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Bredast täckning av alla konjugerade
pneumokockvacciner1.

™

NU
polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat, 13-valent
Kan förhindra upp till 95 % av alla fall av allvarlig pneumokocksjukdom hos barn under 2 år1.
Nu ﬁnns Prevenar 13 tillgängligt och kan administreras enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet (2+1) 2. Prevenar 13 är
en vidareutveckling av Prevenar och täcker ytterligare sex serotyper av Streptococcus pneumoniae – 1, 3, 5, 6A, 7F och 19A.
Serotyp 19A är på väg att bli en vanlig orsak till allvarliga pneumokockinfektioner och utvecklar en allt ökande resistens mot
antibiotika3, 4.
Prevenar 13 erbjuder idag den bredaste täckningen av alla konjugerade pneumokockvacciner, vilket i praktiken innebär att du
med Prevenar 13 kan förhindra upp till 95 % av alla fall av invasiv pneumokockinfektion hos barn under 2 år 1.

Referenser: 1. Darenberg J, Henriques Normark B. Vaccine 2009;27S:G27–G32. 2. Fass.se. 3. Hicks LA, Harrison LH, Flannery B, et al; for Active Bacterial Core Surveillance
Program of the Emerging Infections Program Network. J Infect Dis 2007;196:1346–54. 4. Dagan R, Givon-Lavi N, Leibovitz E, et al. J Infect Dis 2009;199:776–85.

Wyeth AB, Box 1822, SE-171 24 Solna. Telefon 08-470 32 00. www.prevenar.se
Wyeth AB är nu en del av Pﬁzer AB, mer information ﬁnns på www.pﬁzer.se

M100210.PRE13.SV

Prevenar 13, Rx, EF, J07AL02, SPC 2009-12-09. Polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat, 13-valent. Indikation: Aktiv immunisering för förebyggande
av invasiv sjukdom, pneumoni och akut otitis media orsakad av Streptococcus pneumoniae hos spädbarn och barn i åldern 6 veckor till 5 år. Injektionsvätska, suspension i förfylld
spruta om 0,5 ml. För fullständig information om varningsföreskrifter, begränsningar och dosering, se www.fass.se. För aktuellt pris se www.apoteketfarmaci.se
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LEDARE
Det är en ära att få företräda Sveriges Barnläkare i vår
gemensamma förening!
Att jag själv en gång skulle bli barnläkare var för mig ingen
självklarhet från början. Jag minns de första två terminerna
av min läkarutbildning som urtråkiga men det bättrade sig
med tiden och blev alltmer stimulerande. Allra roligast var
pediatriken den sista terminen. Pediatriken knöt ihop så
mycket samlad kunskap på ett begripligt sätt.
Mycket har hänt sedan jag själv läste till läkare.
Visserligen kan det fortfarande kännas svårt för läkarstudenten i början, men inte tråkigt tror jag. Med dagens problembaserade lärande finns patienten med redan från början och
det yrke och den arbetsplats man syftar till är närvarande
redan från termin ett. Eller kanske ännu bättre; läkarstudenten är närvarande i vår värld som blivande kollegor!
En annan sak som ändrat sig är synen på kommunikation.
Jag brukar säga att vi lever i kommunikationens tidsålder,
och då menar jag inte bara att vi “kommunicerar” våra kroppar mellan jordens alla hörn. Vi kommunicerar kunskap
som aldrig förr! Och det går snabbt! Med andra ord hanterar vi en betydligt större volym kunskap på kortare tid och ny
kunskap finns snabbt tillgänglig för alla – det vill säga i den
demokratiska världen. I vårt yrke är det extra viktigt HUR
man kommunicerar. När jag skulle tentera muntan i pediatrik så sa den som förhörde mig: “Nina, du kan ju allting
men du uttrycker dig så förbaskat oprofessionellt!”. Jag sa
lever- och mjältförstoring i stället för hepatospenomegali.
Men jag lärde om. För att ånyo få lära tillbaka till mitt
ursprungliga uttryckssätt när jag kom för min specialistutbildning i Linköping, där och då gällde det att kommunicera
på svenska så att folk begrep menade våra professorer.
Idag är jag väldigt stolt över att tillhöra barnläkarkåren,
vi har kommit långt i förmågan att kommunicera med
våra patienter och deras familjer. Vi utmanas ju naturligt
att utveckla den förmågan i vårt dagliga arbete! Jag vill
också påstå att vi är den specialitet som kommit längst i
praktiskt teamarbete – säg den barnläkare som inte är van
vid att samarbeta med olika yrkeskategorier kring det
sjuka barnet?!
Men har vi då inte mer att lära? Vilka är våra stora framtida
utmaningar?
Svenska barnläkare och BLF har på senare tid blivit alltmer engagerade i olika samhällsfrågor som berör barn och

barnfamiljer. Det är bra. Vi behöver i ännu högre grad sätta
barnet i centrum. Vi har en viktig uppgift att föra barnfamiljernas talan i hälsofrågor och att företräda barnets
behov som så lätt glöms bort i olika sammanhang. För att
kunna göra det på ett övertygande och trovärdigt sätt
behöver vi kunna redovisa våra medicinska resultat. Där
ser jag att vi börjat en lång resa som vi säkert kommer att
bli mycket bättre på; att inte bara göra ett bra jobb utan
också visa vad vi åstadkommer. Några områden inom
pediatriken har kommit längre i detta och vi kan definitivt
lära oss av varandra.
Slutligen det jag uppfattar som de tuffaste utmaningarna:
• Att i en allt högre grad av specialisering hålla ihop
pediatriken – vi är först och främst barnläkare!
• Att inte abdikera från ledande positioner – läkare
behövs för utvecklingen av morgondagens sjukvård,
och då gärna barnläkare som ständigt verkar för en hälsosam utveckling i ett holistiskt perspektiv. Barnläkare
är ytterst lämpliga att leda utveckling av sjukvård i vårt
och andra samhällen.
• Att skapa förutsättningar för en patientsäker vård.
• Att värna om en framgångsrik klinisk forskning med
patientnyttan i fokus.
• Att utbilda nya barnläkare, att föryngra oss! Tänk
nytt – inga problem löses på de sätt som genererade
problemen. Tack och lov kommer nya generationer
med nya friska tag. Låt oss smittas av dem i deras tro
på framtiden!
Jag ser med spänning fram emot de kommande två åren
som ordförande i VÅR Svenska Barnläkarförening!

Nina Nelson
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Redaktörens ruta
Med denna ljuva sommartid
runt hörnet välkomnar vi Nina
Nelson, som i samband med
det aktuella ordförandeskiftet
i Barnläkarföreningen nyligen
tagit över rollen som ansvarig
utgivare för Barnläkaren. Tack
Margareta Blennow för ett
välfungerande och engagerat
samarbete med redaktionen.
I nästa nummer kommer
Nina att berätta om invigningen av och det omfattande
arbetet bakom det nyöppnade barn- och ungdomssjukhuset i Linköping. Sjukhuset är anpassat för att
möta de skiftande behov som finns hos unga patienter i
olika åldrar. Patienterna har tillgång till bl a onkologi,
diabetesvård, barnkirurgi och neonatal intensivvård.
Att de allra minsta barnen vårdas på speciella avdelningar runt om i Sverige har inte alltid varit en självklarhet.
Från början ansvarade gynekologer för neonatalvården.
När nyföddhetsavdelningar uppkom på 50-60-talen
ökade barnläkarnas intresse för området, och neonatologin kom sedan att utvecklas som en grenspecialitet till
pediatriken. Under mitten av 90-talet formulerades
speciella kompetenskrav för neonatologer. Uppgiften att ta
hand om nyfödda barn hade tagits omhand av en ny
yrkeskår.
I dagsläget ligger svensk neonatologi högt kvalitetsmässigt. Bara för några år sedan kunde vi t ex läsa i tidningarna
om en vetenskaplig studie, vilken påvisade att extremt tidigt
födda barn i Sverige har avsevärt bättre prognos än

motsvarande grupp världen över. En av forskarna bakom
rapporten, publicerad i Acta Paediatrica, var neonatologen
Mats Blennow. Tillsammans med kollegan Boubou
Hallberg medverkar Mats i rollen som gästredaktör i detta
nummers temadel.
På kultursidorna väcker Lise Eliot, professor i
Neurovetenskap, tankar med sin bok Pink Brain, Blue
Brain: how small differences grow into troublesome gaps.
Eliot ifrågasätter inte att det finns vissa medfödda skillnader mellan pojkar och flickor. Hon argumenterar inte
heller för att sudda ut dessa olikheter. Hennes fokus ligger
istället på vilken roll vi själva som vuxna har i förstärkandet av de skillnader som redan finns. Läs mer på sidan 25.
Carl Lindgren recenserar.
Slutligen ett färgstarkt möte med konstnärinnan Barbro
Andersson. Ända sedan hennes genombrott i början av
80-talet har recensenterna fascinerats av hennes expressiva,
koloristiska närstudier av träd och växters yta och form. I
Barbros natur inbjuds vi att betrakta växtligheten genom
barnets ögon. Åskådaren ges möjlighet att hänföras av
dess väldighet, stolt strävande mot ljuset i ett flöde
av färg. Nu är Barbro tillbaka igen. I ateljén har förberedelserna inför hennes nya utrymmeskrävande konstprojekt just tagit sin början.
Trevlig sommar!

