göran Wennergren

Omslagsbild
InaAgency

Innehåll
LEDARE 9
 
REDAKTÖRENS RUTA  10

TEMA: GASTROENTEROLOGI
Spädbarnskolestas måste hittas tidigare - provtag de ”gula barnen” 
Henrik Arnell, Björn Fischler 12
Nyheter om virushepatit Björn Fischler 14
Akut Pankreatit – vad vet vi idag? Fredrik Lindgren 16
Helicobacter pylori hos barn – nya riktlinjer Thomas Casswall 18
Celiakiscreening – när, var och hur? Daniel Agardh 20
Nya behandlingar av inflammatorisk tarmsjukdom – när kommer barnen in?  
Petter Malmborg 22
Svenska kvalitetsregistret för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), SWIBREG 
Jonas Ludvigsson 24
Internetbaserad kognitiv beteendeterapi fungerar vid IBS hos barn och ungdomar 
Marianne Bonnert 26
Ätovilja hos barn – en modell för effektivt omhändertagande Emma Gotthardsson, 
Lotta Söderberg  28
Födoämnesallergi- under eller överdiagnosticerat? Christina West 30
Behandling av kronisk tarmsvikt hos barn Niklas Nyström, Henrik Arnell 32

BARNMEDICIN
Globalt initiativ för glykogenoser med leverpåverkan Marcus Landgren 34

EXTRA: Vi frågar partiledarna inför valet Margareta M. Karnros 36

VETENSKAP
Avhandling: Pediatric Inflammatory Bowel Disease: 
Clinical and immunological aspects on remission treatment Helena J. Rolandsdotter 38

KULTUR 
Konst: Barnläkare och konstnär
”De fångar upplevelserna i färg och form” Margareta M. Karnros 39

KALENDARIUM 42

BLF:s årscykel börjar och slutar med Barnveckan i april. April som 
enligt mig är årets finaste och mest hoppfulla månad med ljusgrön 
ny grönska och återvändande fåglar. I skrivande stund har arrangö-
rerna av årets Barnvecka i Västerås gått in på slutspurten och numret 
av Barnläkaren du har i handen är det som delas ut i samband med 
Barnveckan.

 
Barnveckan har vuxit till ett etablerat och komplett arrangemang 

för alla som arbetar med barnsjukvård. Senaste åren har deltagar-
antalet överstigit 1000. Hur blir då en Barnvecka till? Huvudansvar 
för arrangemanget har Riksföreningen för barnsjuksköterskor och 
Barnläkarföreningen. En av landets barnkliniker utses med två års 
framförhållning att stå för arrangemanget; vartannat år en universi-
tetsklinik och vartannat år en länsklinik. Datum, kongressbyrå och 
lokal brukar vara klart ungefär ett år i förväg. Därefter påbörjas det 
omfattande arbetet med att planera programmet. Delföreningarna 
gör ett fantastiskt jobb och ordnar program inom sina respektive om-
råden. På senare år har det till och med varit svårt att få plats med alla 
programpunkter och det är ju ett kärt besvär. Den arrangerande kli-
niken detaljplanerar programpunkter, ser till att grupper som vill ha 
möten får tid och plats för detta och ordnar det sociala programmet. 
Styrelserna för BLF och RfB håller fortlöpande kontakt med arrangö-
rerna och ordnar vetenskapligt program, prisutdelningar och möten. 
Det är ett stort jobb men enligt alla tidigare arrangörer väldigt kul. Jag 
vill rikta ett varmt tack till arrangörerna i Västerås med Peter Jotorp 
och Åsa Hedblom i spetsen. 2019 går stafettpinnen vidare till Örebro. 
2020 - vi får se vart vi ska då…

 
Har du idéer kring hur Barnveckan kan bli ännu bättre? Eller är du 

intresserad av att bidra? Varmt välkommen att höra av dig!
 
Ett annat BLF-arbete är ”nationella PM” eller som det nu kallas 

”Kliniskt kunskapsstöd i pediatrik”. BLF och SKL samarbetar sedan 
hösten 2016 i detta projekt som syftar till att ta fram en nationell 
samling barnmedicinska PM, ungefär 300 stycken. Arbetet har gått 
långsammare än beräknat eftersom SKLs arbete med nationella pro-
gramområden påverkat möjligheterna att ta fram och publicera nya 

PM. Bland annat har nödvändigt IT-system på SKL inte varit färdigt. 
 
Nu förändras förutsättningarna lite till i och med att de nya pro-

gramområdena startar och det barnmedicinska PM-arbetet införlivas 
i denna organisation, under programområdet för Barn&Ungas häl-
sa. I väntan på att de ska vara startklara har vi fått godkännande från 
SKL att publicera färdiga PM på en temporär webplats. Projektledare 
Mia Wede fortsätter att arbeta med framtagande och granskning av 
nya PM under våren. Många av er, och era delföreningar,  kan därför 
komma att kontaktas angående detta.  Vi är tacksamma för all tid ni 
lagt ned och lägger ned på att ta fram gemensamma riktlinjer som ska 
möjliggöra jämlik och god vård i hela landet!  

 
Nomineringar till de nationella programområdena och dess arbets-

grupper görs av sjukvårdshuvudmännen i Sverige. Fördelen är att de 
som nomineras får huvudmännens mandat och avsatt. Jag hoppas 
många av oss tar chansen att bidra till även detta viktiga arbete!

Mot ljusare tider med BLF

Anna Bärtås, 
ordförande Svenska 
Barnläkarföreningen

LEDARE
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Björn Fischler är över-
läkare/docent och arbetar 
sedan många år inom den-
na subspecialitet på Astrid 
Lindgrens barnsjukhus vid 
Karolinska Universitetssjuk-
huset. Han disputerade 1998 
på en avhandling om neona-

tal kolestas och virusinfektioner. Efter att i flera decennier ha 
ägnat sig åt leversjukdomar hos barn och ungdomar konstaterar 
han att prognosen för de svårt sjuka patienterna har förbättrats 
på ett fantastiskt vis. En av de viktigaste utmaningarna är därför 
att överföra kunskaperna om dessa ovanliga sjukdomar till såväl 
barn- som vuxenläkare och se till att alla unga med leversjuk-
dom får att optimalt medicinskt omhändertagande. 

Det har blivit en trevlig tradition att få 
ta med Barnläkaren till en ny stad varje 
vår i samband med Barnveckan, men 
framför allt är det främst en värdefull 
möjlighet att få träffa er medlemmar. Vi 
uppskattar verkligen att upptäcka hur 
allt fler barnläkare engagerar sig och 
vill medverka med åsikter och nyheter. 
Välkomna till vår monter i Västerås den 
24-26 april!

Det senaste året har besöken på www.barnlakaren.se skenat iväg 
och faktiskt nära fördubblats från föregående år. Vetskapen om att 
så många är nyfikna och hittar dit, inspirerar oss till att utveckla  
hemsidan och förbättra den ytterligare. Många av er besöker  
sidan för att läsa senaste numret och vi vill därför påminna om  
möjligheten att följa Barnläkaren på Twitter. Förutom att vi  
regelbundet publicerar barnmedicinska nyheter och annat  
intressant där, får ni alltid en notis när senaste numret ligger ute 
på www.barnlakaren.se.

Just nu befinner vi oss i en tid när riksdagsvalet närmar sig med 
stormsteg. Politikerna har en hel del att stå i inför den 9 septem-
ber. Det är förvånande hur lite utrymme barns försämrade hälsa 
har fått i debatten. De senaste åren har barnorganisationer, statli-
ga myndigheter och forskare larmat vid upprepade tillfällen om 
att barns hälsa försämrats. Det gäller synliga effekter så som att 
barn rör sig mindre, men också att den psykiska hälsan bland barn 
drastiskt försämrats. På sidan 36 besvarar var och en av våra parti-
ledare frågan om vad de vill göra för att förbättra hälsosituationen 
för dagens barn och ungdomar.

Vårt senaste redaktionsmöte gästades av barnläkaren Björn 
Fischler. Vi tackar för alla intressanta artikelförslag till vår temadel 
om gastroenterologi. I detta nummer kommer vi att belysa bland 
annat IBS och glutenintolerans, inflammatorisk tarmsjukdom 
och helicobacterinfektion, samt mer sällsynta lever- och pancre-
asåkommor. 

Barngastroenterologi, hepatologi och nutrition är numera en 
etablerad subspecialitet i stora delar av världen. Den europeiska 
sammanslutningen European Society for Paediatric Gastroentero-
logy Hepatology and Nutrition (ESPGHAN), som publicerat ett 
stort antal behandlingsrekommendationer, firar i år 50-årsjubi-
leum. Under dessa år har specialiteten utvecklats påtagligt, fram-
förallt vad gäller diagnostik och behandling. Sistnämnda bedrivs 
ofta i samarbete med t ex dietister och psykologer. Besvär från 
mag-tarmkanalen är sannolikt en av de vanligaste orsakerna till 
att barn remitteras för pediatrisk specialistbedömning.

Sist men inte minst ett färgstänk från konstens värld. Om vi an-
dra nöjer oss med glädjen i att upptäcka nya spännande platser, 
så finns det de som tar det hela ett steg längre. Visste ni t ex att 
Italien, Nordafrika och Stilla havets övärld med dess fantastiska 
och unika miljöer, kan rymmas på en palett? Rebecka Lagercrantz, 
Bosse Ericsson och Ellinor Ristoff tar oss med på en fascinerande 
resa genom färg och form.

Ha en härlig vår!

Margareta Munkert Karnros

Redaktörens ruta

Temaredaktör i detta nummer: 
Docent Björn Fischler 

HIGHLIGHTS IN THIS ISSUE Anna K€all, Hugo Lagercrantz (hugo.lagercrantz@actapaediatrica.se) Acta Paediatrica, Stockholm, Sweden

Do childcare professionals treat men like they are monkeys?
This study by de Montigny et al. (1) examined attitudes towards fathers by professionals working

in childcare fields in Quebec, Canada. The most negative attitudes were reported by social

service staff. Male professionals viewed fathers more negatively, but were more confident about

working with them than their female colleagues. Professionals with more positive perceptions of

fathers were more likely to value and include them in family interventions. In the

accompanying editorial, Bergstr€om discusses discriminating attitudes towards fathers (2). She

mentions an incident after a research presentation, when she was confronted by an angry man.

“You discuss us like we were monkeys!” he said, referring to her research presentation on

fathers’ caring capacities and the value of infant-father interactions. His views were that spending

time and effort on such obvious facts was wasted, and he felt insulted.

Shaken baby syndrome and the risk of losing scientific scrutiny
A systematic review of shaken baby syndrome by the Swedish Agency for Health Technology

Assessment and Assessment of Social Services (SBU) generated numerous reactions from

professional organisations, even before publication. There was also a lively debate after a paper

summarising its findings were published. In a new review on the subject, Ros�en et al. (3) claim

that scientific scrutiny is diminished when researchers and organisations are not open to

challenging established ideas. Readers may also be interested in the paper by Scheller on infantile

retinal haemorrhages in the absence of injuries to the brain and body (4).

Self-care management of type 1 diabetes
Age-appropriate support for diabetes self-care is essential during school time. This study by Bixo

Ottosson et al. found that children and adolescents felt that they received better backing for

management of their type 1 diabetes in Swedish schools in 2015 than 2008. More support was

requested by girls and during hypoglycaemia, which occurred more often during school hours in

2015 (5). Readers may also be interested in the paper by Lindblad et al. (6), who report that

adolescents with type 1 diabetes and attention-deficit/hyperactivity disorder require specific aid

from healthcare professionals.

Boys survive better than girls after intensive care
Boys seem to have better outcomes than girls after intensive care admission. This unexpected

finding comes from a study by Johansson Frigyesi et al. (7), who analysed data on all 21,972

paediatric care admissions in Sweden between 2008 and 2015, with regard to morbidity-adjusted

survival. Boys had better overall survival than girls, with a hazard ratio of 0.91 for the boys. In

addition, the 90-day survival rate was also better for boys. The difference did not seem to be based

on inequality of care.

A life sketch of pioneer Marshall H Klaus (1927–2017)
Marshall H Klaus was a pioneer in neonatology, mostly known for his research on the

significance of the early relationship between a mother and her baby (8). He noticed that some of

the mothers of infants who had been ventilated in neonatal intensive care units had difficulty

bonding with their baby. Together with John H Kennell, he concluded that contact between a

mother and baby in the first hours or days of the baby’s life strengthened the mother’s attachment

to her child. Their findings have inspired neonatal intensive care units to enable, and encourage,

parents to touch, hold and care for their premature babies. The findings also contributed to global

guidelines that promote early contact and full-term infants sharing bedrooms with their parents.

1894 ª2017 Foundation Acta Pædiatrica. Published by John Wiley & Sons Ltd 2017 106, pp. 1894–1895

HIGHLIGHTS FROM ACTA PAEDIATRICA 
DECEMBER ISSUE
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Spädbarnskolestas 
måste hittas 
tidigare - provtag 
de ”gula” barnen(!)

Av oklar anledning och rimligen mot bättre vetande väntar vi tills 
barnen hinner bli dubbelt så gamla innan leverprover tas. Vi ser årli-
gen upprepade exempel där betydligt längre tid gått än så. Alldeles i 
onödan innebär det att spädbarnskolestas upptäcks alltför sent, med 
risk för hjärnblödning orsakad av K-vitaminbrist och med sämre 

Spädbarnskolestas visar sig oftast som ikterus med eller utan avfär-
gad avföring, men även blödningar och någon gång hypokalcemiska 
kramper kan vara det första symtomen orsakade av brist på fettlösliga 
vitaminer till följd av långvarig brist på gallsyror till tarmlumen. 