Margareta Munkert Karnros

Gästredaktörer till vår temadel om Neonatologi:
Mats Blennow och Boubou Hallberg är barnläkare och neonatologer. Båda är
kliniskt verksamma i neonatalverksamheten vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus samt
med forskningsverksamhet vid Institutionen för Klinisk forskning, Intervention och
Teknologi (CLINTEC) vid Karolinska Institutet. Deras fokus, kliniskt såväl som
vetenskapligt, ligger kring neonatal neurologi. Mats och Boubou är aktiva inom
Neonatal Brain Imaging Group (NeoBIG) och Kylbehandlingsgruppen (NeoCool)
vid Karolinska Universitetssjukhuset. Internationellt är de medlemmar i European
Neonatal Brain Club. Mats är president i European Society for Neonatology och
Boubou sekreterare i Neonatalsektionen BLF.
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BARNMEDICIN

Neurofibromatos – en åkomma med många
ansikten
Neurofibromatos, även känd som von Recklinghausens syndrom, är en neurologisk sjukdom som är resultatet av en
mutation i cellens sjuttonde kromosom. Sjukdomen är indelad i två varianter, neurofibromatos 1 (NF1) och NF2. På
Riksstämman i Stockholm-09 anordnade Barbro Westerberg och medarbetare, ett symposium som speglade olika
medicinska och psykiatriska problemområden kopplat till sjukdomen NF1.
Symtombild
CALF kan ses från födelsen; LN utvecklas senare, ses hos
c a 5 procent av 5-åringar; plexiforma neurofibrom kan
uppkomma närsomhels; neurofibrom vanligare efter
pubertet. 50 procent har inga besvär. Synbanegliom kan
med hjälp av neuroradiologi dokumenteras hos 20 procent. Skolios har 20 procent.
Färre än 5 procent har: epilepsi, intrakraniella tumörer,
pseudartros, sfenoiddysplasi, artär-Stenos, fäokromocytom, kortvuxenhet, för tidig pubertet. 5 procent ökad
livstidsrisk att utveckla malignitet. UBO-unidentified bright
objects- syns i hjärnan på CT och MR. Har kallats hamartom, är eventuellt omogen myelinisering. Kan försvinna och
är inte kopplade till särskilda symtom. Lokalisering: 75 procent i thalamostriatala banor, 50 procent i hjärnstammen,
70 procent i lillhjärnan och 12 procent i hemisfärerna.
Författaren efterlyser centrumbildning för neurofibromatos, en sjukdom med många olika medicinska och psykiatriska problemområden.

Neurofibromatos är en heterogen åkomma, också i samma
familj. Minst åtta olika former finns beskrivna. Vanligast är
typ 1, 1/3000. Vi kommer här enbart att beröra typ1. NF1
ärvs dominant.50 procent är nymutationer.100 procent
penetrans men stor variation i expressivitet.NF1-genen
mappades 1987 – 17q 11.2. Proteinet kallas neurofibromin
1 och har 2839 aminosyror. Det är ett GTP: as aktiverande
protein och en tumörsuppressor. Deletion av hela genen
ger svårare symtom,utgör c a 5 procent. Låg genotyp/
fenotypkorrelation. DNA-kopplingsanalys kan göras i
familjer t ex för prenatal diagnostik om mutationen har
identifierats. Grad av symtom kan dock inte förutsägas.
Kriterier för NF1
CALF (café au lait fläckar) minst 6 st, storlek före pubertet
5 mm; neurofibrom minst två eller minst en plexiformt;
freckles i armhåla/ljumske, skelettförändringar i långa rörben eller i os sfenoidale; opticusgliom; fler än 2 Lischska
noduli(LN) i iris; föräldrar eller syskon med NF1.

Utvecklingspsykologiska svårigheter
50 procent har inlärningssvårigheter men IK över 70;
ADHD-problematik i drygt 30 procent; läsa och stava ofta
svårare än att räkna; dålig självbild.
Olika symtom i olika åldrar
Spädbarn: CALF, plexiforma neurofibrom, synskada
Förskolebarn: CALF, freckles, plexiforma neurofibrom
tillväxer, synskada, kortvuxenhet, underbensdysplasi
Skolåldern: LN, skolios, inlärningssvårigheter, kortvuxenhet, blodtrycksförhöjning, synskada
Tonåren: neurofibrom tillväxer, för tidig eller för sen
pubertet, trötthet
Endokrinologi
Vid kortvuxenhet kan GH-brist föreligga och kräva
behandling. För tidig pubertet kan behöva skjutas upp.
Huden
Vid NF1 är CALF ofta första tecknet, medfödda eller debut
första månaderna. Efterhand fler och större. Om fler än
6 vid 6års ålder utvecklas oftast NF1. Bleknar med tiden.
Freckles i ljumskar och/eller armhålor mest specifika
tecknet i huden. Oftast från 3-5 års ålder.
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Neurofibrom, dermala eller subkutana, oftast från
tonåren. Ökar i antal och storlek och kan klia. C: a 5procent malignifierar. Plexiforma neurofibrom ovanligare.
Oftast oregelbundna och svåravgränsade. Vanligen medfödda. Kan ha ökad hårväxt. Malignifieringsrisk om snabb
tillväxt och smärta.
Diff. diagnoser: mörkare CALF och plexiforma neurofibrom med pigmentering och ökad behåring kan misstolkas som kongenitala melanocytära naevi och vice
versa. Hudbiopsi avgörande.
Synbanor
LN är ofarliga,viktiga enbart för diagnostik. Plexiforma
neurofibrom kan drabba orbita och orsaka synskada dels
genom direkt påverkan på synnerven,dels genom protrusion av ögonbulben med risk för allvarlig hornhinneskada,
glaukom och refraktionsfel, som i barndomen kan leda till
amblyopi. OPG (optic pathway glioma) är den kliniskt
viktigaste komplikationen avseende syn. Tumören sitter i
30 procent enbart i ena eller bägge synnerverna, i 50 procent i synnervskorsningen,hypothalamus,tractus, pons
eller lillhjärna. C a 80 procent upptäcks före 6 års ålder.
Hälften av symtomgivande tumörer progredierar, vanligen
inom 1 år. Viktigt med snabb neuroradiologisk undersökning vid misstänkta symtom (afferent pupilldefekt,
blek papill, synnedsättning)
Plastikkirurgens erfarenheter
Plastikkirurgen involveras vid cutana och plexiforma neurofibrom, som vållar klåda, smärta, skav eller infektion.
Ibland kan kosmetiska besvär utgöra operationsindikation.
Multipla cutana neurofibrom kan reduceras med kirurgi
eller laserbehandling.Plexiforma neurofibrom i huvudhalsregionen är mycket svårbehandlade eftersom de
engagerar känsliga strukturer. Kranioorbitala neurofibrom
som engaerar kilbensvingen kan hota synen utan eller med
kirurgi. Det är viktigt att förstå att kirurgi vid NF1 aldrig är
radikal och att nyttan måste vägas mot riskerna.
Onkologi
Flera olika tumörformer kan uppstå vidNF, vanligast dock
opticusgliom (se ovan) och neurofibrom. Opticusgliom är
godartade tumörer som dock kan tillväxa och kräva
behandling med cytostatika och/eller kirurgi. Benigna
plexiforma neurofibrom som växer har vi idag ingen stoppande behandling för men studier pågår. Plexiforma neurofibrom malignifierar i sällsynta fall i tonåren till sarkom.
Psykiatriska/psykologiska aspekter
Undvikandebeteende i t ex omklädningssituationer pga
utseende. Ökad risk för mobbning. Mer nervösa besvär i

5 Barnläkaren Nr.3/10

barndomen. Inlärningssvårigheter, tar längre tid (45 procent). Som vuxna större risk för psykiatrisk sjuklighet,
okvalificerat arbete, förtidspension.
Neuropsykologiska svårigheter beträffande logiskinduktiv och/eller visuospatial förmåga, abstraktionsförmåga, koordinationsförmåga och mental flexibilitet.
Riktlinjer för uppföljning
En åkomma med så många ansikten behöver någon form
av centrumbildning. Årlig uppföljning hos barnläkare/
läkare med kunskap om NF1. Anamnes som alltid viktig
med betoning på:smärta, huvudvärk, synförändring, tecken på tidig pubertet, tillväxt, skolsvårigheter, neurologiska
symtom, neuropsykiatriska avvikelser. Undersökningar:
tillväxt, blodtryck, skolios, syn-synfält, hud MR hjärna
och/eller andra delar av kroppen vid symtom
Konsultation av de specialister som behövs.
Övriga skribenter:
Genetiska aspekter – Britt-Mari Anderlid, KI , Stockholm
Hudsymtom –Carl-Fredrik Wahlgren, KI
Ögonproblematik – Kerstin Hellgren, KI
Onkologiska komplikationer – Birgitta Lannering, DSBUS
Plastikkirurgiska behandlingar – Peter Tarnow, SU, Göteborg
Psykiatriska problem – Birgitta Rembeck, SU
Sammanfattning – Lars Palm, MAS Malmö

Allmän översikt – Barbro
Westerberg DSBUS, Göteborg,
E-mail:
barbro.westerberg@vgregion.se

Kunskapscentrum på nationell basis?
Genetiker – tidigare och säkrare diagnos och prognos
Hudläkare – hjälp med behandling
Ögonläkare – följa ev synproblematik
Neurolog –om nerv- eller CNS engagemang
Endokrinolog – tillväxt och pubertet
Neurokirurg – v.b. av operation
Plastikkirurg – kan erbjuda fr.a. kosmetisk hjälp
Psykopedagogisk specialkunskap
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Foto: Wikipedia

Hur blir man Neonatolog?
Neonatologi är en relativt ny, ung specialitet som successivt växte fram under efterkrigstiden. Tidigare var det
gynekologerna som tog hand om de nyfödda barnen men i och med att nyföddhetsavdelningar skapades på 50 och
60-talen blev barnläkarna mer intresserade och neonatologin utvecklades som en grenspecialitet till pediatriken.
I mitten av 90-talet formulerades för första gången de
särskilda kompetenskrav som ställdes för att bli specialist i
neonatologi. Efter Socialstyrelsens revision av läkarnas
specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2008:17) kvarstår
neonatologi som en grenspecialitet till basspecialiteten
barn- och ungdomsmedicin.
Specialistkompetens i neonatologi förutsätter kunskaper, färdigheter och ett förhållningssätt som motsvarar

specialistkompetensen i barn- och ungdomsmedicin.
Utbildningen kan påbörjas under, efter eller integreras
med specialiseringstjänstgöringen i barn- och ungdomsmedicin.
Sammanhängande tjänstgöring med neonataljourer
Kompetenskraven för specialiteten formuleras i
fyra undergrupper: Medicinsk, kommunikativ och
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Nyhet. Då ansökan om specialistkompetens lämnats in till socialstyrelsen efteravslutat ST-tjänst, ska de inlämnade handlingarna
även granskas av två externa bedömare. Därefter kan specialistbevis utfärdas.

ledarskapskompetens samt kompetens inom medicinsk
vetenskap och kvalitetsarbete. Dessa preciseras därefter i
21 olika delmål. Man poängterar att specialiteten förutsätter kunskaper inte bara om det nyfödda barnet utan även
om det nära samarbetet med obstetrik, anestesi- och
intensivvård, barnkardiologi, klinisk genetik och radiologi. Det är viktigt med ett helhetsperspektiv som omfattar
hela familjen. Tjänstgöringen på universitetssjukhus bör
vara sammanhängande och där ska neonataljourer ingå.
Parallellt med klinisk utbildning ska det beredas möjlighet till teoriska studier, kvalitets/vetenskapligt arbete,
deltagande i kurser och konferenser. ST-handledaren bör
vara neonatolog och agera både som teoretisk och praktisk mentor.
Utbildningen beräknas ta ca tre år.Det finns inga krav
på sidoutbildning inom annan specialitet. Riktlinjerna är
mer målinriktade än tidigare och utbildningen ska följas
upp med utvecklingssamtal, feed-back och checklistor
som är framtagna av barnläkarföreningen. När ST-tjänstgöringen är avslutad och man tillsammans med handledare, studierektor och verksamhetschef är överens om
att målen är uppnådda lämnas ansökan om specialistkompetens till socialstyrelsen. En nyhet här är att de inlämnade handlingarna även ska granskas av två externa bedömare innan specialistbevis utfärdas.
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Leonardo da Vinci - programmet
Det pågår ett europeiskt gemensamt arbete inom The
European Board of Pediatrics (EPS) i syfte att harmoniera
specialistutbildningen inom EU. European Society for
Neonatology (ESN) arbetar för att ackreditera enheter så
att en europeisk utbildning i neonatologi kan erbjudas.
ESN ligger under ESPR och har ett kursutbud som
sträcker sig över tre år för att göra det möjligt att under
utbildningsåren hinna med en hel “snurra”. Dessa kurser
brukar ges som pre-congress courses i samband med
ESPR-mötet som i höst äger rum i Köpenhamn.
I EU:s regi finns det s k Leonardo da Vinci-programmet vilket är ett webbaserat utbildningsprogram som riktar sig mot blivande neonatologer med sex olika moduler
och sträcker sig över ett år. I detta program deltar kollegor
från hela Europa. Imperial College i London ger varje år
en kurs, Neonatal update, som brukar ha lite olika teman.
Andra kurser som kan vara av värde för utbildningen i
neonatologi kan man hitta genom Ipuls eller Ipokrates.
Möten ger tillfällen att skapa kontaktnät med kollegor
BLF:s Neonatalsektion ansvarar tillsammans med Svensk
Förening för Perinatalmedicin för ett 2-dagars möte i
Stockholm vecka 43 varje år. Här brukar finnas inbjudna
föreläsare och det senaste inom svensk neonatologi och
perinatologi diskuteras. På våren ordnas ett liknande
möte (i år i Trollhättan 15-16/4). Dessa möten är uppskattade och ger tillfälle till att skapa ett kontaktnät med
kollegor från andra orter.
Mer information:
www.symposia.org.uk/neonatal
www.ipokrates.info
http://esn.espr.info
www.svls.se
www.blf.net
Eur J Pediatr(2009) 168:449-456

Eva Engström MD, PhD
Överläkare Neonatalenheten,
Drottning Silvias barn-och
ungdomssjukhus, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, Göteborg.
E-mail: eva.engstrom@vgregion.se
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Non-Invasiv Ventilation
Under senare år har utvecklingen av icke-invasiva ventilationsstrategier inom neonatalvården varit intensiv. Intresset
för den så kallade “Skandinaviska modellen” är stort internationellt.
därför har många förespråkat intubation och surfaktantbehandling direkt i anslutning till förlossningen följt av respiratorvård. INSURE (Intubation SURfaktant Extubation) är
en teknik utvecklad i Danmark och Sverige som innebär att
surfaktant administreras genom en mycket kort intubation
och möjliggör surfaktantbehandling under pågående
nCPAP (4). Flera studier har visat att med INSURE kan
behovet av respiratorvård hos underburna barn med RDS
ytterliggare reduceras (5).

På grund av surfaktantbristen har prematura barn svårt att
upprätthålla lungvolymer. CPAP bidrar till lungexpansion och
etablerandet av en funktionell residualkapacitet genom att
förhindra kollaps av alveolerna vid utandning.
Foto: Ann-Sofie Gustafsson, specialistsjuksköterska

Mekanisk ventilation via respirator potentiellt skadligt
för omogna lungor
Nasalt kontinuerligt end-expiratoriskt tryck (nCPAP) är ett
effektivt sätt att behandla respiratory distress syndrome
(RDS) hos för tidigt född barn. I Skandinavien finns en lång
tradition och gedigen erfarenhet av tidig nCPAP istället för
intubation i direkt anslutning till födelsen (1). Mekanisk
ventilation via respirator är potentiellt skadligt för omogna
lungor och flera kohortstudier har visat att center som
använder mer CPAP och mindre respirator uppvisar lägre
incidens av kronisk lungsjukdom, s k bronkopulmonell dysplasi (BPD) (2). Den enda större randomiserade studien av
CPAP eller intubation vid födelsen hos extremt för tidigt
födda, den så kallade COIN-studien, visade ingen skillnad i
utfall (3). Dock sågs en högre incidens pneumothorax i
CPAP-gruppen som sannolikt kan förklaras av att tröskeln
för att intubera och ge surfaktant var hög, först när barnen
krävde så mycket som 60 procent syrgas. Surfaktant är en
essentiell del i behandlingen av RDS, som ju huvudsakligen
orsakas av surfaktantbrist.

Flera olika system för neonatal nCPAP
CPAP underlättar andningen hos underburna barn på flera
sätt. De övre luftvägarna stabiliseras och därmed motverkas
obstruktiva apnéer. På grund av surfaktantbristen har prematura barn svårt att upprätthålla lungvolymer. CPAP
bidrar till lungexpansion och etablerandet av en funktionell
residualkapacitet genom att förhindra kollaps av alveolerna
vid utandning. Det finns flera olika system för neonatal
nCPAP. Det mest använda i Sverige är Infant Flow systemet
som har fördelen att ge ett stabilt luftvägstryck med låg
resistens och därmed minska andningsarbetet.
Nasal intermittent positivt tryck (NIPPV) eller bi-level
CPAP (biPAP) är ytterliggare en non-invasiv strategi för att
minimera behovet av respiratorvård. Dess plats i behandlingen av för tidigt födda barn är fortfarande inte helt klar, men
studier visar att NIPPV reducerar behovet av reintubation
efter extubation och att det i vissa fall kan var effektivt i
behandlingen av apnéer.
Det är viktigt att komma ihåg att surfaktant också har en
lungskyddande effekt och minskar risken för ventilatorinducerade skador. I ett behandlingsprogram med primär noninvasiv ventilation/nCPAP måste därför alltid en strategi för
tidig administration av surfaktant till barn med RDS ingå.
För nyfödda, och framför allt för tidigt födda barn, ligger
fokus idag på lungprotektiv behandling. Non-invasiva ventilationstekniker, framför allt tidig nCPAP, är ett sätt att nå
målet att minimera behovet av invasiv respiratorvård och
därmed minska risken för utveckling av kronisk lungsjukdom hos våra allra minsta barn.
Referenser:

Tidig administration med surfakant ger bäst effekt
När nCPAP inte räcker i behandlingen av svårare RDS är
det ofta den underliggande bristen på surfaktant som är
orsaken. Surfaktant måste administreras via intubation och
har bättre effekt ju tidigare i sjukdomsförloppet det ges. När
det gäller mycket underburna barn med omogna lungor har

1. Jonsson B, Katz-Salamon M, Faxelius G, Broberger U,
Lagercrantz H 1997 Neonatal care of very-low-birthweight
infants in special-care units and neonatal intensive-care units in
Stockholm. Early nasal continuous positive airway pressure versus mechanical ventilation: gains and losses. Acta Paediatr Suppl
419:4-10.
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2. Vanpee M, Walfridsson-Schultz U, Katz-Salamon M, Zupancic
JA, Pursley D, Jonsson B 2007 Resuscitation and ventilation
strategies for extremely preterm infants: a comparison study
between two neonatal centers in Boston and Stockholm. Acta
Paediatr 96:10-16; discussion 18-19.
3. Morley CJ, Davis PG, Doyle LW, Brion LP, Hascoet JM, Carlin
JB 2008 Nasal CPAP or intubation at birth for very preterm
infants. N Engl J Med. 358:700-708.
4. Verder H, Robertson B, Greisen G, Ebbesen F, Albertsen P,
Lundstrom K, Jacobsen T 1994 Surfactant therapy and nasal
continuous positive airway pressure for newborns with respiratory distress syndrome. Danish-Swedish Multicenter Study Group.
N Engl J Med 331:1051-1055.