Ikterus vanligt hos friska nyföddabarn
En utbredd uppfattning är att kolestatiska spädbarn alltid ser sju-

ka ut och alltid har avfärgad avföring. Det är fel. Barnen växer och 
utvecklas i stället ofta helt normalt under första månaderna, och ser 
förutom sin ikterus välmående ut, inte sällan har de dessutom nor-
malfärgad avföring. Ikterus är ett vanligt statusfynd hos friska nyföd-

da barn under den första levnadsveckan. Denna gulsot är oftast fysio-
logisk, och orsakas av en okonjugerad hyperbilirubinemi till följd av 
snabb en hemolys, kombinerad med den nyfödda leverns otillräckliga 
förmåga att eliminera bilirubin. Vid prolongerad eller nytillkommen 
ikterus efter andra levnadsveckan måste kolestatisk leversjukdom 
misstänkas och uteslutas. Internationella riktlinjer rekommenderar 
med tydlighet (eller ”starkt”) blodprovsutredning av prolongerad 
ikterus senast vid tre veckors ålder (1), vilket också överensstämmer 
med svensk barnhälsovårds riktlinjer (2). Det är enkelt att utesluta ko-
lestas; totalt och konjugerat bilirubin i serum ger diagnosen. Konjuge-
rat bilirubin ≥ 30 µmol/L och/eller minst 20 procent av totalt bilirubin 
pekar mot kolestas. 

Sen provtagning leder till komplikationer 
Årligen diagnosticeras i Sverige 6-10 av dessa kolestatiska barn 

med gallvägsatresi, som obehandlad alltid leder till levercirros och le-

Taiwanesisk affisch som visar avfärgad avföring (nummer 1-6) och 
normalfärgad avföring (nummer 7-9). Foto: Björn Fischler

Om barnet på första läkarbesöket på BVC vid ca fyra veckors ålder är det minsta gult eller om avföringen är det minsta 
avfärgad – kontrollera totalt och konjugerat bilirubin. Svårare än så är det inte. Det framgår klart och tydligt på t ex www.
rikshandboken.se att ikteriska barn ska provtas helst senast redan under 3:e levnadsveckan. Detta genomförs i flertalet andra 
länder, men fungerar bristfälligt i Sverige.

versvikt med behov av levertransplantation under första levnadsåret. 
Med tillräckligt tidigt utförd kirurgisk hepatoportoenterostomi (en-
ligt Kasai) kan gallflödet i vissa fall återställas och levertransplantation 
undvikas, eller åtminstone skjutas upp. Operation före 45 dagars ålder 
ökar den långsiktiga chansen att överleva med egen lever, jämfört med 
om operationen sker senare (3). Operation efter 90 dagars ålder mins-
kar definitivt chansen för överlevnad med egen lever (4). 

Vi genomförde nyligen en retrospektiv journalgenomgång av de 
barn från större delen av landet som har utretts vid Karolinska uni-
versitetssjukhuset i Huddinge och där gallvägsatresi diagnosticerats 
(n=57). Den visade att under 10-årsperioden 1997-2006 Kasaiopere-
rades barnen vid 67.5 dagars medianålder (n=24), medan de under 
den efterföljande 10-årsperioden 2007-2016 opererades först vid 72 
dagars medianålder (n=33). Det innebär att svenska barn numera 
opereras 2-3 veckor senare än t ex barn i England och Wales som ope-
reras vid 54 dagars medianålder (5). Främsta skälet till denna höga 
operationsålder var att barnen provtogs påfallande sent, och därmed 
kom alltför sent till oss för kompletterande utredning och operation.

Minska riskerna för hjärnblödning och levertransplantationer
Vi uppmanar därför alla som arbetar på barnavårdscentraler och 

barnmottagningar att vara uppmärksamma på såväl prolongerad gul-
sot som avfärgad avföring hos barn äldre än två veckor. Provtag dem 

omgående! Då kan spädbarnskolestas hittas, utredas och åtgärdas 
mycket tidigare än idag, vilket i sin tur skulle både minska risken för 
hjärnblödningar och behovet av levertransplantationer.
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Tabell 1: Internationell jämförelse av spädbarns medianålder vid operation av gallvägsatresi.

Land År n Medianålder (dgr) Författare
UK/Irland 1993-1994 93 54 McKiernan (Lancet, 2000)
England/Wales 1999-2009 443 54 Davenport (J Ped Surg, 2011)
Canada 1985-1995 349 55 Schreiber (J Ped, 2007)
Taiwan 2004-2005 75 55 Hsiao (Hepatology, 2008)
Germany 2001-2005 137 57 Leonhardt (Eur J Ped Surg, 2011)
France 1986-2002 695 60 Serinet (Hepatology, 2006)
Germany 2009-2013 34 60 Hoerning (Front Ped, 2014)
USA 1997-2000 104 61 Schneider (J Pediatr, 2006)
Finland 1987-2010 64 64 Lampela (Scand J Gastroenterol, 2013)
Japan 1989, 1994 237 65 Nio (J Ped Surg, 2003)
Croatia 1992-2006 29 66 Grizelj (Eur J Pediatr, 2010)
Switzerland 1994-2004 43 68 Wildhaber (Hepatology, 2006)
Stockholm 1989-1997 30 70 Fischler (Acta Paed, 2001)



14 Barnläkaren Nr. 2/18 15Barnläkaren Nr. 2/18

TEMA: GASTROENTEROLOGI TEMA: GASTROENTEROLOGI 

Hepatit B - Sverige följer inte WHO:s rekommendationer
Hepatit B virus (HBV) infektion överförs sexuellt och vid blod-blod-

kontakt. Infektion utgör ett globalt hälsoproblem med uppskattnings-
vis 250 miljoner kroniskt infekterade. WHO rekommenderar sedan 
flera decennier införande av universell HBV-vaccination, vilket Sve-
rige inte efterlever. Däremot tillämpar idag nästintill alla landsting 
lokalt vaccination till alla spädbarn.

Barn smittas oftast av modern pre- eller perinatal, med hög påföl-
jande kronicitetsrisk. Dessa barn utvecklar en s k toleransfas, med 
höga virusmängder men inga tecken på leverinflammation, som 
kvarstår under många år. Under den immunaktiveringsfas som sedan 
ofta följer ses ofta en transaminasstegring och histologiska tecken på 
leverinflammation. Totalt sett anges livsrisken för att perinatalt smit-
tade barn ska utveckla en allvarlig komplikation till sin infektion till 
20 procent.

Kroniskt infekterade barn ska följas varje år med HBV serologi och 
mätning av transaminaser. Vid upprepade episoder av transaminas-

stegring, som talar för immunaktivering, som pågår minst ett år bör 
efter leverbiopsi antiviral behandling övervägas i samråd med speci-
alist på området (1). De perorala preparat som registrerats för barn 
och ungdomar under senaste åren (entecavir respektive tenofovir) har 
en bra ”bromseffekt” på viruset och inflammationen och mycket få 
biverkningar men ger sällan full utläkning. 

Hepatit C – direktverkande antivirala preparat effektivt
Hepatit C virus (HCV) smittar huvudsakligen vid blod–blodkon-

takt. Antalet kroniskt infekterade personer i världen uppskattas till 
75 miljoner och förekomsten bland vuxna i Sverige till 0,5 procent. 
Seroprevalensstudier anger en låg förekomst av HCV infektion (< 0,5 
procent) bland förmodat friska barn i såväl Sydeuropa som Sydost-
asien och USA, men upp till 10 procent i delar av Afrika. 

Risken för överföring av smitta från en HCV infekterad mor till 
hennes barn har i ett stort antal undersökningar varit kring 4 procent 
(2). Det finns idag inga entydiga data om att mödrar som är smittade 
med enbart hepatit C skulle ha behov av rutinmässig kejsarsnittför-

Nyheter om virushepatit
De senaste åren har glädjande framsteg i framförallt i behandlingen av kronisk hepatit C uppmärksammats. Samtidigt 
har bromsande antiviral behandling blivit tillgänglig för vissa  barn och ungdomar med kronisk hepatit B. Universell 
spädbarnsvaccination är dock fortfarande inte är fullt införd i Sverige. 

Virushepatit. Foto: Wikipedia

lossning eller avhållsamhet från amning. Bristen på möjliga inter-
ventionsstrategier gör att allmän screening för anti-HCV av gravida 
kvinnor inte görs i Sverige idag. Endast gravida inom s.k. riskgrupper 
testas för hepatit C. 

Risken för utveckling av kronisk HCV infektion efter smitta är hos 
barn 60–80 procent, d v s helt i nivå med den hos vuxna. Kliniska 
symtom är mycket ovanliga, men det är däremot vanligt med måttli-
ga, fluktuerande transaminasstegringar. Efter 10–15 års infektion fö-
rekommer i enstaka fall en progress, med utveckling av cirros hos upp 
till 5 procent, och i vissa fall tecken komplikationer som kan förenleda 
levertransplantation. 

Vuxna med kronisk HCV infektion behandlas numera mycket 
framgångsrikt med kombinationer av två eller flera direktverkande 
antivirala preparat, där 90-95 procent läker ut sin infektion på 8-12 
veckors nästintill biverkningsfri behandling. Nyligen publicerade stu-
dier för barn över 12 år visar på minst lika bra effekt (3-4). I de senaste 
riktlinjerna föreslås att behandling ska övervägas till alla kroniskt in-
fekterade barn över 12 år och alla vuxna (4). 

Hepatit E - sämre prognos för gravida och foster 
Denna infektion beskrevs i slutet av 1980-talet med epidemiska 

utbrott av akut hepatit i framförallt delar av Asien och Afrika. Smitt-
vägar och klinik tycktes likna de för hepatit A, med den skillnaden 
att gravida och foster hade en mycket sämre prognos med påtaglig 
dödlighet. Under det senaste decenniet har det dock även beskrivits 
fall med kronisk progressiv infektion från många delar av Europa, in-
klusive Sverige. Detta har beskrivits framförallt hos immunsupprime-
rade, men även hos immunkompetenta barn och vuxna. Infektionen 
är oftast behandlingsbar med antiviralt läkemedel.

Det är därför av vikt att lägga till diagnostik för hepatit E virus in-
fektion vid oklar biokemisk leverpåverkan (5).
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Klassifikation
Mild AP: Pankreatit utan organsvikt, lokala eller systemiska kompli-
kationer. 
Måttligt svår AP: Övergående organsvikt <48 timmar och/eller loka-
la eller systemiska komplikationer med/utan kvarstående organsvikt 
<48 h. 
Svår AP(SAP): Bestående organsvikt involverande ett/flera organ> 2 
dygn. Uppskattningsvis utvecklar mellan 10-30 procent SAP.
Etiologin (Tabell.1) till AP hos barn är varierande (3). Vår erfarenhet 
av barn med AP, är att de som haft de svåraste sjukdomsförloppen 
orsakats av trauma, komplicerad systemsjukdom och asparginas-be-
handlad leukemi (3). Mortalitet är bl.a. kopplat till dessa orsaker och 
beskrivs till 0 – 11 procent i olika studier (2). AP recidiverar i upp-
skattningsvis 15-35 procent (4).

Diagnos kräver minst 2/3 av följande kriterier: i) typisk klinik, ii) pan-
kreasenzymer> 3 x övre normalvärdegränsen, iii) karaktäristiska fynd 
på UL/ CT enligt INSPPIRE (1) men skiljer sig inte från vuxenkrite-
rier och tar inte hänsyn till de yngsta barnen inklusive spädbarn, som 
kan sakna såväl buksmärta och pankreasamylasstegring (2). Dessut-
om är ultraljud i det akuta skedet ofta inkonklusivt.                                                                                                                        

Symptomen domineras oftast av akut påkommen buksmärta i epi-
gastriet, ibland strålande till ryggen och/eller axeln samt kräkningar. 
Ömsom finns diarré, subfebrilitet eller ikterus. Vid allvarligare påver-
kan kan dyspné (pleuralaeffusioner), blodtrycksfall, takykardi och 
bukdistension uppstå. Hos det lilla barnet (även spädbarn) kan endast 
irritabilitet föreligga. Symptombilden hos äldre barn kan misstas för 
tex gastroenterit, ulcus, funktionella buksmärtor, förstoppning eller 
cykliska kräkningar.

Pankreatit är ovanligt hos barn, men en ökande incidens ses, sannolikt beroende på ökad medvetenhet om tillståndet och 
reellt ökande förekomst hos barn, möjligtvis relaterat till systemsjukdom (2). Några singelcenterstudier har uppskattat 
incidensen mellan 3,6 och 13,2 fall per 100 000 barn. Den senare studien är i nivå med incidensen för AP hos vuxna.

Systemsjukdomar:  Cystisk fibros, IBD, reumatoid artrit, hemolytiskt-uremiskt syndrom och SLE 

Buktrauma:  Cykel-, moped-, bil-olycka och barnmisshandel

Gallvägsrelaterade:  Gallsten, sludge (gallstensgrus) choledochuscysta, cholangit

Strukturella:  Pankreas divisum/annulare, common channel syndrome, resttillstånd efter duodenal- och 
 pankreaskirurgi, duodenaldivertikel och duodenalduplikation

Infektiösa: Sepsis, EBV, enterovirus, salmonella, mononukleos, påssjuka, mykoplasma, Kawasaki, ascaris, candida

Läkemedel:  Asparginas, Azathioprin, Pentamidin, Valproat, Furosemid, 5-ASA/Salazopyrin, Prednisolon, 
 Karbamazepin, Tetracykliner 

Metabola:  Hyperlipidemi, hypercalcemi, alfa 1-antitrypsinbrist, okontrollerad diabetes

Genetisk:  PRSS-1, SPINK-1, CFTR och CTRC-mutationer 

Idiopatisk:  Om ingen orsak kan fastställas, i vissa barnstudier upp till 1/3 av patienterna

Övriga:  Exempelvis Autoimmun pankreatit, post-transplantation (framför allt lever- och 
 benmärgstransplantation) och post-ERCP

Tabell 1, exempel på etiologi till pankreatit hos barn och ungdomar ( 3):

Foto:  Wikipedia

Akut Pankreatit hos 
barn– vanligare än 
vi tror?
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Tabell 2. 
Akut utredning (Tabell 2.)
Skall inkludera ett fullständigt status inklusive anamnes, vitalparame-
trar och blodprover (4). Ultraljud alternativt CT buk (om allvarligt 
förlopp eller misstanke om komplikation) bör övervägas. 