5. Bohlin K, Gudmundsdottir T, Katz-Salamon M, Jonsson B,
Blennow M 2007 Implementation of surfactant treatment during
continuous positive airway pressure. J Perinatol 27:422-427.

Kajsa Bohlin, neonatolog,
Neonatalverksamheten, Karolinska
Universitetssjuhuset, Stockholm.
E-post: kajsa.bohlin@ki.se

Etiska aspekter i livets början
Att livet efter födelsen börjar när barnet tar sina första andetag har varit lika självklart, som att livet upphör när hjärtat slutar slå. Men liksom framstegen inom transplantationskirurgin har medfört att hjärndöd är ett minst lika viktigt
dödskriterium som definitivt hjärtstopp, så kan utvecklingen inom neonatologin också förändra dödskriterierna i
livets början.
ögonblick kan föräldrarna fånga barnets blick och barnet
visar också andra kriterier på att vara medvetet om än på en
minimal nivå. Med två veckors felmarginal så innebär det
att barn, som föds från och med vecka 23 bör aktivt omhändertas, vilket är den gräns som i allmänhet tillämpas i vårt
land. Det stämmer också med vår nuvarande abortgränsen
vid 22 veckor. Endast vissa neonatologer förespråkar
proaktivt omhändertagande av 22 veckors foster, såsom
kejsarsnitt på fetal indikation.

I praktiken förefaller det föreligga en viss enighet om möjligheten
att avbryta neonatal intensivvård, när den uppfattas som meningslös,
säger författaren.
Foto: MMK

I en snar framtid kan man tänka sig hålla foster levande
utanför livmodern med en konstgjord moderkaka baserad
på ny ECMO teknik (extracorporeal membrane oxygenation). Det är då viktigt att diskutera andra kriterier för mänskligt liv. Ett sådant är förmågan till medvetande. Från
omkring den 25:e gestationsveckan har förbindelserna
mellan thalamus och cortex etablerats, så att barnet åtminstone kan vara rudimentärt medvetet. Under korta
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Viss enighet om möjlighet att avbryta meningslös
neonatal intensivvård
Konsensus i Sverige är att alla barn födda från och med
vecka 23 tas aktivt om hand om de förefaller vara viabla vid
födelsen. Det råder också en viss enighet om att om barnet
drabbas av så svåra hjärnskador att förmågan till att utveckla
ett mänskligt medvetande sannolikt förblir utslagen, så kan
livsuppehållande behandling avbrytas. Den moderna
forskningen om medvetandet talar för att det huvudsakligen
är lokaliserat i cortex med en självrefererande area med
jaget. Ett barn som har en svår hjärnskada av dessa strukturer kommer inte att kunna komma ihåg något som har varit
eller komma skall, vilket är ett viktigt kriterium på medvetande. Det gäller inte bara vissa extremt för tidigt födda
barn med vit substansskada utan också fullgångna barn med
neonatal encefalopati, grad 3, efter en svår perinatal asfyxi.
Däremot gäller det inte barn med olika slags funktionshinder i allmänhet, som oftast utvecklar medvetandet.
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Enligt min uppfattning förefaller det i praktiken föreligga en viss enighet om möjligheten att avbryta neonatal
intensivvård, när den uppfattas som meningslös.
Föräldrars uppfattning är avgörande
Uppsalabarnläkaren Gunnar Sjörs skriver i Läkartidningen:
“I all intensivvård uppstår ibland situationer då man tvingas
inse att patientens hälsotillstånd och prognos är så dålig att
hon aldrig kommer att uppleva ett värdigt liv… I denna
tragiska situation råder det…bred enighet om att det är rätt
att avbryta intensivvård…” Umeåneonatologen Stellan
Håkansson menar att det rimliga är att påbörja neonatal
intensivvård “och samtidigt vara beredd att avbryta vården
efter en tid om allvarliga komplikationer inträffar”
Barnjuristprofessorn Elisabeth Rynning är inne på liknande tankegångar: “det kan vara en skyldighet att avstå,
både av respekt för den enskilda människans värdighet
och därför att vårdens knappa resurser inte ska användas
för meningslösa insatser”. Huruvida föräldrarna eller ansvarig läkare skall fatta det avgörande beslutet har diskuterats. Även om det naturligtvis föreligger nyansskillnader i
denna fråga så föreligger en enighet om att föräldrarnas
uppfattning är avgörande, även om läkaren fattar det
formella beslutet.
Liksom i många andra frågor borde vi i vårt land kunna
komma överens om ett gemensamt koncensusbeslut om
handläggningen av barn med så svåra hjärnskador att de

knappast kan förväntas utveckla ett mänskligt medvetande.
Det är därför hög tid att Statens medicinetiska råd (SMER)
agerar. Även om det kan vara svårt att definiera exakta
gränser och bindande riktlinjer, så bör det åtminstone vara
möjligt att få fram ett diskussionsunderlag baserat på
typiska fall. Majoritetsuppfattningen i SMER bör kunna
fungera som riktlinjer tills vidare.

Referenser:
1. Sjörs, G, Håkansson, S, Rynnning, E: Debatt och brev.
Läkartidningen 106:1988-91, 2009.
2. Lagercrantz, H: The emergence of the mind – a borderline of
human viabilitiy. Acta Paediatrica 96:327-28, 2007.
3. Lagercrantz, H, Hanson, M, Ment, L. Peebles D (eds): The
newborn brain – neuroscience and clinical applications. 2nd ed.
Cambridge University Press 2010.

Hugo Lagercrantz, Professor i
neonatologi, Karolinska Institutet,
Stockholm.
E-mail:hugo.lagercrantz@ki.se

Neonatal nutrition – Svälter våra små
prematurer?
Preliminära resultat från en nationell studie tyder på att små prematurfödda barn i Sverige får en otillräcklig nutrition
under vårdtiden på en neonatalavdelning. En förbättrad nutrition till dessa barn skulle kunna minska risken för
handikapp hos denna riskgrupp.
Mortaliteten hos svenska extremt prematurfödda barn är
mycket låg i internationell jämförelse (1). Även om de
flesta av dessa “nya överlevare” slipper svåra handikapp,
finns en betydande risk för bl a synnedsättning och störd
kognitiv utveckling. Den stora utmaningen idag är därför
att förbättra långtidshälsan hos dessa högriskbarn.
Att ge optimal nutrition till små prematurfödda barn är
en mycket svår uppgift på grund av barnens sköra
hälsotillstånd och mycket höga näringsbehov. De minsta
barnen behöver femdubbla sin vikt under 3-4 månaders
vårdtid. Näringsbrist kan leda till tillväxthämning och
störd utveckling av bl a centrala nervsystemet. Samtidigt
kan excessivt intag av olika nutrienter ha negativa effekter.

Det saknas i stor utsträckning evidensbaserade data
angående näringsbehov hos prematurfödda barn och
detta har lett till stora variationer i lokal praxis.
Vi har därför påbörjat en studie av vilka samband som
finns mellan prematurfödda barns intag av olika
näringsämnen under neonatalperioden och barnens
tillväxt, sjuklighet och neurologiska utveckling.
Nutrium-Express-Studien
Populationen som vi studerar är EXPRESS kohorten (1),
d v s alla extremt prematurfödda barn (< 27 gestationsveckor) födda mellan 2004 – 2007 i Sverige, som
överlevt minst 24 timmar (n = 600). Allt enteralt och
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mellan viktförändringen (⌬SDS) och proteinintag (r =
+ 0,50, p < 0,001) och energiintag (r = + 0,44, p < 0,001).

En anledning till att barnen får ett alltför lågt näringsintag kan
vara att den parenterala och enterala tillförseln av bl a energi och
protein, inte beräknas i den dagliga vården av dessa riskbarn.
Foto: Johannes van den Berg

parenteralt näringsintag under vårdtiden på neonatalavdelning och samtliga tillväxtuppgifter insamlas just nu
retrospektivt från journaler. Ackumulerat näringsintag
beräknas för över 40 nutrienter med hjälp av ett datasystem (Nutrium) som vi själva utvecklat och vi kallar därför
studien för “Nutrium-Express”. Insamlade nutritionsuppgifter kommer senare att kopplas till obstetriska och
neonatala bakgrundsdata samt uppföljningsdata vid 2½
och 6½ års ålder (neuropsykologtest, morbiditet).
Vi har gjort preliminära analyser på data insamlade från
sex universitetssjukhus (2). Av barnen (n = 152) var
55 procent pojkar, de var i genomsnitt 25,2 veckor och
vägde 757 g vid födelsen. Under de första 28 levnadsdagarna var det genomsnittliga näringsintaget av energi
97 kcal/kg/d, och av protein 2,9 g/kg/d. Under den första
månaden planade barnens viktutveckling av och sjönk
2,2 standarddeviationer jämfört med med referensen för
intrauterin tillväxt. Det fanns signifikanta korrelationer
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Rutinerna för små prematurfödda barn måste förbättras
Den preliminära analysen visar att svenska extremt prematurfödda barn har ett näringsintag av protein och energi som ligger klart under det uppskattade behovet (3),
samt att de uppvisar en uttalad postnatal tillväxthämning.
De starka positiva sambanden mellan näringsintag och
viktförändring tyder på att bättre nutrition skulle kunna
förebygga postnatal tillväxthämning i denna riskgrupp. En
anledning till att barnen får ett alltför lågt näringsintag kan
vara att den parenterala och enterala tillförseln av bl a
energi och protein inte beräknas i den dagliga vården av
dessa riskbarn. Det är därför av yttersta vikt att förbättra
rutinerna för nutrition av små prematurfödda barn och vi
hoppas att den pågående studien kan bidra till detta.
Referenser:
1. Fellman V, Hellstrom-Westas L, Norman M, et al. One-year survival of extremely preterm infants after active perinatal care in
Sweden. JAMA 2009;301:2225-33.
2. Domellöf M, Ahlsson F, Norman M, et al. Nutrition and Early
Growth in Extremely Preterm Infants [Abstract #752339]. PAS:
Pediatric Academic Societies. Vancouver, Canada, 2010.
3. Tsang RC. Nutrition of the
preterm infant. 2 ed: Williams&
Wilkins, 2005.

Magnus Domellöf, Docent, Överläkare, Inst. för Klinisk Vetenskap,
Pediatrik, Umeå Universitet,
E-mail:
Magnus.Domellof@pediatri.umu.se
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Nationellt vårdprogram för neonatal
hypoglykemi
Neonatal hypoglykemi är en av de vanligaste sjukdomarna som drabbar nyfödda barn och kan leda till allvarliga
konsekvenser vid försenad eller utebliven handläggning. Cirka 14 procent av de barn som läggs in på svenska
neonatalavdelningar har denna diagnos.
Definition av riskbarn som kräver särskild
handläggning

Normalvärden för plasma-glukos hos nyfödda första timmarna
efter födelsen.
Illustration: Lena Svanholm-Fyhr (modifierad efter Srinivasan et al.)

Handläggningen av neonatal hypoglykemi skiljer sig idag
i olika delar av landet. Neonatalsektionen inom BLF gav
därför i uppdrag att utarbeta nationella riktlinjer med syfte
att belysa bakgrund och föreslå en strategi för prevention,
handläggning och utredning av denna diagnos.
Arbetsgruppen har bestått av representanter från såväl
neonatologi som barnendokrinologi från olika sjukhus
inom landet. Det nya vårdprogrammet finns på neonatalsektionens hemsida, http://www.blf.net/neonatol/index.htm.
Definition
Neonatal hypoglykemi har definierats som ett plasmaglukos värde <2,6 mmol/l oavsett gestationsålder.
Glukosnivåerna vid födelsen återspeglar maternella nivåer.
Efter födelsen upphör glukostillförseln via placenta vilket
leder till sjunkande glukosnivåer. Den stressreaktion som
uppkommer i samband med födelsen initierar en metabol
omställning hos barnet med syfte att säkerställa substrat
för barnets energimetabolism. Efter 3-4 timmar har barnet
normalt åter uppnått glukosnivåer ⱖ 2,6 mmol/l, fig 1.
Prevention
Prevention av hypoglykemi baseras på dels misstänkta
symptom och dels på definition av vissa riskbarn, (tabell 1).

Tillväxthämmade barn
(vikt < -2SD för gestationsåldern)
Prematurfödda < 37 graviditetsveckor
Barn till mor med diabetes mellitus
(kost- eller insulinbehandlad)
LGA-barn (large for gestational age) som är
oproportionerligt tunga
(vikt SDS > 1 SD högre än längd SDS)
Barn som utsatt för perinatal stress
(hypotermi, asfyxi)
Sjuka barn på neonatalavdelning
(andningsstörning, infektion, Allmänpåverkan)

I följande fall föreslås bestämning av glukoskoncentration:
• Barn med misstänkta symptom på hypoglykemi
P-glukos kontrolleras genast.
• Asymptomatiskt riskbarn på förlossningen/BB
Ett första P-glukos kontrolleras före andra
tillmatningen eller senast vid 3 tim ålder
• Sjukt barn med behov av vård på neonatalavdelningen
Ett första P-glukos kontrolleras i samband med att första infarten sätts eller senast vid 1
timmes ålder.
Tidig tillmatning är det viktigaste sättet att förebygga
hypoglykemi hos riskbarn och bör påbörjas senast vid 1
timmes ålder även när barnet är asymptomatiskt. Under
första dygnet ges 5-7 ml/kg per tillmatning (om verifierad
hypoglykemi kan man ge upp till 10 ml/kg per mål).
Därefter ökas mängderna gradvis under de följande dygnen tills dess att amningen kommer igång.
Handläggning
Förslag till handläggning av neonatal hypoglykemi har
i vårdprogrammet baserats på tre olika typfall då det
i nuläget inte finns evidensbaserade behandlingsrekommendationer.
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1. Riskbarn utan symptom
P-glukos 1,5 – 2,5 mmol/l under första dygnet
Intensifierad tillmatning (ökad mängd och/eller minskade måltidsintervall) och ny kontroll av P-glukos
senast innan nästa måltid.
Kvarstående hypoglykemi (1,5-2,5 mmol/l) efter 2 – 3
mål mat
Överväg intravenös glukosinfusion.
2. Barn med symtom på hypoglykemi
- Vid ospecifika symptom t ex sprittighet och P-glukos
1,5-2,5 mmol/l
Intensifierad tillmatning (ökad
mängd och/eller minskade måltidsintervall) och ny
kontroll av P-glukos inom 1 tim. Vid kvarstående
hypoglykemi (1,5-2,5 mmol/l)
ge intravenös
glukosinfusion.
- Vid symtom på energibrist i centrala nervsystemet
(apné, slöhet, kramp) eller barn med P-glukos <1,5 mmol/l
bolus dos av glukos 100 mg/ml (2 ml/kg), följt
av intravenös glukosinfusion utan dröjsmål. Försök
även om möjligt att ge parallell enteral tillmatning.
3. Sjuka barn som vårdas på neonatalavdelning
Sjuka barn (t ex med svårare andningsstörning eller
infektion) och prematurfödda < 33 graviditetsveckor
behandlas med intravenös glukosinfusion redan när
P-glukos är < 2,6 mmol/L. Enteral tillmatning ges om
möjligt som komplement.
Referenser:
1. Srinivasan G, Pildes RS, Cattamanchi G, Voora S, Lilien LD:
Plasma glucose values in normal neonates: a new look. J Pediatr.
1986;109:114-17.
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2. Ward Platt M, Deshpande S. Metabolic adaptation at birth.
Semin Fetal Neonatal Med 2005;10:341-50.
3. Rozance PJ, Hay WW. Hypoglycemia in newborn infants: features
associated with adverse outcomes. Biol Neon 2006;90:74-86.
4. Cornblath M; Hawdon JM, Williams AF et al.. Controversies
regarding definition of neonatal hypoglycemia: suggested operational thresholds. Pediatrics 2000; 153-157.
5. Hay WW Jr, Raju TN, Higgins RD, Kalhan SC, Devaskar SU.
Knowledge gaps and research needs for understanding and treating neonatal hypoglycemia: workshop report from Eunice
Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human
Development. J Pediatr. 2009 Nov;155:612-7.

Ingrid Hansen Pupp,
Med Dr, Överläkare.
Neonatalavdelningen, Kvinno-,
Barn- och Reproduktionsdivisionen,
Universitetssjukhuset i Lund
E-mail: ingrid.pupp@skane.se
Övriga medarbetare i arbetsgruppen
Fredrik Ahlsson
Verksamhetsområde Neonatologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Magnus Domellöf
Institutionen för Klinisk Vetenskap, Pediatrik, Umeå Universitet
Maria Elfving
Kvinno-, Barn- och Reproduktionsdivisionen, Universitetssjukhuset i
Lund
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Hypotermibehandling efter förlossningsasfyxi
Hypotermibehandling efter förlossningsasfyxi har under 2000-talet blivit en evidensbaserad terapi och är sedan 2007
implementerad i landet (1). Tre stora randomiserade studier visar en 20 procents reduktion av risken att barnet avlider
eller har ett svårt neurohandikapp vid 18 månaders ålder. Annorlunda uttryckt ökar chansen att barnet överlever och
är friskt efter behandlingen med 50 procent (2).
centralt att barnet kan ges livsstödjande behandling och att
vitalparametrar, inte minst temperatur, monitoreras noga (3).