Behandling (Tabell.2)
Bör ske i samråd med barngastroenterolog eller vuxengastroenterolog 
av detta potentiellt allvarliga tillstånd. Initial fasta, iv vätska (kristal-
loider enligt ”1,5-2x medellista”) och smärtlindring. Enteral (oralt /
sond) näringstillförsel påbörjas oftast efter 24-48 timmar vid klinisk 
förbättring och normalt bukstatus. Vid förnyad smärta kan nasojeju-
nal sond övervägas för nutrition, medan parenteral nutrition undan-
tagsvis ska användas. Antibiotika är inte indicerat som profylax. (4)   

Målsättningen är adekvat smärtlindring (opioid), eliminera be-
handlingsbara orsaker (gallvägsrelaterade, utlösande läkemedel, 
hyper-calcemi/- triglyceridemi ), förhindra utveckling av SAP och 
komplikationer till grundsjukdom eller pankreatit (t ex ulcus, porta 
trombos eller ileus). 

Monitorering: Övervaka vitalfunktioner, bukstatus, temp, hjärt- 
och andningsfrekvens, blodtryck och saturation.  Följ vikt, vätskeba-
lans inklusive urinproduktion, biokemisk inflammation och pankrea-
senzymer, 1-2 ggr/dygn. Överväg akut CT buk vid försämring.

Sjukdomsförlopp
AP hos barn är oftast ett benigt tillstånd där vård krävs under 2-5 

dygn. Vid måttligt svår/SAP behövs intensivvård. Akut kirurgi eller 
terapeutisk ERCP, kan i sällsynta fall behövas vid t ex trauma eller 
obstruerande gallsten. Prognostiskt ogynnsamma faktorer inkluderar 
samtidig systemsjukdom, nedsatt njurfunktion, trauma, sepsis, initi-
alt dåligt nutritionellt status.

Uppföljning av barngastroenterolog/ -kirurg rekommenderas vid 
recidiverande eller kronisk pankreatit med eller utan exokrin pankre-
asinsufficiens, misstänkt autoimmun eller ärftlig pankreatit, associe-
rad systemsjukdom, samtidig lever-/gallvägspåverkan, SAP, påvisad 
pseudocysta eller trombos.
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Se text. Överväg differentialdiagnoser och andra organengagemang, lokala och systemkomplikationer. Grundsjukdom

Se text. a) Initial provtagning: bör inkludera lever-, blod-,njur- och el status, albumin, blodgas , CRP, pankreasamylas 
och lipas,  glukos, kolesterol, triglycerider. b) Monitorering-utvalda prover c) Ev. etiologisk utredning: Utgå från anam-
nes och klinik. Överväg virusserologier, f-odling/-virus, tTG-IgA, PTH, antitrypsin, TSH, T4, IgG subklasser, metabol 
utredning. Överväg genetik hos de yngsta, vid recidiverande pankreatit eller hereditet

Ultraljud alt CT buk för att bedöma graden av ödem, ascites, förekomst av gallstenar och eventuell gallvägsdistension. 
Uteslut akuta behandlingsbara orsaker (gallsten med eller utan kolecystit, kolangit). Vid mild pankreatit oftast bäst att 
vänta 1-2 dygn. CT vid misstänkta komplikationer/svårare fall

Boulusdos 10-20 ml/Kg. Ringeracetat.

 
1,5-2 ggr underhållsdropp (men inga jämförande pediatriska studier finns)

Se text. Initialt täta kontroller. Klinik avgör. Överväg IVA-vård vid måttligt svår / svår akut pankreatit

IV Morfin, Paracetamol, NSAID (Beakta lever/njurfunktion). Smärtkonsult/team

Initial tarmvila, men sträva efter tidig oral/enteral nutrition inom 2-3 dygn. TPN endast om oral/enteral nutrition  
ej är möjlig 

Ej profylax. Vid misstänkt eller känd bakteriell infektion, infektiös nekrotiserande pankreatit

Ofta i samverkan mellan barn- och vuxenkirurger, kan i sällsynta fall behövas vid t ex trauma, obstruerande gallsten 
eller infekterad nekrotiserande pankreatit

T ex PPI, Antiemetika, Laxering

Samtidig nekrotiserande pankreatit, systemsjukdom, nedsatt njurfunktion, trauma, sepsis eller malnutrition

Lokala: t ex pankreatiska vätskeansamlingar/nekroser, pseudocystor, duodenal obstruction, v. Porta/lienalis trombos 
System: förvärrande av underliggande kronisk grundsjukdom orsakad av AP.  
Organsvikt: t ex Kardiovaskulär, andnings-eller njursvikt.

Diagnos av AP-INSPIRRE-kriterier

Provtagning              

Radiologi

Initial rehydrering vid  
cirkulationspåverkan

Underhållsdropp 1-2 dygnet

Monitorering

Smärtlindring

Nutrition

 
Antibiotika

Kirurgi/ERCP

 
Övrig behandling

Prognostiskt ogynnsamma faktorer

Organsvikt och komplikationer 

Tabell 2, handläggningsförslag vid akut pankreatit hos barn:
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Helicobacter pylori hos barn 
– nya riktlinjer
Nya uppdaterade europeiska (ESPGHAN) och nordamerikanska (NASPGHAN) riktlinjer avseende handläggning och behandling av Heli-
cobacter pylori (Hp) hos barn har nyligen publicerats (1). Uppdateringen är en systematisk genomgång av litteraturen under tidsperioden 
2009 till 2014. 

Kvaliteten på studierna bedömdes enligt den så kallade GRA-
DE-metoden (Grading of Recommendation Assessment, Develop-
ment, and Evaluation) (2) och rekommendationerna som formule-
rades fastställdes genom ett röstningsförfarande enligt en så kallad 
Delphiprocess och på ett fysiskt beslutsmöte med konsensusgruppen. 
Minst 75 procent av deltagarna behövde rösta ja för att godkänna re-
kommendationen. Varje rekommendation har bedömts enligt GRA-
DE såsom antingen ”stark - vi rekommenderar” eller ”svag – vi före-
slår”. Bevisvärdet bedömdes som antingen lågt, måttligt eller starkt. 

Ingen screeing av Hp vid funktionella buksmärtor
Totalt skapades 16 olika rekommendationer som berör områdena: 

vem som bör testas, vilka testmetoder som bör användas, till vem och 
hur ska behandling och uppföljning se ut? 

Huvudbudskapet är att målet med den kliniska undersökningen vid 
gastrointestinala symptom hos barn är att identifiera orsakerna i stäl-
let för att påvisa Hp-infektion. Därför rekommenderas inte screening 
av Hp vid funktionella buksmärtor. Enda tillstånden där icke- invasiv 
screening (avföringstest eller utandningstest) kan övervägas är re-
fraktär järnbristanemi och kronisk immunotrombocytopen purpura 
(ITP). Hp-diagnostik bör däremot inte ingå i initial utredning av järn-
bristanemi hos barn

Eradikeringsfrekvensen vid behandling av Hp-infektion hos barn 
har i olika studier varit så låg som <70 procent, vilket inte är optimalt. 
Därför anges nu en målsättning som innebär: för att en behandling 
skall anses som effektiv så bör en eradikeringsfrekvens, per-protokoll, 
på mer än 90 procent uppnås (3). 

Högre doser av läkemedel och längre behandlingstid
Det enda sättet att uppnå en förbättrad eradikering är således att 

välja antibiotika utifrån resistensmönstret vid odling (som alltid bör 

efterfrågas vid diagnostik) samt att i större utsträckning involvera 
barn och föräldrar i behandlingen för bästa behandlingsföljsamhet. 
Jämfört med tidigare riktlinjer så rekommenderas nu högre doser 
av läkemedel samt längre behandlingstid, som regel 14 dagar. För att 
dessutom förbättra följsamhet av behandlingen ytterligare har arbets-
gruppen inom ESPGHAN för Hp-infektion hos barn, utvecklat en 
symptom- och följsamhetsdagbok som kommer att finnas tillgänglig 
på de flesta europeiska språk på ESPGHAN:s hemsida (www.espghan.
org). Rekommenderad förstahandsbehandling samt doser presente-
ras i tabell 1 och 2.

Den enda starka rekommendationen för Hp-behandling är sår i 
tolvfingertarmen eller magsäcken. Sår eller erosioner är betydligt 
ovanligare hos barn jfr vuxna och majoriteten av fallen har annan 
etiologi än Hp-infektion (4). Detta innebär att flertalet av barnen med 
Hp-infektion endast har Hp-gastrit som i sig inte utgör en strikt in-
dikation för behandling. Därför rekommenderas att kompletterande 
biopsier för riktad Hp-diagnostik endast tas om behandling bedöms 
bli aktuell om Hp-infektion bekräftas. Vidare rekommenderas att vid 
endoskopiskt ”en passant”-fynd av Hp-infektion med gastrit (t ex i 
samband med utredning av IBD eller celiaki), kan behandling över-
vägas efter noggrant samråd med patient och föräldrar om risker och 
fördelar med behandlingen.

Icke-invasiva test rekommenderas främst vid uppföljning efter Hp 
infektion, tidigast fyra veckor efter avslutad Hp-eradikering med an-
tingen a) 13C-ureautandningstest (13C-UBT) eller b) tvåstegs mo-
noklonalt faecesantigentest (HpSA). Uppföljning efter behandling 
bör alltid ske. Slutligen bör Hp-diagnostik ske tidigast två veckor efter 
avslutad behandling med protonpumpshämmare och fyra veckor ef-
ter avslutad antibiotikabehandling. 
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Tabell 1: Rekommenderade förstahandsbehandlingsalternativ vid H. pyloriinfektion hos barn

PPI = protonpumpshämmare, AMO = amoxicillin, KLA = klaritromycin, MET = metronidazol.
* PPI+AMO i 5 dagar följt av PPI+KLA+MET i ytterligare 5 dagar.
** Högdos AMO: Kroppsvikt 15-24 kg: 750 + 750 mg/dag, 25-24 kg. 1000 + 1000 mg/dag, > 35 kg: 1500 + 1500 mg/dag

Tabell 2: Standarddoser vid behandling av H.pyloriinfektion hos 
barn

* Dosen för PPI är inte ekvipotent. Ovanstående dos gäller för ome-
prazol och esomeprazol. Se FASS för övriga PPI
** Om metronidazol oral lösning ges, så delas dosen i två lika delar
*** Vismut skrivs ut på licens som tablett De-Nol 120 mg. De-Nol 
innehåller antingen vismuttrikalciumdicitrat eller vismutsubsalicylat 
beroende på från vilket land det importeras ifrån.

Kroppsvikt  
(kg)

15-25
25-34
≥35

15-24
25-34
≥35

15-24
25-34
≥35

15-24
25-34
≥35

<10 år
≥10 år

Läkemedel

 
Protonpumshämmare*

Amoxicillin

Klaritromycin

Metronidazol

Vismut***

Morgondos  
(mg)

20
30
40

500
750
1000

250
500
500

250
500
500

262
524

Kvällsdos  
(mg)

20
30
40

500
750
1000

250
250
500

250
250**
500

4 gånger dagligen
4 gånger dagligen

Föreslagen behandling

PPI-AMO-KLA 14 dagar i standarddos eller sekvensbehandling i 10 dagar*

PPI-AMO-MET 14 dagar i standarddos eller vismutbaserad

PPI-AMO-KLA 14 dagar i standarddos eller vismutbaserad

PPI-AMO-MET 14 dagar i högdos AMO** eller vismutbaserad

Högdos PPI-AMO-MET 14 dagar eller vismutbaserad eller quadruplex med PPI-AMO-MET-KLA 14 dagar

H. pylorikänslighet enligt resistensmönster

Känd

Känslighet mot KLA och MET

Resistens mot KLA, känslighet mot MET

Resistens mot MET, känslighet mot KLA

Resistens mot KLA och MET

Okänd
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Celiakiscreening 
– när, var och hur?
På hundra år har celiaki gått från en ovanlig allvarlig tarm-
sjukdom till en av våra vanligaste kroniska sjukdomar där 
nästan ett barn i varje sjätteklass är drabbad (1). En ökad 
kunskap och uppmärksamhet kring sjukdomen och intro-
duktion av nya antikroppstester har medfört att allt fler 
individer utan tydliga symptom upptäcks genom screening, 
vilka är sannolikt bidragande orsaker till den höga förekom-
sten. Att bara testa barn med symptom gör att majoriteten av 
barn med celiaki missas! 

Foto: Wikipedia

Det är nu 20 år sedan vävnadstransglutaminas (tissue transgluta-
minase, tTG) identifierades som autoantigenet vid celiaki. Idag är 
tTG-antikroppar en given serologisk markör vid utredning av celiaki. 
Fördelen med tTG-antikroppar är den höga tillförlitligheten att upp-
täcka eller utesluta någon med celiaki. Det har bland annat lett till att 
man hos individer med höga nivåer numera kan kringgå en tunn-
tarmsbiopsi för att ställa diagnos. En annan fördel med tTG-antikrop-
par är att man kan analysera stora mängder prover till en relativt låg 
kostnad. Som diagnostisk markör lämpar sig tTG-antikroppar därför 
väl för att screena stora populationer.  

Celiaki är också starkt kopplad till HLA-DQ2 och/eller DQ8. Att 
vara anlagsbärare utav någon av de två HLA-typerna är en förutsätt-
ning för att kunna utveckla celiaki, men båda haplotyperna är van-
ligt förekommande i normalpopulationen och långtifrån alla utveck-
lar celiaki. Således skulle HLA kunna anses som en ganska onödig 
markör i kliniken då kostnaden för ett prov är betydligt dyrare än för 
tTG-antikroppar. Samtidigt har HLA-typning visat sig vara myck-
et användbar i screeningstudier, där kombinationen av HLA och 
tTG-antikroppar på ett säkert sätt kan identifiera barn med celiaki ur 
normalbefolkningen (2). 