För att uppnå maximal behandlingseffekt är det viktigt att barnet
är adekvat sederat och smärtlindrat, vilket innebär att respiratorvård och iv-analgetika ges i optimala doser.
Foto: Marco Bartocci

Barn utsatta för svår förlossningsasfyxi (se faktaruta) med
kvarvarande neurologiska symptom vid en timmes ålder
bör erbjudas HT-behandling. Detaljerade inklusionskriterier finns publicerade på BLFs hemsida (se länk).
Behandlingen skall starta före 6 timmars ålder och ges
vanligen som en generell hypotermi med en sänkning av
kroppstemperaturen till 33,5C i 72 timmar. Sedvanlig
intensivvård ges under HT-behandlingen. För att uppnå
maximal behandlingseffekt är det viktigt att barnet är
adekvat sederat och smärtlindrat, vilket innebär att respiratorvård och iv-analgetika ges i optimala doser.
Behandlingen i sig har inga biverkningar, men barnens
totala sjukdomsbörda med multiorgansvikt motiverar att
behandlingen centraliseras i landet till enheter där åtminstone tio barn behandlas årligen.
Behandling bör vara tillgänglig på samtliga av landets
förlossningsenheter
Incidensen av barn med måttlig/svår hjärnsfunktionspåverkan (HIE) uppskattas vanligen till c a 1/1000 födda.
Behandlingen måste alltså kunna startas på samtliga förlossningsenheter i landet, för att sedan kunna slutföras på de
hypotermicentra som byggts upp. Under transport är det

MR-undersökning under första levnadsveckan
Fyrtio procent av barnen dör eller drabbas av neurohandikapp trots HT. Detta betyder att ställningstagande
till avbrytande av utsiktslös intensivvård fortsatt är vanligt
förekommande i denna patientpopulation. Graden av HIE
kan här fortsatt ge vägledning. Det prognostiska värdet av
den vanligaste neurofysiologiska övervakningsmetoden
med amplitudintegrerat EEG ändras dock hos kylbehandlade barn, så att även en sen normalisering under andra till
tredje levnadsdygnet är förenligt med en god prognos (4).
För samtliga kylbehandlade barn bör en MR-undersökning utföras under första levnadsveckan. I kritiska fall kan
denna göras även under HT-behandlingen, då lämpligen
också innefattande diffussionssekvenser.
Riskerar att utveckla kognitiva svårigheter
På uppdrag av BLF har ett nationellt behandlingsregister
skapats över HT-behandlade barn i landet. Under åren
2007-2009 rapporterades 191 kylbehandlade barn till registret från 10 behandlingscentra motsvarande en incidens
på cirka 0,6/1000. I vår regionala kohort från Stockholm var
incidensen under samma tid 0,9/1000, vilket kan tyda på att
vissa asfyktiska barn fortsatt inte erbjuds behandlingen.
Behandlingskriterier för kylbehandling
A: Apgar mindre än eller lika med 5 vid 10 minuter, eller
Pågående hjärt-lung-räddning (inkluderande
maskventilation) vid 10 minuters ålder, eller
pH lägre än 7,0 under de första 60 minuterna
(gäller navelartär eller barnets blod (art eller kap)),
eller Base excess mindre än eller lika med minus
16 under de första 60 minuterna
B: Anfall (“kramper”) eller tecken på måttlig till svår
encefalopati vilket här definieras av:förändrad vakenhetsgrad (letargi, stupor eller koma), och förändrad
tonus; hypoton, helt slapp eller opistotonus, och
påverkan på primitiva reflexer (svag eller avsaknad
av sugreflex/mororeflex).
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Nya data från såväl Sverige som internationellt talar starkt
för att barn utsatta för asfyxi riskerar att utveckla kognitiva
svårigheter senare i livet även om de förefaller friska vid
1,5-2 års ålder (5). Längre tids uppföljning av HTs effekter
på sikt saknas. Behandlade barn bör följas upp åtminstone
till skolstart med neurologiska och kognitiva tester.
Referenser:
1. Kylbehandling av nyfödda barn som drabbats av allvarlig syrebrist under förlossningen sbu alert-rapport nr 2009-01 • 200902-25 • www.sbu.se/alert.
2. Edwards AD, Brocklehurst P, Gunn AJ, Halliday H, Juszczak E,
Levene M, Strohm B, Thoresen M, Whitelaw A, Azzopardi D,
Neurological outcomes at 18 months of age after moderate
hypothermia for perinatal hypoxic ischaemic encephalopathy:
synthesis and meta-analysis of trial data BMJ 2010;340:c363.

3. Hallberg B, Olson L, Bartocci M, Edqvist I, Blennow M Passive
induction of hypothermia during transport of asphyxiated infants:–
a risk of excessive cooling. Acta Paediatr. 2009 Jun;98(6):942-6.
4. Hallberg B, Grossmann K, Bartocci M, Blennow M The prognostic value of early aEEG in asphyxiated infants undergoing systemic hypothermia treatment Acta Paediatr. 2009 Dec 24.
5. Lindström K, Hallberg B, Blennow M, Fernell E, Wolf K,
Westgren M Moderate neonatal encephalopathy in term children;
perinatal risk factors and a 15-19 years long term follow-up. Acta
obst-gyn 2008; 87:503-509.

(http://www.blf.net/neonatol/docu_hypo.doc)
Mats Blennow, Docent, överläkare, Boubou Hallberg MD,
Neonatalverksamheten
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge,
E-mail: Mats.Blennow@ki.se; Boubou.Hallberg@ki.se

Hur avbildar man det nyfödda barnets
hjärna?
Idag undersöks alla barn med hög risk för hjärnskador med ultraljud av hjärnan. Ultraljud är en utmärkt avbildningsmetod som kan användas bedside och upprepas fortlöpande under vårdtiden. Metoden är säker och billig och
större avvikelser upptäcks. Eftersom ultraljud har låg sensitivitet för subtila förändringar i hjärnan används
Magnetresonanstomografi (MR) allt oftare. MR har länge ansetts krångligt och svårtillgängligt, men med goda rutiner
kan undersökningen genomföras som klinisk uppföljning och ge en bättre bild av avvikelser i den nyfödda hjärnan.

Funktionell MR (fMRI) är ett av de nyaste sätten att avbilda hjärnan. Genom att mäta hemodynamiska fluktuationer kan man se vilka delar av
hjärnan som är aktiva vid ett givet tillfälle.
Foto: Beatrice Skiöld
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Det senaste decenniet har Magnetresonanstomografi
(MR) börjat användas alltmer för att studera den nyfödda
hjärnan. Anledningen är att MR ger en anatomiskt överlägsen bild, där även diskreta morfologiska avvikelser kan
bedömas liksom tidiga förändringar efter ischemi. MRfynd har visat sig vara prediktiva för framtida funktionsstörningar hos såväl extremt prematura barn (1) som för
barn med neonatal encefalopati. Vi anser att datortomografi sällan är indicerat vid avbildning av den nyfödda
hjärnan eftersom MR är överlägset att predicera framtida
funktion (2). Dessutom finns oklarheter kring vilka stråldoser som är säkra för den nyfödda hjärnan.
Använder sig av Diffusion Tensor Imaging (DTI)
I januari 2004 påbörjades en populationsbaserad
MR-studie vid neonatalverksamheten på Karolinska
Universitetssjukhuset i Stockholm där alla barn födda
före gestationsvecka 27 undersökts med MR vid
motsvarande fullgången ålder. Inom ramen för studien
har nu drygt 220 extremprematurer undersökts samt
därutöver 20 friska fullgångna kontrollbarn. Ytterligare
ca 120 barn har undersökts p g a asfyxi, kramper, missbildningar eller oklara ultraljudsfynd. MR-protokollet
består av dels vanliga anatomiska sekvenser för kliniskt
bruk och därutöver olika sekvenser i forskningssyfte.
Vi har bl a använt oss av Diffusion Tensor Imaging
(DTI) då man undersöker hur vattenmolekylerna diffunderar i hjärnvävnaden. Med DTI kan man alltså icke
invasivt få en bild av hjärnvävnadens mikrostruktur, t ex
mognaden av den vita substansen hos prematurer eller
graden av intracellulärt ödem efter hypoxisk ischemisk
skada.
Funktionell MR (fMRI) är ett av de nyaste sätten att
avbilda hjärnan. Genom att mäta hemodynamiska fluktuationer kan man se vilka delar av hjärnan som är aktiva vid
ett givet tillfälle. Vi har studerat nätverksaktivitet i vila hos
både extremprematurer och friska fullgånga barn vilket ger
oss viktiga kunskaper i hur utvecklingen av hjärnans
nätverk sker (3).
Alla barn förses med totalt tre lager hörselskydd
Initialt utfördes undersökningen i lätt sedering (kloralhydrat 30 mg/kg), men allteftersom verksamheten fortskridit har vi sett att om barnet är stabilt räcker det att det
är trött och nymatat. Barnen övervakas med puls- och
saturationsmätare av en neonatalsjuksköterska eller
barnläkare. De akut sjuka nyfödda kräver däremot ofta
sedering och mer omfattande övervakning. Ljudnivån i
kameran är hög (83-112 dB) varför alla barn förses med
totalt tre lager hörselskydd som dämpar ljudnivån till ca
60 dB. Inuti magnetkameran placeras en ‘Neo-Hood’
som dämpar ljudet ytterligare. Hela undersökningen tar
30-40 minuter.