Kontroversiellt med allmän screening
Även om förekomsten av celiaki i Sverige är bland de högsta i värl-

den, är förslaget om att införa en allmän screening kontroversiellt. 
Det återstår många frågor om vinsterna med en tidig diagnos och hur 
och när en screening kan genomföras i praktiken. Det är fortfarande 
omdiskuterat om patienter utan uppenbara besvär ska behandlas med 
glutenfri kost. Ett argument för att behandla trots avsaknad av symp-
tom är risken för långtidskomplikationer. Associerade sjukdomar 
som benskörhet och malignitet är något vi barnläkare sällan ser, men 
studier har visat att även barn i skolåldern som upptäcks via screening 
har en nedsatt bentäthet jämfört med friska barn och barn som upp-
täcks och behandlas tidigt med glutenfri kost (3). 

Screening bör vara riktad mot bärare på HLA-risk
Man kan drabbas av celiaki i alla åldrar och nyinsjuknande före-

kommer även i höga åldrar. Att fastställa optimal tidpunkt för screen-
ing är därför svårt om man inte testar individen vid upprepade tillfäl-
len. Däremot visar resultat från en longitudinell screeningsstudie att 
barn med HLA-risk som följs över tid, sällan utvecklar celiaki efter 12 
års ålder (4). 

Om screening skulle bli aktuell bör den lämpligen vara riktad mot 
de som bär på HLA-risk, och ske vid mer än ett tillfälle. Förslagsvis 
skulle detta kunna prövas på individer med dubbla bärarskap av DQ2. 
Dessa så kallade DQ2-homozygota individer förekommer i 1.5 pro-
cent av den svenska befolkningen, men närmare 11 procent insjuknar 
i celiaki före fem års ålder (5). Samtidigt skulle det innebära att man 
måste HLA-typa alla barn, vilket i nuläget inte är realistiskt.
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Efter de kirurgiska landvinningarna under efterkrigstiden kom 
vården av IBD-patienter länge att domineras av kirurger. Den im-
munmodulerande behandlingseran tog sin början på 1980-talet när 
tiopurinerna började användas inom gastroenterologin. Sedan dröjde 
det mer än ett decennium innan de första immunmodulerande pro-
tein-läkemedlet (infliximab) godkändes för behandling av IBD. Den 
förbättrade läkemedels- och nutritionsbehandlingen under det senas-
te dryga årtiondet förklarar förmodligen det låga behovet av tarm-ki-
rurgi bland barn med IBD i Sverige (1).

Flera nya läkemedel med god effekt
Inom barngastroenterologin har vi länge sneglat avundsjukt på våra 

barnreumatologkollegor vars terapiarsenal stadigt vuxit, sedan även 

de för snart tjugo år sedan började använda anti-TNF preparaten. De 
senaste åren har dock flera nya läkemedel som visats ha god förmå-
ga att dämpa inflammation även i tarmslemhinnan tagits fram, och 
några av dem har redan godkänts för behandling av vuxna patienter 
med IBD. 

Vedolizumab som godkändes 2014 för behandling av vuxna pa-
tienter med IBD är en human antikropp som blockerar migrationen 
av aktiverade lymfocyter från blodkärlsbädden till tarmslemhinnan. 
Ustekinumab är också en designad antikropp som 2016 erhöll god-
kännande för behandling av CD hos vuxna patienter och utövar sin 
lymfocythämmande effekt genom blockad av interleukin-12 och -23. 
Utvecklingen av nya IBD-läkemedel är inte begränsad till bara bio-

Nya behandlingar av inflammatorisk tarmsjukdom 
– när kommer barnen in?
Barn och ungdomar som insjuknar i inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) kommer att få leva med sin sjukdom i många 
år. Sjukdomsförloppet kommer att vara väldigt varierande, beroende på karaktären av tarminflammationen (ulcerös 
kolit (UC) eller Crohns sjukdom (CD)) och var den är belägen och hur intensiv den är. Den pågående utvecklingen 
av läkemedel inger förhoppningar om att barn med IBD i framtiden skall kunna ges mer än mer effektiva och mindre 
biverkningsbehäftade behandlingar än dagens.

En möjlig framtida godkänd behandlingstrappa vid behandling 
av barn och ungdomar med IBD. Illustration: Artikelförfattaren.

logiska läkemedel. Tofacitinib är en Janus-kinas inhiberande små-
molekyl som kan ges i tablettform och som hämmar bildningen av 
av inflammatoriska proteiner. En ansökan om godkännande för be-
handling av UC hos vuxna behandlas förnärvarande av läkemedels-
myndigheterna. Stora förväntningar knyts också till mongersen som 
genom påverkan på cellkärnan ökar produktionen av det anti-inflam-
matoriska proteinet TGF-ß1 i tarmslemhinnan. Större studier på vux-
na patienter med CD pågår och vi lär förmodligen få höra mer om 
detta läkemedel som utöva sin effekt genom endogen modulering av 
tarmens immunsystem (2). 

Lång väg kvar till att IBD-läkemedel prövas på barn
Vedolizumab och ustekinumab har endast prövats på ett fåtal barn 

i Sverige och världen (3,4). IBD som debuterar under barndomen 
verkar i vissa avseenden utgöra en allvarligare variant av sjukdomen. 
Barn som insjuknar i IBD kommer att ha ett längre sjukdomstyngt liv 
än de som drabbas av sjukdomen i vuxen ålder. Det finns också en del 
data som talar för att tidigt insatt behandling i grunden kan påverka 
det framtida sjukdomsförloppet. Det är därför angeläget att de bästa 
behandlingarna inte förbehålls vuxna patienter. 

Fortfarande verkar det dock ta många år från det att IBD-läkeme-
del godkänns för vuxna, till det att prövningar inleds på barn. Följden 
blir att vi barnläkare mer eller mindre tvingas att ordinera läkeme-
del utanför deras myndighetsgodkännande. Det är vår förhoppning 
att vi barngastroenterologer i samarbete med myndigheter, industri 
och patientföreningar kan arbeta fram snabbare rutiner så att klinisk 
praktik och regelverk i framtiden går i takt vid läkemedelsbehandling 
av barn med IBD. 
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Svenska kvalitetsregistret för inflammatorisk 
tarmsjukdom (IBD), SWIBREG 

Även om huvuddelen av patienterna drabbas i vuxen ålder finns i 
ett mellanstort svenskt landsting ofta ett 50-tal barn med IBD. Dessa 
barn kräver täta kontroller, och det svårare kliniska förloppet bland 
barn gör också att sjukhusinläggning är vanlig. Under de senaste åren 
har alltfler patienter erhållit så kallad biologisk behandling (1), en dyr 
men effektiv behandling som dock kräver noggrann uppföljning, inte 
minst för att tidigt upptäcka biverkningar. Nyligen publicerades också 
en svensk studie som visar att (även) barn som insjuknat med IBD 
det senaste decenniet löper en ökad risk för cancer (2), trots nya be-
handlingsalternativ och bättre möjligheter att följa sjukdomsaktivitet 
genom t.ex. feces-kalprotektin (3).

Antal patienter och täckningsgrad
Svenska kvalitetsregistret för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), 

SWIBREG (4) syftar till att förbättra vården för patienter med IBD. 
Registret har sedan starten 2005 vuxit mycket snabbt och hade i de-

cember 2017 nära 42000 patienter registrerade. Det motsvarar en 
nationell täckningsgrad om ca 68 procent (5), och ska jämföras med 
50 procent täckning i mitten av 2014. Täckningsgraden varierar dock 
och vi har medvetet valt att fokusera på patienter med biologiska lä-
kemedel då dessa patienter ofta har högst sjukdomsaktivitet, kräver 
mycket vård och sannolikt löper störst risk för komplikationer. För 
barn med IBD har vi dock nått längre än för vuxna och idag finns 
1300 barn registrerade i SWIBREG, vilket troligen motsvarar mer än 
90 procent av alla svenska barn med IBD. 

Styrgrupp och SWIBREGs innehåll
SWIBREGs styrgrupp består av läkare, sjuksköterskor från Svensk 

Gastroenterologisk Förening (SGF), Svensk Förening för Kolorektal 
Kirurgi (SFKRK) och Barnläkarföreningen. Dessutom innehåller 
styrgruppen representanter för magtarmförbundet samt en jurist. 
Huvudman för registret är Region Östergötland. 

Crohns sjukdom (Crohn’s disease, CD) och Ulcerös Kolit (Ulcerative colitis, UC), utgör tillsammans med den mindre vanliga 
IBD-U (IBD Unclassified) inflammatorisk tarmsjukdom (Inflammatory Bowel Disease, IBD. Svenska kvalitetsregistret för 
inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), SWIBREG (4) syftar till att förbättra vården för patienter med IBD. Registret har sedan 
starten 2005 vuxit mycket snabbt och hade i december 2017 nära 42000 patienter registrerade
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Användare i SWIBREG har möjlighet att registrera ett stort antal 
variabler. Dessa rör ärftlighet, sjukdomens utbredning samt antal ope-
rationer, och endoskopier. Vi registrerar tillika feces kalprotektin och 
andra labdata, läkemedel och deras biverkningar. Vid första anblick 
kan detta tolkas som en dubbelregistrering eftersom vi sedan 2005 
har ett läkemedelsregister i Sverige. Läkemedelsregistret saknar dock 
god täckning för biologiska läkemedel som ges på sjukhus (enstaka 
undantag som registrerar även biologiska läkemedel finns, däribland 
Stockholms läns landsting). Centralt för SWIBREG är den graf som 
gör det möjligt att följa sjukdomsaktivitet, och behandling över tid 
(Figur 1.). Grafen kan också förenkla kommunikationen med andra 
kollegor, samt vid överföring till vuxenmedicin. Vidare kan data från 
SWIBREG användas i observationell forskning men också som infra-
struktur för kliniska prövningar. 

Barnanpassning 
Många barnläkare menar att det bästa måttet på ett barns hälsa är 

dess tillväxt. I SWIBREG kan man också registrera vikt och längd. 
Eftersom enteral nutrition är en viktig induktionsbehandling vid 
Crohn har även det förts in i SWIBREG. Utöver nutrition är det också 
möjligt att registrera aferes-behandling, samt naturligtvis sedvanlig 
medicinsk och kirurgisk behandling av IBD. En barnmodul introdu-
cerades i SWIBREG under 2016 och har kommit i skarp användning 
under 2017. Det är nu möjligt att beräkna sjukdomsaktivitet och föra 
in data över PUCAI (Pediatric Ulcerative Colitis Activity Index) vid 
UC samt short PCDAI (Pediatric Crohn´s Disease Activity Index) 
och vuxenindex Harvey Bradshaw Index (HBI) vid CD. Dessutom 
kan Short Health Scale (SHS) beräknas (som mått på livskvalité) och 
PGA (Physician Global Assessment). IBD-fenotyp för barn kan anges 
enligt den så kallade Parisklassifikationen (för barn och ungdomar). 
Formulär för medicinsk bakgrund och aktuell vårdkontakt har också 
barnanpassats.

Barnläkarföreningens representanter i SWIBREGs styrgrupp
Jonas F Ludvigsson, Barnkliniken, Örebro, Ola Olén, Sachsska 
barnsjukhuset, Stockholm
Ulrika L Fagerberg, Barnkliniken, Västerås
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Internetbaserad kognitiv beteendeterapi fungerar 
vid IBS hos barn och ungdomar
Irritable bowel syndrome (IBS) och andra funktionella magtarmbesvär är en av de vanligaste sökorsakerna till sjukvård 
för barn och ungdomar. Även om en medicinsk basutredning tillsammans med lugnande besked hjälper de flesta, så 
kvarstår problemen för en stor andel upp i vuxen ålder (1).

För att uppfylla Rome IV-kriterierna för IBS behöver smärtan 
vara återkommande minst fyra gånger per månad under minst två 
månader. Dessutom behöver smärtan vara kopplad till ett föränd-
rat avföringsmönster, med diarré och/eller förstoppning. Ytterligare 
magsymtom är vanligt förekommande såsom tidig mättnad, uppblåst 
mage, illamående, bullrande mage och gasighet.

Patienten uppmuntras att utsätta sig för magsymptom
Då man sett ett samband mellan stress, oro och IBS har psykologisk 

behandling prövats såsom hypnoterapi, och kognitiv beteendeterapi 
(KBT). KBT är med ett tiotal randomiserade kontrollerade studier 
den behandlingsform som är mest utvärderad, men resultaten har 
varit blandade och den långsiktiga effekten osäker (2). Det fanns där-
med utrymme för att utveckla KBT-behandlingen för IBS. 

Experimentella studier har visat att många med IBS har en lägre 
tröskel för sensationer från mage och tarm, man brukar benämna 
detta fenomen visceral hypersensitivitet. Visceral hypersensitivitet 
förekommer ofta tillsammans med rädsla för magsymtom. Det är 
vanligt att utveckla ett beteendemönster för att undvika och försöka 

kontrollera magsymtom. Exempelvis genom undvikande av viss mat, 
frekventa toalettbesök, vila eller stanna hemma vid magbesvär. 

I vår forskargrupp har vi utvecklat en KBT-behandling som riktar 
in sig på att minska den viscerala sensitiviteten genom exponering för 
magsymtom. Vid exponering uppmuntras patienten att stegvis utsätta 
sig för magsymtom. Exempelvis genom att låta bli att gå på toalet-
ten för säkerhets skull, gå iväg till skola eller andra aktiviteter med 
symtom eller att inte distrahera sig med sin mobiltelefon. Patienten 
uppmuntras också att medvetet provocera fram symtom genom att 
exempelvis äta mat som ger symtom, eller genom att använda klä-
der som sitter åt runt magen. Genom att öva exponering får patienten 
tillfälle att lära sig att det är möjligt att ha svåra symtom och ändå 
klara av att göra saker. På så sätt tappar magsymtomen sin hotfulla 
valens. I behandlingen för barn och ungdomar finns specifikt behand-
lingsinnehåll för föräldrarna. En viktig del av föräldrainterventionen 
handlar om att hjälpa föräldrarna att ge stöd till sina barn i behand-
lingen. Föräldrarna uppmanas också att stegvis minska fokus på mag-
problem och istället öka fokus på sådant som fungerar.

Fig 1) Behandlingsmodellen förklarad för barn och ungdomar. I internetbehandlingen visas bilden som en illustrerad film.
Illustration: Markus Marklund

Internet-KBT prövas idag vid flera mottagningar
För att öka tillgängligheten har de exponeringsbaserade behand-

lingarna utvecklats för internet. Internet-KBT följer samma behand-
lingsprinciper som traditionell KBT med manual, hemuppgifter och 
en aktiv behandlare. Skillnaden är att familjerna har kunnat göra sin 
behandling hemifrån med behandlarstöd via skrivna meddelanden.

Den exponeringsbaserade behandlingen har prövats i en rad stu-
dier (sammanlagt n=300) för barn och ungdomar med IBS, funktio-
nell buksmärta och funktionell dyspepsi. Behandlingen för barn och 
ungdomar har visat god och långsiktigt stabil förbättring av globala 
gastrointestinala symtom, smärta, rädsla för symtom, samt en ökad 
livskvalitet (3-5). För närvarande pågår en implementeringsstudie där 
internet-KBT prövas vid fyra olika mottagningar. Förhoppningen är 
att den internetförmedlade behandlingen inom kort ska komma att 
finnas tillgänglig i reguljär vård. 

Referenser:

1. Olén O, Uusjärvi A, Grimheden P, Grahnquist L. Regionalt 
vårdprogram. 2008. 1 p. 

2. Abbott RA, Martin AE, Newlove Delgado TV, Bethel A, 
Thompson Coon J, Whear R, et al. Psychosocial interven-
tions for recurrent abdominal pain in childhood. Cochrane 
database of systematic reviews (Online). Chichester, UK: 
John Wiley & Sons, Ltd; 2017 Jan 10;1:CD010971. 

3. Bonnert M, Ljótsson B, Hedman E, Andersson J, Arnell H, 
Benninga MA, et al. Internet-delivered cognitive beha-

vior therapy for adolescents with functional gastrointes-
tinal disorders — An open trial. Internet Interventions. 
2014;1(3):141–8. 

4. Bonnert M, Olén O, Lalouni M, Benninga MA, Bottai M, 
Engelbrektsson J, et al. Internet-Delivered Cognitive Behavi-
or Therapy for Adolescents With Irritable Bowel Syndrome: 
A Randomized Controlled Trial. Am J Gastroenterol. 2017 
Jan;112(1):152–62. 

5. Lalouni M, Ljótsson B, Bonnert M, Hedman-Lagerlöf E, 
Högström J, Serlachius E, et al. Internet-Delivered Cognitive 
Behavioral Therapy for Children With Pain-Related Func-
tional Gastrointestinal Disorders: Feasibility Study. JMIR 
Mental Health. JMIR Publications Inc; 4(3).

Teman i Barnläkaren 2018
    

Utgivning: Materialdag:

1. Föräldraskap 20 jan 15 dec
2. Gastroenterologi 24 mars 17 feb
3. Barnmedicinska milstolpar 22 maj 12 april
4. Barn och psykofarmaka 21 juli 16 juni
5. Neonatologi-nya pat.grupp 22 sept 16 aug
6. Barn och missbruk 24 nov 19 okt

www.barnlakaren.se
 

Marianne Bonnert, leg psykolog 
med dr, post-doc på institutionen 
för medicinsk epidemiologi och 
biostatistik (MEB) på Karolinska 
Institutet, arbetar på barn- och 
ungdomspsykiatrins kliniska 
forskningscentrum (BUP-KFE) 

E-mail: 
marianne.bonnert@ki.se



28 Barnläkaren Nr. 2/18 29Barnläkaren Nr. 2/18

TEMA: GASTROENTEROLOGI TEMA: GASTROENTEROLOGI 

Ätovilja hos barn 
– en modell för effektivt 
omhändertagande
Barn och ungdomar med ätproblem har blivit en större 
patientgrupp på barnkliniker i Sverige. Vid Skånes univer-
sitetssjukhus, VO barnmedicin i Malmö har sedan 2011 
patienter med ätsvårigheter/ätovilja mötts av ett team bestå-
ende av dietist och logoped i en matobservationsmottagning. 
Under år 2012 hade teamet 130 besök, 2017 hade teamet 250 
besök. Den största delen av patienterna remitterades från 
klinikens gastrosektion. Både arbetssättet och insatserna 
som ges har utvärderats.

Foto: InaAgency

Matobservationsmottagning
Teamet behandlar familjer med barn som inte kan eller inte vill äta 

och/eller som av oklar anledning inte går upp i vikt. Familjerna träffar 
teamet i en matsituation där föräldrar och barn får beskriva sin syn på 
problemet och ätandet observeras. Besöken tar totalt en timme och 
inkluderar anamnestagning, bedömning och åtgärdsförlag. Bedöm-
ning görs av ät- och sväljförmåga, oralmotorik, sensorik, kommuni-
kation/samspel, nutrition, tillväxt samt medicinsk problematik. Både 
barn med enbart ätproblem och barn som även har större medicinska 
problem ses på mottagningen. Vid behov initieras kontakt med an-
dra vårdgivare t ex kurator. Alla barn ska ha en ansvarig läkare på 
barnkliniken, som kopplas in vid behov. Vissa barn behöver ytterliga-
re insatser, samarbete finns uppbyggt med barnklinikens avdelning, 
barnpsykiatrin, BHV-psykologer samt BarnReHab Skåne. 

Vilka ätproblem har barnen och ungdomarna? 
Barnen på matobservationsmottagningen har oftast problem 

inom ett eller flera av områdena selektivt ätande, begränsad aptit och 
rädsla för att äta. Problemen är olika stora och har varierande bak-
omliggande orsak. Den relativt nya diagnosen ARFID (undvikande/
restriktiv ätstörning) beskrivs i DSM-5 och kommer i ICD-11 under 
2018. Drygt hälften av de barn vi ser fyller kriterierna för en ARFID- 
diagnos. 

Vilka åtgärder rekommenderas? 
Familjerna får alltid med sig nedskrivna åtgärder som diskuteras 

fram i samråd med familjen. Åtgärderna riktas både mot barnets 
svårigheter och familjens förutsättningar. De vanligaste åtgärderna är: 
• Strukturerad måltidsordning
• Att föräldrarna ska bestämma vad som serveras, var och när maten 
 serveras och barnet bestämmer hur mycket det ska äta och om det  
 ska äta
• Erbjuda ny mat många gånger för att barnet ska få chans att vänja  
 sig vid nya smaker
• Öka energi- och näringsintag
• Minska föräldrastress
• Hjälp att koppla mättnad till måltider
• Locka till ökat oralt ätande genom att minska specialnäring
• Remittera vidare för medicinsk- eller psykiatrisk utredning
• Oral-motorisk/sensorisk träning
• Förbättring av näringsintag
• Olika motiverande åtgärder för att locka barn att äta

Tid för uppföljning bestäms under besöket. Ibland bokas extra vikt-
kontroller och matobservation i hem eller förskola mellan besöken.

Vid utvärderingen 2013 kunde 50 procent av barnen på mottag-
ningen avslutas under året. 60 procent av dessa på grund av fungeran-
de ätande, 17 procent följdes enbart via BUP, 8 procent skrevs in på 
habiliteringen och resterande uteblev eller flyttade.

Slutsats
Vår slutsats är att en gemensam matobservation av logoped och 

dietist är ett resurseffektivt sätt att behandla en stor grupp patienter 
med ätsvårigheter. Då bedömning och planering görs under besöket 
i samråd med familjen känner sig familjen delaktig, vilket ger extra 
tyngd åt åtgärdsförslagen. Eftersom det finns många resurspersoner 
runt teamet kan teamet vara litet och ändå fylla de enskilda familjer-
nas behov. 

Under de år vi arbetat upplever vi att både gruppen patienter och 
förutsättningarna inom vår organisation har ändrats. Ett litet team ger 
en smidighet och möjlighet att snabbt anpassa arbetssätt och på så sätt 
möta ett föränderligt behov.
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Födoämnesallergi - under eller överdiagnosticerat 
och kan det förebyggas?
Idag är det vanligt att föräldrar drar egna slutsatser om huruvida deras barn lider av födoämnesallergi eller ej. Över-
känslighet för vissa födoämnen är dock inte nödvändigtvis samma sak, varför det är viktigt med korrekt diagnostik. 
Att tidpunkten för introduktion av födoämnen spelar roll för utveckling av födoämnesallergi, är dock ett faktum.

I en studie rapporterade en femtedel av skolbarnen att de hade någon form av födoämnesöverkänslighet. Reaktioner mot mjölk var 
vanligast.  En matprovokation visade att endast 0,6 procent av eleverna hade födoämnesallergi.
Foto: Tage Olsin

De allergiska sjukdomarna eksem, astma och rinit har blivit den 
största sjukdomsgruppen bland svenska barn och unga vuxna. Inter-
nationella studier rapporterar nu att även födoämnesallergier ökar, 
men med få undantag saknas valida prevalenssiffror (1). 

Rapporterad födoämnesallergi mot vanliga födoämnen varierade 
mellan 0,1-6 procent i en europeisk meta-analys (2). Dock hindras 
jämförelser mellan studier av att man använt olika definitioner av 
allergi, olika kliniska utfallsmått och olika metoder för att fastställa 
diagnosen (1). Endast ett fåtal studier har verifierat födoämnesaller-
gidiagnosen med matprovokation, vilken är den säkraste metoden för 
att bekräfta eller utesluta födoämnesallergi (1). 

  
Få barn passerar nålsögat för födoämnesallergi

Födoämnesöverkänslighet är ett paraply-begrepp som innefattar 
reaktioner mot mat som drivs av immunologiska eller icke-immuno-
logiska mekanismer. Födoämnesallergi är således en undergrupp. 

I Norrbotten rapporterade en femtedel av skolbarnen att de hade 
någon form av födoämnesöverkänslighet, och reaktioner mot mjölk 
var vanligast.  Fem procent av skolbarnen eliminerade mjölk, ägg, fisk 

eller vete ur kosten på grund av misstänkt födoämnesallergi. När bar-
nen sedan genomgick en matprovokation var det endast 0.6 procent 
som hade en födoämnesallergi (3). Samma diskrepans mellan rappor-
terad och objektivt verifierad födoämnesallergi noterades i den euro-
peiska meta-analysen (2).

Sen introduktion förhindrar inte insjuknande 
Att senarelägga introduktionen av “högallergena” födoämnen som 

ägg, nötter och jordnötter förhindrar inte insjuknande i födoämne-
sallergier. I experimentella djurmodeller är det tvärtom visat att to-
leransutveckling drivs av att immunförsvaret i magtarmkanalen ex-
poneras för både smittämnen och födoämnen. Indirekt evidens från 
epidemiologiska studier att tidigt jordnötsintag var associerat med 
minskad risk för jordnötsallergi, ledde till kliniska studier som utvär-
derade tidig introduktion av jordnötter i allergipreventionssyfte. 

I Learning Early About Peanut Allergy-studien randomiserades 
spädbarn till regelbundet intag av jordnöts-snacks (med start vid 
4-11 månaders ålder) eller att undvika jordnötter till fem års ålder 
(4). I studien ingick endast barn med svårt eksem och/eller äggallergi 

eftersom de har kraftigt ökad risk att utveckla jordnötsallergi. Inter-
ventionen visade sig vara mycket effektiv; vid fem års ålder hade 3 
procent i interventionsgruppen utvecklat jordnötsallergi jämfört med 
17 procent i den grupp som avstod (4). Intressant nog kvarstod den 
skyddande effekten av tidig jordnötskonsumtion efter ett års uppehåll 
i jordnötsintaget, vilket talar för upprätthållen tolerans trots ett längre 
avbrott (4). 

Bra med tidig introduktion av ”högallergerna” födoämnen 
I länder med hög prevalens av jordnötsallergi som USA och Aus-

tralien rekommenderas nu aktivt att introducera jordnötter för att 
förhindra jordnötsallergi (1, 5). I Australien rekommenderas även 
tidig introduktion av andra ”högallergena” födoämnen i allergipre-
ventionssyfte (5). European Academy of Allergy and Clinical Im-
munology rekommenderar att tilläggskost kan introduceras från 4-6 
månaders ålder till alla barn oavsett hereditet och utan restriktioner 
för specifika födoämnen, vilket är i samklang med Livsmedelsverkets 
allmänna rekommendationer. En översyn av rekommendationerna 
pågår, men det är inte okomplicerat att översätta resultaten från de ge-
nomförda kliniska prövningarna som inkluderat högriskpopulationer 
till råd på befolkningsnivå. 

Sammanfattningsvis är självrapporterad födoämnesöverkänslighet 
vanligt, men det finns en stor diskrepans mellan rapporterad över-
känslighet och objektivt verifierad födoämnesallergi. Det ter sig som 
om prevalensen av födoämnesallergier ökar, men studier som använt 
objektiva metoder är få. 

Slutligen finns det stöd från experimentella modeller, epidemiolo-
giska studier och randomiserade kliniska prövningar att tidpunkten 
för introduktion av födoämnen kan påverka risken att utveckla födo-
ämnesallergi. Hur resultaten kan implementeras på befolkningsnivå 
återstår att reda ut.    
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Kronisk tarmsvikt hos barn är förenad med hög morbiditet och 
mortalitet. Parenteral nutrition (PN) är en förutsättning för överlev-
nad. Sedan PN blev möjlig på 1960-talet har omhändertagandet av 
kronisk tarmsvikt utvecklats enormt. Ökad kunskap tillsammans med 
en rad medicinska utvecklingssteg har medfört att PN numera kan 
användas tillsvidare, ofta helt utan tidigare fruktade komplikationer 
såsom IFALD (intestinal failure associated liver disease), sepsis och 
trombossjukdom. 

Framtiden för barn med kronisk tarmsvikt
Det förbättrade omhändertagandet innebär nu att kronisk tarmsvikt 

hos barn kan betraktas som en kronisk sjukdom bland andra. Barn 
som föds idag med kronisk tarmsvikt har goda chanser att utvecklas 
och tillväxa helt normalt, och vid framförallt korttarmsyndrom god 
chans att långsiktigt adaptera till en PN-fri tillvaro. Tunntarmstrans-
plantation är ett möjligt behandlingsalternativ, dock alltjämt idag för-
enad med hög morbiditet och mortalitet och tillgrips endast vid tarm-
svikt med progredierande IFALD eller där nutritionen inte längre kan 
tillgodoses med PN till följd av t ex brist på venös access.