Bättre bild av hjärnskadepanoramat i regionen
MR har länge ansetts krångligt och svårtillgängligt men vi
kan konstatera att med noggranna förberedelser och rigorös övervakning har vi de senaste sex åren framgångsrikt
undersökt drygt 360 nyfödda barn. Vi har härmed fått en
bättre bild av hjärnskadepanoramat i regionen. Bland
extremprematurerna fann vi glädjande lindriga skador i
Stockholmskohorten jämfört med internationella centra
(4). Däremot var andelen barn med diffusa vitsubstansförändringar i likhet med andra centra hög, och med DTI
har vi funnit att dessa förändringar faktiskt motsvarar en
påverkan på mikrostrukturen i vita substansen (5). För
närvarande pågår utvärdering huruvida dessa subtila
förändringar har någon betydelse för barnen på sikt.
Vi strävar hela tiden efter att med hjälp av MR öka vår
kunskap om hjärnans utveckling och skador, samt dess
konsekvenser för barnen i framtiden.
Referenser:
1. Woodward LJ, Anderson PJ, Austin NC, Howard K, Inder TE.
Neonatal MRI to predict neurodevelopmental outcomes in
preterm infants. N Engl J Med. 2006 Aug 17;355(7):685-94.
2. Chau V, Poskitt KJ, Sargent MA, Lupton BA, Hill A, Roland E,
et al. Comparison of computer tomography and magnetic
resonance imaging scans on the third day of life in term
newborns with neonatal encephalopathy. Pediatrics. 2009
Jan;123(1):319-26.
3. Fransson P, Skiold B, Horsch S, Nordell A, Blennow M,
Lagercrantz H, et al. Resting-state networks in the infant brain.
Proc Natl Acad Sci U S A. 2007 Sep 25;104(39):15531-6.
4. Horsch S, Hallberg B, Leifsdottir K, Skiold B, Nagy Z, Mosskin
M, et al. Brain abnormalities in extremely low gestational age
infants: a Swedish population based MRI study. Acta
Paediatrica. 2007 Jul;96(7):979-84.
5. Skiold B, Horsch S, Hallberg B, Engstrom M, Nagy Z, Mosskin M,
et al. White matter changes in extremely preterm infants, a population-based diffusion tensor imaging study. Acta Paediatr. Feb 1.

Ulrika Ådén, docent och Betarice Skiöld M Dr för Neo Big,
Neonatal Brain Imaging Group, Karolinska Institutet, Stockholm.
E-mail: ulrika.Aden@ki.se, beatrice.skiold@karolinska.se
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EXPRESS – ett nationellt kvalitetsprojekt
Med avstamp utifrån en expertrapport publicerad av Socialstyrelsen (1) påbörjades våren 2004 en studie av alla
extremt för tidigt födda barn i Sverige. Bakgrunden var den förbättrade överlevnaden för dessa barn som noterats
under 1980 och 1990-talen, samtidigt som en aktuell och enhetlig bild av handläggning, sjuklighet och långtidsutfall
i stora stycken saknades.
Första EXPRESS-rapporten
publicerad
Studiepopulationen utgjordes av alla
levande födda med graviditetslängd
< 27 veckor + 0 dagar, respektive alla
dödfödda från graviditetsvecka 22 + 0
dagar till vecka 26 + 6 dagar, under perioden 1 april 2004 till 31 mars 2007.
Detaljerade uppgifter (totalt 220 per
barn) om modern, graviditet och förlossning, och om barnets tillstånd vid
födelsen och neonatalvården har samlats
in från alla svenska sjukhus med stöd av
det perinatala kvalitetsregistret PNQ.
Den första EXPRESS-rapporten är
nu publicerad (2). Arbetet visar att av
de 305 318 barn som föddes i Sverige
under studieperioden var 1011 (3,3
promille) födda före 27 fullbordade
graviditetsveckor. Av dessa var 707
barn levande födda och 304 dödfödda
(varav 66 dog under förlossning).
Såväl som i som utanför Sverige diskuterades nedre graviditetslängd för aktiva åtgärder, liksom risken för de
extremt för tidigt födda barnen att ådra sig skador som
kan medföra framtida funktionshinder. För att
kvalitetssäkra och vidareutveckla perinatalvården av de
extremt för tidigt födda tog professor Karel Marsal,
Kvinnokliniken i Lund, initiativ till det som sedermera
kom att kallas EXPRESS – Extremely Preterm Infants in
Sweden Study. Studiens huvudsyfte var att kartlägga
aktuell svensk praxis beträffande perinatalt omhändertagande vid extrem underburenhet (<27 graviditetsveckor).
De primära målen innefattade att undersöka perinatal och
neonatal mortalitet och morbiditet för respektive graviditetsvecka, och att beskriva det somatiska och neuropsykologiska utfallet på långt sikt. Identifiering av perinatala prognostiska faktorer med hänsyn till korttids- och
långtidsutfall har också varit en viktig målsättning, allt för
att kunna ge bättre stöd åt familjer, beslutsfattare och personal i vården.
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Ettårsöverlevanden starkt associerad till
graviditetslängden
Bland de levande födda var 55 procent pojkar, 22 procent
tvillingar eller trillingar och 16 procent SGA. Födelsevikterna
varierade från 280 till 1500 g. Antenatala steroider hade
givits till 87 procent av mödrarna, 81 procent hade fått
tocolys, 79 procent av förlossningarna ägde rum på regionsjukhus och kejsarsnittsfrekvensen var 50 procent. Intubation
i samband med födelsen utfördes i 61 procent av fallen och
72 procent av barnen hade erhållit behandling med surfactant
inom två timmar efter födelsen. Nittioen procent (95 procent
av barn födda vecka 23 – 26) lades in på neonatalavdelning
och 70 procent (497 barn) överlevde till 1 års ålder.
Ettårsöverlevanden var som förväntat starkt associerad
till graviditetslängden. För barn födda vecka 22 var överlevnaden 10 procent, för att redan i vecka 23 öka till 53
procent och i vecka 24 uppgå till 67 procent (81 procent
överlevnad i vecka 25 och 85 procent i vecka 26), (Figur 1).
Det fanns ingen könsskillnad i överlevnad, medan både
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bades drygt hälften (55 procent) av
en eller flera allvarliga komplikationer
i nyföddhetsperioden såsom stor
hjärnblödning/hjärninfarkt, svår ROP,
nekrotiserande enterokolit och/eller
svår bronkopulmonell dysplasi. Den
ökande incidensen av ROP har
beskrivits i en särskild rapport (3)
och förekomst av och riskfaktorer för
all neonatal morbiditet har nyligen
sammanställts och insänts för publicering (4). En uppföljning av barnens hälsotillstånd och utveckling fram till 2½
års ålder har just avslutats (databearbetning pågår) och en 6 års-uppföljning kommer att påbörjas senare i år.
En särskild prioritet i det fortsatta
arbetet med EXPRESS är att identiÖverlevnaden för extremt för tidigt födda barn har fortsatt öka efter millennieskiftet och den är fiera tidiga och modifierbara riskfakhögre i Sverige jämfört med omvärlden. Den höga överlevnaden beror på ett unikt samarbete meltorer för att föda extremt för tidigt,
lan förlossnings- och barnläkare innefattande ett aktivt.
och för ohälsa hos barnet – på kort
Foto: Thomas Hartwell
och lång sikt - när väl förlossningen är
SGA- eller tvillingstatus var förenade med 70 procents
ett faktum. Ett flertal studier pågår och kommer att avrapöverrisk för död före 1 års ålder. Bland de 104 barn som
porteras inom en snar framtid.
avled efter 24 timmars ålder föregicks dödsfallet i 42 fall av
ett beslut att avbryta intensivvård p g a dålig prognos.
Referenser:
Överlevnaden för extremt för tidigt födda barn högre i
Sverige jämfört med omvärlden
Även om EXPRESS-studien är en observationsstudie så
bidrar den också med viss information om effekten av
perinatala interventioner (som inte har testats eller sannolikt inte kommer att testas i randomiserade prövningar).
Behandling med tokolys, antenatala steroider och surfactant före två timmars ålder var samtliga associerade till
starkt ökad överlevnad. Däremot sågs inget säkert samband mellan kejsarsnitt och ökad överlevnad (2).
Sammantaget visar studien att det varje dag föds ett barn
mer än 14 veckor för tidigt i vårt land. Överlevnaden för
dessa extremt för tidigt födda barn har fortsatt öka efter
millennieskiftet och den är högre i Sverige jämfört med
omvärlden. Den höga överlevnaden beror på ett unikt
samarbete mellan förlossnings- och barnläkare innefattande ett aktivt omhändertagande av den gravida kvinnan,
centralisering av förlossningen, neonatal intensivvård och
god omvårdnad av barnen.
Allvarliga komplikationer hos drygt hälften av de
överlevande barnen
Kvar står frågan i vilken grad den höga överlevnaden är
för barnets och familjens bästa. Bland de överlevande drab-

1. Perinatalt omhändertagande vid extrem underburenhet.
Socialstyrelsen, artikelnr 2004-123-15.
2. The EXPRESS Group. One-year Survival of Extremely Preterm
Infants After Active Perinatal Care in Sweden. Journal of American
Medical Association (JAMA) 2009, 301(21): 2225-2233.
3. Austeng D, Källen KBM, Ewald UW, Jakobsson PG, Holmström
GE. Incidence of Retinopathy of Prematurity in Infants Born
Before 27 Weeks’ Gestation in Sweden. Arch Ophthalmol.
2009;127(10):1315-1319.
4. The EXPRESS Group. Incidence of and risk factors for neonatal
morbidity after active perinatal care: Extremely Preterm Infants
in Sweden Study (EXPRESS). Submitted 2010.