Tarmsvikt definieras som ett tillstånd då näring via mag-tarmkana-
len inte räcker för att tillgodose nödvändigt närings- och/eller vätske-
behov för tillväxt och utveckling. Tarmsvikt kan vara kronisk eller till-
fällig, total eller partiell. Kort tarmsyndrom (short bowel syndrome, 
SBS) är den vanligaste orsaken till kronisk tarmsvikt hos barn. 

Den debuterar oftast i nyföddhetsperioden, vanligtvis efter tarm-
kirurgi för medfödd sjukdom (gastroschisis, tunntarmsatresi) eller 

förvärvad sjukdom (nekrotiserande enterokolit, tunntarmsvolvulus). 
Andra orsaker till tarmsvikt hos barn är kronisk intestinal pseudoob-
struktion, Hirschsprungs sjukdom, olika medfödda epitelsjukdomar 
samt tarmsvikt sekundärt till behandling av onkologisk sjukdom, in-
flammatorisk tarmsjukdom, hjärtsjukdom och trauma.

Multidisciplinärt teamarbete, lokalt och centraliserat
Det moderna omhändertagandet av barn med tarmsvikt förutsätter 

ett väloljat teamarbete med barn och vårdnadshavare i centrum. Vår-
den organiseras lokalt och centraliserat på samma gång, i praktiken 
genom att familjen har nära kontakt med den lokala barnsjukvården 
som i sin tur har ett nära samarbete med något av landets fyra re-
gionala pediatriska centra för intestinal rehabiltering i Lund/Malmö, 
Göteborg, Stockholm och Uppsala. Hörnstenarna i behandlingen är 
att säkerställa adekvat nutrition, följa tillväxt och utveckling, moni-
torera mikronutrienter, stimulera till tarmadaptation, reducera risk 
för negativ organpåverkan i allmänhet och leverpåverkan i synnerhet 
och säkerställa långsiktig tillgång till centralvenös kärlaccess genom 
att söka förebygga sepsis och trombos. Häri ingår också att i samråd 
optimera de enskilda psykosociala förutsättningarna för att familjer-
na ska kunna ta hand om sitt barn med tarmsvikt.

Nationell referensgrupp för pediatrisk tarmsvikt
För att säkerställa ovanstående, och med sikte på likvärdig vård 

till alla barn med kronisk tarmsvikt har BLF:s sektion för pediatrisk 
gastroenterologi, hepatologi och nutrition (SPGHN) nyligen inrättat 
en referensgrupp för pediatrisk tarmsvikt med representanter från 
alla fyra centra för intestinal rehabilitering. Vi inledde arbetet hösten 

Foto: Ina Agency

Behandling av kronisk 
tarmsvikt hos barn 
– en medicinsk 
framgångssaga
Barn med kronisk tarmsvikt är en grupp nya överlevare tack 
vare den medicinska utveckling som skett de senaste decen-
nierna. Prognosen är särskilt god vid kort tarmsyndrom, den 
vanligaste orsaken till kronisk tarmsvikt hos barn.
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2017 med att inventera våra centra för intestinal rehabilitering efter 
barn behandlade för kronisk tarmsvikt, varvid vi identifierade 67 
barn med pågående hemparenteral nutrition (HPN). Diagnoser och 
åldersfördelning framgår av figurer 1-2. Kort tarmsyndrom är främsta 
orsaken bakom tarmsvikt och förklarar den höga prevalensen hos de 
yngsta barnen. Prevalensen sjunker med stigande ålder, och våra data 
visar att vi lyckas avveckla HPN före fyra års ålder i de allra flesta fall. 
Vi ser också att endast ett fåtal ungdomar i åldern 16-18 år fortfa-
rande är PN-beroende och behöver föras över till vuxenvården med 
pågående HPN. Behovet av uppföljning efter avslutad PN-behandling 
kvarstår fortfarande hos de vuxna patienter som haft kronisk tarm-
svikt som barn.
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Genom att utnyttja alla samhällets resurser, även patienter och deras anhöriga, kan patienter med sällsynta metabola sjuk-
domarna få bättre och likriktad behandling. Scandinavian Association for Glycogen Storage Disease (SAGSD), är en ideell 
förening med allmännyttigt ändamål att förbättra livsvillkoren för personer med leverformerna av glykogenos (GSD 0, I, III, 
IV, VI och IX) och deras familjer i Skandinavien.

 Ett interprofessionellt samarbete har gett ett lyft för glykogenin-
lagringssjukdomar i Skandinavien. I en publikation med titeln ”He-
patic Glycogen Storage Disease Toward One Global Collaborative” av 
Derks et al. publicerat i JIEMS i 2017 (1), lyfter författarna fram den 
ideella patientföreningen the Scandinavian Association for Glycogen 
Storage Disease (SAGSD) som en framgångssaga som språkrör för 
sällsynta sjukdomar. SAGSD bildades 2011 och är en ideell förening 
med allmännyttigt ändamål att förbättra livsvillkoren för personer 
med leverformerna av glykogenos (GSD 0, I, III, IV, VI och IX) och 
deras familjer i Skandinavien.

Unikt med att patienter och familjer deltar vid mötena
Föreningens syfte är att främja god vård och rätt behandling samt 

att sprida information om GSD typerna och att vara ett stöd för var-
andra. På några få år har föreningen lyckats samla de skandinaviska 
läkare och dietister som behandlar patienter med glykogenos till hela 
3 internationella möten. 

Det unika är att även patienter och familjer deltar vid mötena. 
Sällsynta sjukdomar som glykogenos med en incidens på omkring 
2/100000 (2), innebär att patienter kan ha svårt att bjuda in föreläsare 
och utbilda både sig själva och bidra till fortbildning av vårdpersonal 
samt skapa samarbete. Genom att göra en skandinavisk patientför-
ening har denna ideella organisation lyckats med det nyss nämnda. 
Barnendokrinologen Terry Derks från Metabolsektionen, vid Beat-
rix barnsjukhus i Groningen, Holland har också tagit initiativ till ett 
helt nytt grepp för glykogenos genom International Glycogen Stora-
ge Disease Priority Setting Partnership (IGSD-PSP). Det är en sam-
manslutning av 13 delegater (läkare, dietister och representanter från 
patientföreningar) från ett flertal länder (Sverige, Danmark, Holland, 
Tyskland, Frankrike, Spanien, Argentina, Brasilien och USA).

Vänder sig till berörda skandinaviska läkare och dietister
Syftet med IGSD-PSP är att de ska ta fram de 10 viktigaste foku-

sområdena inom glykogenos. Från Sverige deltar från Karolinska 
sjukhuset Öl Thomas Casswall, Senior professor Antal Németh och 
ordförande Marcus Landgren från SAGSD.

Alla skandinaviska läkare och dietister som behandlar patienter 
med glykogenos, bjuds in till nästa konferens för glykogenos i Ängel-
holm 28-29 april 2018. Då samlas även hela den internationella dele-
gationen för IGSD-PSP och delar av resultaten från gruppens arbete 
presenteras. Barnläkare som behandlar andra metabola sjukdomar 
kan sannolikt också dra nytta av gruppens arbetssätt gällande samar-
bete och prioritering
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Vi frågar partiledarna inför valet: 

-Vad i ditt partiprogram främjar barns 
hälsa och välbefinnande? 

Statsminister Stefan Löfvén, 
Socialdemokraterna:

– Ökad psykisk hälsa. Den 
psykiska ohälsan växer i Sverige. 
Många unga mår dåligt tidigt, det 
kryper nedåt i åldrarna. Vi behö-
ver bli bättre på att förebygga och 
tidigt fånga upp. Elevhälsan ska 
nå alla barn och unga. En jäm-
lik och nära vård. Du ska kunna 
lita på att du får bra vård när du 
behöver den, oavsett var du bor 
eller vilka dina föräldrar är. För 
att det ska vara möjligt ska den 
vård du behöver ofta finnas på 
bra vårdcentraler som är nära 
dig, men också i vissa fall hemma 
hos dig eller i din telefon. Vi ska 
sluta de påverkbara hälsoklyftor-
na på en generation. Sverige har 
upplevt en god hälsoutveckling 
under senare år, men inte i hela 
samhället. Det spelar helt enkelt 
roll varifrån man kommer, för 
hur länge man kommer att leva 
och för hur god hälsan kommer 
att vara. Det ska vi förändra.

Ulf Kristersson, 
Nya Moderaterna:

–Korta vårdköerna, inte minst 
cancervården för barn. Vår plan 
för att, i ett första steg, halvera 
vårdköerna handlar bl a om att 
införa en utvecklad kömiljard. 
Det är ett prestationsbaserat red-
skap som årligen innehåller sats-
ningar på tre miljarder kronor 
i syfte att minska köerna. Barn 
och unga ska inte behöva stå i kö 
för att få cancervård. Korta köer-
na till psykiatrin, speciellt BUP. 
Ett enda landsting lever upp till 
kraven på att barn och unga ska 
kunna få en första bedömning 
inom 30 dagar. Det är en orimlig 
utveckling. Därför satsar vi på att 
kömiljarden även ska användas 
till att korta köerna inom psyki-
atrin. Ge alla barn och unga som 
far illa mer stöd och hjälp. Till-
syn, tillståndsprövning och upp-
följning av alla familjehem ska 
förstärkas. Därtill ska det införas 
nationella specialistutbildningar 
för myndighetsutövning gällande 
barn och unga och riktlinjer tas 
fram på kunskapskrav för att få 
arbeta med särskilt svårt utsatta 
barn.

Jimmie Åkesson, 
Sverigedemokraterna:

– Vi vill förstärka BUP. Den 
psykiska ohälsan är ett allvar-
ligt och växande problem bland 
unga, det är då viktigt att det 
finns snabb och tillgänglig kom-
petens, för både den drabbade 
och för dennes familj. För att 
möta det ökade behovet behövs 
en utveckling och förstärkning av 
BUP, samt fler vårdplatser. 

Vi vill öka anslagen till barn 
och ungdomspsykiatrin. Som pa-
tient ska man ha rätt att bli utredd 
inom vårdgarantins dagar och 
när det gäller barn – och ung-
domspsykiatrin skall maximalt 
antal dagar innan man träffar en 
läkare vara 14 dagar. Vi vill även 
satsa på skolsköterskor, kuratorer 
och kringpersonal. Dessutom vill 
vi införa åtgärder för ett lugnare 
klassrumsklimat som jourklasser 
t ex därutöver vill vi ha ämnes-
betyg i stället för kursbetyg, vil-
ket kommer minska stressen för 
barnen

Annie Lööf, 
Centerpartiet:

–Ett anständigt samhälle hjäl-
per barn som mår dåligt. Oavsett 
var i landet man bor ska man 
som förälder kunna räkna med 
att ens barn får hjälp. Centerpar-
tiet vill bland annat satsa på ökad 
tillgänglighet inom barn- och 
ungdomspsykiatrin. Vi vill även 
ha skärpta krav på medicinsk och 
pedagogisk grundutredning av 
omhändertagna barn och ung-
domar. Dessutom vill vi förbättra 
arbetet med barns och ungas häl-
sa i såväl socialtjänst som hälso- 
och sjukvård och vi tillskjuter 25 
miljarder mer än regeringen i ge-
nerella statsbidrag till kommuner 
och landsting de kommande åren 
för att kunna göra egna priorite-
ringar kring de utmaningar man 
har lokalt.  För Centerpartiet är 
det viktigt att ha  med ett per-
spektiv om tillgänglig vård i hela 
landet när vi talar om barns hälsa. 
Att det är sådana stora regionala 
skillnader i vårdens tillgänglighet 
riskerar att klyva Sverige. Det här 
är en av Centerpartiets viktigaste 
frågor inför valet 2018. 

Jonas Sjöstedt, 
Vänsterpartiet:

–Ekonomisk jämlikhet Ge-
nom att förbättra ekonomin för 
de barn som har det sämst ställt 
minskar risken för att de drabbas 
av social utsatthet och ohälsa se-
nare i livet. Exempel på reformer 
vi har fått igenom är gratis med-
icin för barn, höjt underhålls-
bidrag, höjt flerbarnstillägg och 
glasögonbidrag. Mer resurser till 
välfärden Med mer resurser till 
välfärden kan man se till att barn-
grupperna i förskola och skola 
inte blir för stora, att det finns 
tillräckligt med pedagoger och 
personliga assistenter som kan 
möta barnens behov.Välfärden 
ska styras av behov, inte av kom-
mersiella intressen. När barn går 
i skolan eller möter vården ska de 
bemötas utifrån vilka behov de 
har, inte efter hur lönsamma de 
är. Vinstjakten leder till ojämlik 
välfärd. Oavsett var man bor eller 
i vilken familj, ska det vara beho-
ven som styr, inte storleken på 
föräldrarnas plånbok. Den röda 
tråden i vårt partiprogram hand-
lar om jämlikhet; att förverkliga 
ett samhälle grundat på demo-
krati, jämlikhet och solidaritet.

Jan Björklund, 
Liberalerna:

– Skolan är avgörande för att 
ge alla barn en bra start i livet. 
En skola präglad av kunskap och 
ordning och reda är den bästa 
garanten för att rusta barnen för 
framtiden. Elevhälsan har en 
mycket viktig roll att spela.  Inte-
grationen av våra nyanlända barn 
behövs för att ge dem en chans att 
bygga sig en framtid i Sverige; att 
lära dem svenska och för att ta 
igen skolår som många inte fått i 
sitt hemland. Det handlar också 
om jobb; många nyanlända barn 
ser inte sina föräldrar gå till job-
bet och de bor i områden prägla-
de av otrygghet. Det vill vi ändra 
på. Trösklarna in på arbetsmark-
naden ska slipas ner och trygghe-
ten ska öka med fler poliser. Det 
är viktigare än på mycket länge 
att kämpa för liberala värdering-
ar för att friheten också ska nå de 
mest utsatta barnen.    

Ebba Busch Thor, 
Kristdemokraterna:

– Barn och ungas psykiska 
ohälsa är ett stort och växande 
problem. Det är avgörande att 
barn får tid med sina föräldrar, 
tid för att anknyta och bygga 
upp trygghet. Familjepolitiken 
ska därför skapa möjligheter för 
familjer att spendera mer tid till-
sammans. Vi vill göra föräldra-
försäkringen helt flexibel för att 
underlätta familjerna vardags-
pussel. När ett barn mår dåligt 
psykiskt kan det vara förödande 
att behöva vänta i flera månader 
på att få hjälp. Väntetiderna till 
BUP måste kortas. För det krävs 
mer resurser men också en bätt-
re organisation. Landstingen bör 
ges ett samlat uppdrag för hela 
barn- och ungdomshälsovår-
den. Skolsköterska, skolläkare, 
skolkurator och skolpsykologer 
bör finnas ute i verksamheterna 
men ha samma huvudman som 
övrig vårdpersonal för barn. Vi 
vill även införa en elevhälsoga-
ranti som ger en elev rätt att inom 
ett dygn få kontakt med elevhäl-
sovården.

Gustav Fridolin, 
Miljöpartiet:

– Avskaffa barnfattigdomen 
Ekonomisk utsatthet hotar barns 
hälsa, utbildning och framtid. 
Regeringen har bl.a. drivit ige-
nom reformer som gratis glasö-
gon för barn, avgiftsfri tandvård 
för unga och höjt underhållstöd. 
Miljöpartiet vill särskilt satsa 
på stöd till barn i familjer med 
missbruk eller psykisk ohälsa. 
Ge barn och elever rätt stöd i tid 
Barn i behov av särskilt stöd ska 
identifieras tidigt och få de stö-
dinsatser de behöver för att nå 
sin fulla potential. Miljöpartiet 
vill införa en åtgärdsgaranti för 
läsning, skrivning och räkning 
och kraftigt öka resurserna till 
elevhälsa och undervisning. Vård 
och trygghet för barn på flykt För 
många barn och unga i Sverige, 
födda här eller som kommit hit 
på flykt, skapar psykisk ohälsa 
ett oerhört lidande. Regeringen 
har i årets budget ökat stödet till 
barn- och ungdomspsykiatrin, 
särskilt för gruppen asylsökande 
och nyanlända barn. Miljöpartiet 
står upp för en human flykting-
politik och för ensamkommande 
barns möjligheter att etablera sig 
i Sverige.

Margareta Munkert Karnros
E-mail:info@barnlakaren.se

EXTRA
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Redaktör: Ola Nilsson

Avhandling: 

Pediatric Inflammatory Bowel Disease: 
Clinical and immunological aspects on remission treatment

Opponent professor Anne Griffiths tillsammans  
med Helena J. Rolandsdotter.

Författare: Helena J. Rolandsdotter, överläkare, Sachsska Barnsjuk-
huset, sektionen för gastroenterologi och nutrition.  Institutionen för 
Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Opponent: Professor Anne Griffiths, University of Toronto, Cana-
da, Department of Pediatrics

Handledare: Yigael Finkel, docent, Karolinska institutet, Institutio-
nen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Michael Eberhardson, docent, Karolinska Institutet, Institutionen 
för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset. Ulrika Lo-
rentzon-Fagerberg, MD PhD, Karolinska Institutet, Institutionen för 
Kvinnors och barns hälsa, Ola Winqvist, professor, Karolinska Insti-
tutet, Institutionen för Medicin, Solna.

Avhandlingen utgörs av kliniska och translationella studier på barn 
och ungdomar med kronisk inflammatorisk tarmsjukdom. Blodprov 
och tarmbiopsier på barn med Crohns sjukdom respektive ulcerös 
kolit samt kontrollgrupper av barn utan tarminflammation utgör ba-
sen för studierna.

I första artikeln beskrivs dalvärden av det biologiska läkemedlet 
s-Infliximab och antikroppar mot Infliximab och hur dessa korrelerar 
med inflammationsaktivitet och kliniskt svar hos barn med under-
hållsbehandling av Infliximab mot IBD. Resultaten indikerar att det 
är viktigt att rutinmässigt kontrollera dalvärden av Infliximab under 
behandlingen.

I artikel två har behandlingspyramiden vänts upp och ner, och den 
kliniska effekten av Granulocyt Monocyt Aferes (GMA) i kombina-
tion med mesalazin för induktion av remission hos nyinsjuknade med 
IBD-kolit prövades. Denna behandlings strategi är tidigare inte stude-
rad, då GMA brukar användas som s k ”rescuebehandling” och inte 
på nyinsjuknade patienter. Oväntat  gynnsamma resultat erhölls. 

Artikel tre är en pilotstudie i syfte att finna en prognostisk mar-
kör i blod för att skilja Crohn’s sjukdom från ulcerös kolit där finns 
betydande diagnostiska svårigheter. Genom en diagnostisk algoritm 
baserad på uttrycket av 20 chemokinreceptorer på fyra olika vita  
 
 

 
 
 
 

blodkroppar kunde ulcerös kolit skiljas från Crohns sjukdom i 92.3 
procent av de undersökta fallen. 

I fjärde artikeln studeras immunologiska effekter av den konventio-
nella remissionsbehandlingen Exklusiv Enteral Nutrition (EEN) hos 
barn som nyinsjuknat i Crohn’s sjukdom samt det kliniska svaret på 
EEN. Studien, som undersökte 14 olika cytokiner i slemhinnebiopsier 
före och efter EEN, är en av de första i sitt slag.

Artikel 5 beskriver hur cytokinmönstret av 14 olika cytokiner i 
tarmslemhinna ser ut hos barn nyinsjuknade i IBD kolit och hur cy-
tokinuttrycken förändras i tarmen efter behandling med Granulo-
cyt Monocyt Aferes och mesalazin och visar även hur tarmcytokin-
mönstret ser ut hos inflammationsfria barn.

Barnläkaren Jakob Frie vid Astrid Lindgrens barnsjukhus har fått 
pris för sin artikel:

Cortical Responses to Alien Odors in Newborns: An fNIRS Stud 
Cereb Cortex. 2017 Aug 1:1-12. doi: 10.1093/cercor/bhx194 tillsam-
mans med medförfattarna Marco Bartocci, Hugo Lagercrantz och 
Pierre Kuhn. Priset delades ut den 31/1 av tidskrften La Recherche 
som valt ut de bästa franska artiklarna i vetenskap alltifrån astrofysik 
och matematik till medicin och arkeologi. Pierre Kuhn från Stras-
bourg  har varit knuten som gästforskare  vid ALB.

I artikeln visades hur hjärnan hos för tidigt födda barn reagerar för 
olika lukter i sjukhusmiljön. Handsprit och tejpbortagningsmedel vi-
sade sig leda till cerebrala smärtreaktioner. Jakob disputerar den 23/3 
i år.

Barnläkare tog emot pris 
från tidskriften La Recherche 

Barnläkaren Jakob Frie (längst till höger) visar stolt upp priset.
Till vänster syns medförfattarna Hugo Lagercrantz, Marco 
Bartocci och Pierre Kulin.

De fångar upplevelserna i färg och form

Det var i november förra året som jag träffade på den första av de 
konstnärer som var tänkta att ingå i denna artikel, Rebecka Lager-
crantz. I Venedig, denna saltstänkta labyrintlika stad med anor från 
antiken och med museum som Guggenheim Collection, väcks lätt 
samtal om konst och historia.

Det hela tog egentligen sin början ombord på en båt ut från närlig-
gande ön Lidos hamn. Medan turisterna intill oss ivrigt halade fram 
sina telefoner för att fånga stadssilhuetten på andra sidan lagunen, le-
tade Rebecka upp ett litet skissblock ur sin väska. Där, intill båtreling-
en blev hon stående. Pennan rörde sig snabbt och bestämt över det 
vita blocket. Blicken iakttog koncentrerat motivet. 

Scenariot skulle komma att upprepa sig sporadiskt på olika platser 
under hela vårt besök i denna lilla italienska kuststad. För de som le-
ver i konsten, tar den kreativa processen aldrig paus. 

Hämtar inspiration i europeiska städer
– Jag skissar alltid när jag reser, och så har det alltid varit sedan jag 

var liten. Redan i femårsåldern hade jag alltid med mig ett skissblock. 
Det har jag även i ateljén, men det är framförallt under resor som jag 
hela tiden tecknar ner det jag tycker är intressant. Under resor ser 
man ofta saker med nya ögon, dessutom finns tiden på ett annat sätt 
än när man är på väg mellan jobbet och hemmet, säger Rebecka.

Rebecka använder skisserna framförallt när hon illustrerar barn-
böcker och i arbetet med en skulptur. I sökandet efter rörelser och 
stämningar blir skissen en nödvändig utgångspunkt. Det är ofta en 
mycket enkel skiss men den håller riktningen under de många tim-
marna som det tar att färdigställa en skulptur.

I oktober förra året hade hon utställning på galleri Cupido i Gamla 
Stan. I galleriets nischer och prång samsades terrakottaskulpturer och 
färgstarka målningar högt och lågt i en lekfull stämning. I Rebeckas 
skulpturer utmanar livets dynamiska rörelsemönster den brända le-
rans orubbliga stillhet. Varje skulptur tycks rymma en liten berättelse. 

Inte sällan hämtar hon sin inspiration från resor.
– Jag får sådan lust till nya projekt både inom måleriet och skulp-

terandet när jag reser. Målet är inte främst exotiska platser, det som 
verkligen intresserar mig är städer i Europa. Jag älskar att vandra runt 
på olika konstmuseer, där känner jag mig ofta så hemma.

Vill fånga rörelsen
Rebecka berättar om hur hon strävar efter att fånga rörelsen. I må-

leriet söker hon färgrikedom och stämning beroende på vilken tek-
nik hon använder. Under årens lopp har förebilderna avlöst varandra, 
men beundran för Marc Chagalls färger och motiv har alltid funnits. 
Hon växlar ofta mellan olika tekniker och trivs med detta.

– När jag under en lång period har skulpterat kan jag tycka det är så 
roligt att måla igen. Då har jag fortfarande kvar skulpturtänket, d v s  
jag har samma nyfikenhet som när jag snurrar på kavaletten för att se 
hur andra sidan av en skulptur ser ut. De två teknikerna blir till ett på 
något vis.

Nyligen utkom den bok som Rebecka och henne mamma Rose 
arbetat med tillsammans, ”Liten svart hund i natten”. Förebilden är 
föräldrarnas hund Nera och bokens handling utspelar sig inte ute i 
Europa som man skulle kunna tro, utan i hemstaden.

– Det var verkligen roligt att få måla en hel rad av bilder med bara 
stockholmsmotiv, berättar Rebecka. 

Nordafrikas värme och färgrikedom på duken
Omgiven av målardukar, färger och en betagande utsikt över sam-

ma stad, träffade jag för första gången Bosse Ericsson. Då höll han 
till i sin ateljé nära Mariahissen på Södermalm och hade fortfarande 
en fot kvar i barnläkaryrket. Just denna frostiga vinterförmiddag kom 
diskussionen att handla om det figurativa i hans konst, hur detaljrike-
domen i hans målningar skalas av under arbetsprocessens gång och i 
vilken riktning inspirationen fört honom. 

Färgrikedomen dominerade även då kompromisslöst och expres-

Verk av fr v, Rebecka Lagercrantz, Bosse Ericsson och Ellinor Ristoff 

Rebecka Lagercrantz, Bosse Ericsson och Ellinor Ristoff, alla är de barnläkare och hängivna konstnärer – men med vitt skilda 
uttryck. Deras konst kontrasterar mot varandra i allt från färgskala, teknik och idéer. En intressant gemensam nämnare för 
dessa tre är dock nyfikenheten på nya inspirerande miljöer och upplevelser, något som också blivit en viktig del i skapandet.

Redaktör: Göran Wennergren
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sivt. Vid den här tiden hämtade han till stor del inspiration från Nord-
afrika, en plats som då låg honom varmt om hjärtat. 

Nära tio år senare ses vi igen. Denna gång inte bland färg och ter-
pentin, utan på ett litet dunkelt belyst café mitt i city. Bosse har relativt 
nyligen haft utställning på Soonfamous, ett galleri som drivs av barn-
läkaren Hans Holgert. 

– Hela sommarens produktion blev såld, säger han spontant och 
det går att urskilja en aning stolthet i rösten. Med all rätt. Även om 
skapandelusten aldrig saknats i hans liv, så var det inte förrän i 45-års-
åldern som Bosse började måla på allvar.

På senare år har kor och hus blivit allt mer vanligt förekommande 
i hans konst. De verk som föreställer kor har blivit speciellt populära. 
Inte sällan framställs de lekfullt i ”familjefoton” med kläder på sig, en 
idé som uppskattas både bland barn och vuxna. Den nordafrikans-
ka färgrikedomen som var så påtaglig i ateljén vid Mariahissen, lyser 
fortfarande med värme och glöd från Bosses målardukar. 

– Jag älskar det exotiska spännande livet där, det handlar både om 
annorlunda värderingar och de otroliga färger man möter bland både 
människor och miljöer, menar han. 

Färgglada kor och arbetet med barn
Motivet med kossorna har sitt ursprung i uppväxten på Säby gård i 

Västmanland, men det finns även en lite mer djuplodande tankegång 
kring detta motiv hos Bosse. Den handlar om symbolen av djurets 
inre, den underfundiga klurigheten, den som man endast kan spåra 
i hennes ögons djup, samt om godheten och det ibland kluvna bete-
endet. 

Idag har Bosse lämnat barnläkaryrket bakom sig och målar på 
heltid. I den stora fiskehamnen Herrvik på Gotland ligger idag hans 
ateljé och det är också här han finner störst inspiration. 

– Jag reser dit under sommarhalvåret och arbetar där fram till hös-
ten. Det händer att traktens barn tittar förbi och vill stå och måla till-
sammans med mig där. Det får de gärna göra, berättar han. 

Arbete med barn var länge en stor del i Bosses yrkesliv, kombina-
tionen barnneurolog och konstnär passade honom utmärkt. Hans 
patienter var barn och ungdomar med neurologiska handikapp som 
de fått t ex efter tumörer och trafikolyckor. Under en tid arbetade han 
även som konsult i adoptionsfrågor i Indien och hjälpte personalen 
med frågor om hygien, mat och stimulans för barnhemsbarnen. Den 
dagen han fick i uppdrag att hämta en liten svårt sjuk flicka som skulle 
till Sverige men var för illa däran för att hämtas av sina adoptivföräld-
rar, minns han som om det vore igår.

– Hon var två år, vägde fem kilo och försedd med dropp när jag bar 
henne ombord på planet från Calcutta. Efter ett dygn var hon fortfa-
rande kraftigt medtagen. 

Tiden tickade och läget började bli kritiskt för flickan. Även Bosse 
började känna av viss kraftlöshet då han tvingats till sömnlöshet allt 
för länge. 

–Plötsligt ändrades allt, vid frukosten ombord började flickan äta 
lite och fungera bättre, och hon gav mig ett leende som jag har med 
mig inom mig resten av livet. Flickan, som idag är sjuksköterska och 
snart har en egen familj att ta hand om, har kontakt med mig än idag, 
det har gått bra för henne, berättar han och blir påtagligt rörd.

Ljus, rymd och ogripbar stämning
I Ellinor Ristoffs måleri lämnar vi den starka färgskalan bakom oss 

och möter tunna färgskikt som förmedlar ljus, rymd och ogripbar 
stämning. Dimmor som skingras, figurer som urskiljs ur ljuset. Samti-
digt rymmer hennes målningar en påtaglig expressivitet och lustfylld 
spontanitet. 

Ellinor föddes i Göteborg och tillbringade sina första sju år i denna 
hamnstad för att sedan flytta till Stockholm p g a föräldrarnas yrken.  
 

 
 
 
 
Vårdyrket fanns tidigt med i hennes liv, då modern arbetade som lä-
kare. Intresset för estetiska ämnen har funnits sedan barndomen och 
genom skoltiden i klassisk Waldorfskola. 

För det mesta handlade skapandet i barnaåren om teckningar skis-
sade i blyerts och tusch, ofta porträtt eller djur. Med tiden kom måle-
riet med i bilden och Ellinor fortsatte med både tecknandet och må-
landet ända fram till början av sin läkarutbildning. Sedan följde en tid 
då målarrocken byttes mot läkarrocken. Penslar och färg fick tillfälligt 
ge plats åt en medicinsk yrkesbana. 

Gav sig ut på seglats – i tre år
En tid efter att Ellinor blivit förälder för första gången, 2004, arbe-

tade hon jour på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge. En natt 
kallades hon in till förlossningen, det gällde ett svårt skadat och pre-
maturt barn. Barnet överlevde men just denna händelse satte av olika 
anledningar djupa spår.

– Det var något som väcktes hos mig då, jag fortsatte att arbeta någ-
ra år till men kände hela tiden att något borde förändras. Jag funde-
rade mycket. I familjen började samtalen handla mycket om att göra 
något helt annorlunda. Att göra en gemensam paus, berättar hon.  

Hon slutade arbeta som läkare och kom inte tillbaka, i alla fall inte 
på flera år. I några år arbetade hon heltid som konstnär med ateljé i 
Konstnärshuset i Gustavsberg och utställningar. 

Ellinor delar ett passionerat seglarintresse med sin man, och idén 
om att kasta loss och ge sig av låg inte långt borta. Båda barnen, då 
fyra och sju år, följde med på denna långresa som tog dem över två 
oceaner. Det var ett stort steg men Ellinor såg det främst som ett pri-
vilegium med allt vad det innebar. Tre år tillbringade familjen tillsam-
mans på böljan den blå. De avseglade från Stavsnäs, via Nordsjön, ner 
till Kanarieöarna, över Atlanten, ner till Stilla Havet där de blev kvar i 
två år. Under denna tid fortsatte hon med måleriet, men nu i ett min-
dre format (30x30 cm) då det var svårt med stora dukar på en begrän-

Bosse i sin tidigare ateljé på Söder. I bakgrunden syns färgrike-
domen i målningar med inspiration från Nordafrika. Familjefo-
ton med kor efterfrågas ofta. Foto: Margareta M Karnros

Elinor fortsatte måla under 
långseglingen. Under seg-
latsen var Ellinor tvungen 
att använda mindre dukar 
för att lätt kunna ”sjöstuva” 
dem under resan. Det övre 
konstverket heter ”Emellan”, 
det undre: Nollsummespelets 
öga. Foto: Staffan Edhe

sad yta. Allt måste gå att sjöstuva inför överseglingar. Men Ellinor an-
ser att det är utvecklande för kreativiteten att ge sig själv olika ramar.

Räddningsinsats i Stilla havet
– Jag var lite orolig över att tappa min medicinska kunskap i och 

med frånvaron. Vid denna tid var jag ju inte helt klar med specialistut-
bildningen i barnmedicin. Å andra sidan uppstod situationer där jag 
fick möjlighet att använda mina medicinska kunskaper under resan. 
Bland annat vid en räddningsinsats 2012 i Södra Stilla Havet, där en 
orkan svept fram över det lilla landet Vanuatu som ligger utspritt på ca 
80 små öar som sträcker sig över 1 300 km, berättar Ellinor.

Det var svårt för de större hjälporganisationerna att kunna nå fram 
till alla små byar, då vägarna var förstörda och hamnarna obefintliga. 
Ellinor och hennes man hjälpte till att transportera livsmedel, medi-
ciner och byggnadsmaterial samt att ordna provisoriska kliniker som 
sattes upp i vad som fanns kvar i byarna, det kunde handla om en 
gammal kyrka, en presenning uppspänd i träden eller på lastbilsflak.

Ellinors måleri växer fram genom hennes reflektioner kring livet. 
I själva processen går hon på ”flow” och tycker om att se vad som 
uppstår. Efteråt får den kritiska hjärnan vara med. Tekniken är akryl 
och det förekommer collage med t ex textsidor och rostiga metall-
delar på canvas. Ögonblick från långresan som fastnat på näthinnan 
används ofta i konstnärskapet. Under hennes pensel ryms inspiration 
från horisonter, material och cementväggar. Det vackra ser hon i ytor 
och strukturer, vilket kan vara allt från ett flagnande båtskrov, en kal 
klipphäll till råa rostiga industrimiljöer. Senaste utställningen ägde 
rum våren 2017 på Örbyhus slott, där hon och maken även berättade 
om uppbrottet från den trygga vardagen till att förverkliga en gemen-
sam dröm.

Ellinor berättar att hon är tillfreds med att både dela tiden mellan 

ateljén och en deltidstjänst på barnmottagningen på Norrtälje sjuk-
hus, men efter en stunds eftertänksamhet utbrister hon; 

– Helst av allt skulle jag nog vilja stå vid staffliet lite oftare.

Margareta Munkert Karnros
E-mail: info@barnlakaren.se

Mer om konstnärerna:

Rebecka Lagercrantz
Yrke: Konstnär, barnläkare, Sachsska barnsjukhuset
Bor: centrala Stockholm
Familj: Maken Jonas, döttrarna Roseanna, 17 år och Adina, 12 år.
Kommande utställningar: Galleri Cupido, feb 2019

Bosse Ericsson
Yrke: Konstnär, tidigare barnläkare
Bor: Kungsholmen och på gården på Gotland mars-oktober
Familj: Maken Christer och åtta gudbarn 
Kommande utställningar: Öppna Ateljéer i Herrvik,  
Kristihimmelsfärdshelgen, Galleri Movitz, Stockholm 29/11-6/12

Ellinor Ristoff 
Yrke: Konstnär, barnläkare
Bor: Norrtälje
Familj: Maken Staffan, två barn Erika, 13 år och Andreas 9 år
Kommande utställningar: Första utställningen i år,  kommer att  
äga rum på ett café i Norrtälje. Datum ej fastställt.
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Nästa nummer... 
Nästa nummer har temat Barnmedicinska milstolpar och ut-
kommer den 22 maj. Det kommer dock att finnas tillgängligt på 
Barnläkarens hemsida www.barnlakaren.se tidigare. 

Varmt välkomna att medverka i tidningen. Glöm inte att skicka 
med ett högupplöst porträttfoto av er själva och att skriva under 
med namn, titel och arbetsplats och e-mail (exempel: anders 
andersson, barnläkare, barnkliniken, anders.andersson@hotmail.
com). 

Max 500 ord, 5 referenser/artikel. 
Tipsa gärna om nyheter: info@barnlakaren.se

APRIL
9-12/4 Future of Neonatal Care, Wien
Info: 99nicu.org/meetup/

18-19/4 Berzelius symposium 98, Karolinska Institutet
Info: www.sls.se/globalhealth2018

20/4 Nationell temadag om eosinophil esofagit,  
Stockholm
Info: http://nutricia.se/images/uploads/EoE_ 
inbjudan_20_april_5.pdf

23-27/4 Barnveckan 2018, Västerås
Info: www.barnlakarforeningen.se/2017/09/24/ 
valkommen-till-vasteras-23-26-april-2018

23-24/4
Livets möjligheter, Stockholm
Info. www.anhoriga.se/global/konferenser

MAJ
28/5-2/6 ESPID 2018, Malmö
Info: http://espidmeeting.org/2018

JUNI
7-8/6 Metabolic Bone Disease workshop, Stockholm
Info: https://ki.se/en/mmk/calendar/karolin-
ska-workshop-on-metabolic-bone-diseases

SEPTEMBER
4-7/9 SSIEM Symposium – old roads, new connections, 
Athen
Info: http://www.ssiem.org/events/events.asp?eid=1096

OBS! Under kalendariet publiceras enbart kalendariepunkter som registrerats på BLF:s hemsida. Registrera därför din kurs/fortbildning 
på www.barnlakarforeningen.se

HJÄLP BARNEN 
SOM FLYR!
Just nu har vi akuta insatser i bland annat Syrien, Grekland, Italien, 
Serbien och här hemma i Sverige. Men det räcker inte. Vi behöver din hjälp. 
Vi behöver bli  er. Bli Barnrättskämpe på räddabarnen.se
Vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Vårt 90-konto garanterar att dina pengar används så effektivt och ansvarsfullt som möjligt.

w

1. Burks AW et al. Pediatr Allergy Immunol. 2015;26:316-22.  2. Harvey BM et al. Pediatr Res. 2014;75:343-51.  
3. Candy et al. Pediatr Res. 2017; doi:10.1038/pr.2017.270.  4. Wopereis H et al. J Allergy Clin Immunol. 2017;139(2):AB53.

 NEOCATE SYNEO 

BORTOM 
SYMTOMLINDRING   för barn med födoämnesallergi 

Syneo – en ännu bättre Neocate! 
●  Innehåller prebiotisk kostfiberblandning scFOS/lcFOS 

och probiotiska Bifidobacterium breve M-16V.
●  Lindrar effektivt symtom vid födoämnesallergi.1,2

●  Hjälper till att balansera tarmfloran så att den  
liknar den hos friska ammade spädbarn.3,4

UPPTÄCK HELA NEOCATE-SORTIMENTET AV AMINOSYRABASERADE 
ERSÄTTNINGAR FÖR DET VÄXANDE BARNET PÅ WWW.NUTRICIA.SE

Nutricia stöder WHO-koden att bröstmjölk är bästa 
födan för spädbarnet. Neocate Syneo är ett livsmedel 
för speciella medicinska ändamål avsett att användas vid  
komjölksallergi, sojaallergi, multipel födoämnesallergi 
och andra tillstånd där elementardiet rekommenderas. 
Används under medicinsk övervakning.

NY HET!
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*Barn med följande kroppsvikt: JIA 10–<30 kg; ERA och Ped PS 15–<30 kg; Ped UV <30 kg; Ped CD <40 kg.
**Hos vuxna patienter i RA-studier mätt omedelbart efter injektion, HUMIRA 40 mg/0,4 ml jämfört med HUMIRA 40 mg/0,8 ml.
†Jämfört med HUMIRA injektionsfl aska och tillhörande injektionsspruta 40 mg/0,8 ml.

Förfylld spruta 
Fast dosering och 
färre förberedelsesteg†

Samma HUMIRA
Samma verksamma
substans

NYHET! 
HUMIRA® 20 mg/0,2 ml
(adalimumab)  

Citratfri formulering
Mindre smärta vid injektion**

Tillgänglig från 
mitten av april 2018

  S
E

H
C

I1
8

0
0

9
0

  F
eb

 2
0

1
8

AbbVie AB, Box 1523, 171 29 Solna. Tel: 08-684 446 00. www.abbvie.se

HUMIRA®, (adalimumab), Rx, (F), L04AB04 (TNF-alfa-hämmare), SPC 2018-02-02. Pediatriska indikationsområden: 
Aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit hos patienter från 2 års ålder, som har svarat otillräckligt på en eller fl era sjuk-
domsmodifi erande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv entesitrelaterad artrit hos patienter, 6 år och äldre, som inte 
svarat på eller som inte tolererar konventionell terapi. Svår, kronisk plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 4 års ålder 
som inte har svarat på eller som är olämpliga för topikal behandling och ljusbehandling. Måttlig till svår, aktiv hidradenitis 
suppurativa (HS, acne inversa) hos ungdomar från 12 år som inte har svarat på konventionell systemisk HS-behandling. 
Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos pediatriska patienter, från 6 års ålder, som inte har svarat på konventionell terapi 
inklusive primär nutritionsterapi och en kortikosteroid och/eller en immunomodulerare. Pediatrisk icke-infektiös kronisk 
främre uveit hos patienter från 2 års ålder som inte har svarat tillräckligt eller som inte tolererar konventionell behandling 
eller där konventionell behandling inte är lämpligt. HUMIRA fi nns som injektionsvätska, lösning injektionsfl aska 
40 mg, förfylld spruta 20 mg samt förfylld injektionspenna/spruta, 40 mg och 80 mg. För fullständig information 
om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. Vid 
nyinsättning av TNF-hämmare subventioneras HUMIRA endast för patienter där etanercept inte är lämpligt. Denna 
begränsning gäller indikationerna reumatoid artrit, axial spondylartrit, psoriasisartrit och plackpsoriasis.

Nu citratfri även 
för mindre barn*!