För EXPRESS-gruppen
Mikael Norman, MD PhD,
Professor i Pediatrik, Neonatala
Intensivvårdsavd K78 , Karolinska
Institutet &Universitetssjukhuset,
Huddinge Stockholm.
E-mail: mikael.norman@ki.se
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En fond för det lilla barnet
Lilla barnets fond vill stödja forskning om det nyfödda barnet och dess framtida hälsa. Syftet är att utveckla vård och
behandling i nyföddhetsperioden och därmed förbättra barnens möjlighet till ett friskt liv. Eva Berggren Broström, chef
för neonatalvården vid Karolinska universitetssjukhuset, är ordförande i fonden.
Lilla barnets fond startades av
barnläkare, forskare och föräldrar som brinner för att förbättra vård och behandling av
nyfödda barn. Eva Berggren
Broström, chef för neonatalvården vid Karolinska universitetssjukhuset, är en av de
som var med vid bildandet av
fonden och dess ordförande:
Ordförande i Lilla barnets
fond, Eva Berggren Broström
är hoppfull inför framtiden.

–Det finns många bra
forskningsidéer, men det
saknas pengar. Vårt mål är
att Lilla barnets fond ska bli lika betydelsefull för
forskningen om till exempel för tidigt födda barn
som Barncancerfonden är för forskningen om barn
med tumörsjukdomar, säger Eva Berggren Broström.

Fonden grundades hösten 2008. Under 2009 fick
fonden ett så kallat 90-konto och medlemmar började värvas. Vid utgången av året hade Lilla barnets fond 77
medlemmar och cirka 140 000 kronor i insamlade medel.
- Vi ska förstås växa under 2010, både i antal medlemmar och i mängden insamlade pengar. Vi marknadsför
fonden på webben, till exempel via Facebook och
Twitter, och har knutit flera ambassadörer till fonden,
som hjälper oss att bli kända, fortsätter Eva.

En av Lilla barnets fonds ambassadörer, Kattis Ahlström.
Prins Carl Philip är beskyddare av fonden
Foto: Melker Dahlstrand, Martin Olsson

Som fondens ambassadör verkar bland andra tv-profilen
Kattis Ahlström, fotbollsstjärnan Victoria Sandell Svensson
och kulturpersonligheten Marcus Birro.
Till hösten är det dags att börja dela ut anslag för forskning om det nyfödda barnet och dess framtida hälsa.
Ansökningstiden går ut den 15 augusti.
- Vi hoppas att fondens beskyddare Prins Carl
Philip blir den person som delar ut våra första
anslag under Perinataldagarna i slutet av oktober
2010, avslutar Eva Berggren Broström.
Katarina Johansson, frilansskribent, Stockholm
E -mail: kattis247@gmail.com

Mer information om hur du kan bli medlem, skänka en gåva eller söka forskningsmedel hittar du på
www.lillabarnet.se
Förutom på hemsidan kan du följa Lilla barnets fond på
www.lillabarnet.se/facebook
www.lillabarnet.se/twitter
www.barnlakarbloggen.se
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SVAR DIREKT

Hur länge korrigerar du åldern vid
bedömning av ett barn, fött tre månader
för tidigt?
(Psykomotorik, vikt/längd, huvudomfång, kost, vaccinationer)
Susanna Frostegård, barnläkare, Barnmottagningen
Nacka/Värmdö (Sachsska Barnsjukhuset).
– Jag brukar vara frikostig
med att korrigera upp till
skolåldern. I alla fall är det
bra att ha tanken på korrigering i bakhuvudet när man
träffar de lite större barnen.
För att hamna rätt i
bedömningen av t ex en
5-åring med koncentrationsproblem tycker jag det
är viktigt att se till om barnet var prematurt eller ej. För de
yngre barnen på specialist-BVC eller mottagningen
korrigerar jag alltid.
Ingemar Tessin, verksamhetschef, Neonatologi,
Göteborg:
– Avseende den psykomotoriska utvecklingen tar jag
hänsyn till den för tidiga födseln till 7 års ålder för att
kunna få en adekvat skolgång. Om ett barn t ex är fött
1 januari med gestationsåldern 43 veckor och ett
annat 31 december samma
år men med gestationsåldern
23 veckor, så hamnar de i samma åldersklass i skolan.
Detta trots att den biologiska skillnaden är nästan ett och
ett halvt år. Undersökningen av Ingemar Leijon och
medarbetare publicerad i Läkartidningen nr 11, 2010 talar
för att skillnader kan finnas kvar ännu längre än till skolstarten. Vikt och längd: Korrigering för ålder till skolstart.
Risken är här att barnen annars kan uppfattas som för
korta eller för lågviktiga. Kost: Kanske under första
levnadsåret. Vaccinationer: Ingen ålderskorrektion. Den
första vaccinationen bör ges vid en mognadsgrad
motsvarande 34 fullgångna graviditetsveckor + en extra
vaccination under första levnadsåret.

Bo Selander, barnläkare,
neonatalcentrum, Lund:
– Egentligen kan man hela
livet korrigera de tre månaderna. Men efter ett tag gör tre
månader hit eller dit ingen
skillnad. Så för praktiska skäl
kan det vara rimligt att göra
det till ca 3 års ålder.
Rolf Pettersson, barnhälsovårdsöverläkare, Södra
Bohuslän, Mölndal:
– För längd, vikt och huvudomfång korrigerar jag tills
skillnaden jämfört med normalkurvan minskat till 0,5 standarddeviationer, vilket brukar
vara vid ungefär 1,5 års ålder.
För psykomotorisk utveckling
väger jag in den för tidiga födseln åtminstone till och med
4 års ålder och senarelägger därför kontrollerna cirka 3
månader. Vaccinationerna flyttar jag inte. De ges vid den
kronologiska åldern. Även kostråden får i stort sett följa den
kronologiska åldern.
Kristina Bry, professor i neonatologi, Göteborg:
– Det finns ingen consensus
om hur länge man skall korrigera
för gestationsåldern. När det
gäller psykomotorik är det viktigt
att korrigera till minst 2-3 års
ålder. När det gäller vikt, längd
och huvudomfång, bör man korrigera för gestationsåldern upp
till 1 års ålder om barnets gestationsålder är 32-36 veckor och
upp till 2 års ålder om gestationsåldern är under 32 veckor.
Ingen korrigering görs för vaccinationer, som skall ges vid
samma postnatala (kronologiska) ålder som till fullgångna barn.
Barnläkaren Nr.3/10 20
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DEBATT
Läs tidigare publicerade debattinlägg under “Aktuell debatt” på
www.barnlakaren.se.

Replik av Gösta Alfvén till inlägget
“Stress ett stressigt ord” av Bengt Lagerkvist (nr 2 /2010):

Illustration: Anders Richardsson

Hej Bengt, Du efterlyser akribi kring ordet stress i det
medicinska sammanhanget, det vill säga sträng noggrannhet med vad vi menar med och hur vi använder detta
begrepp. Jag noterar att du i ditt inlägg väl beskriver både
hur ordet stress används i dagligt tal och riktlinjer för dess
mer strikta medicinska betydelse. Jag har, inspirerad av
Karl Poppers kunskapsteoretiska tankegångar, ett lättsinnigare förhållande till definitioner.
Att definiera företeelser i naturen är en vetenskaplig tradition alltsedan Aristoteles dagar. Karl Popper kallar
denna metod för essentialism. Han skriver om de som
tillämpar denna metod att “De är mer intresserade i ords
(essentiella) mening än i teoriers sanning och falskhet” (1).
Essentialism leder till infinitism, det vill säga till ett icke
ändligt sökande efter sanning genom ord. Popper har ett
nominalistiskt förhållningssätt till ord och definitioner.
Det betyder att han ser begrepp och definitioner som blott
en kort benämning för den kunskap vi har om fenomenet.
Ords betydelse är tvetydig och det är i kunskapen som
ordet representerar som vi finner dess innehåll.
Definitioner är sällan, om aldrig, heltäckande. Ett konkret
och klassiskt exempel på detta är följande: Vad är defini-
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tionen på en svan? Svar: Det är en stor vit fågel med lång
hals. Denna definition var användbar till den dagen man
upptäckte att svanen i Australien är svart. Alltsedan Hans
Selyes tid, han som myntade begreppet stress på 1930talet, har man försökt finna en bra och heltäckande definition på stress. Alla har sina förtjänster och brister.
Marianne Frankenhauser, psykolog, stressforskare och
professor på Karolinska Institutet definierade negativ
(psykologisk) stress med orden brist på kontroll,
hjälplöshet och underläge. Selyes definierade stress som
The non-specific response to any demands made upon it.
Selye beskrev den mycket starka stressens fysiologiska
konsekvenser på sina försöksdjur, hur deras tymus
krympte, magslemhinnan blev inflammerad, och hur binjurebarken svullnade, något som senare påvisades bero på
ökad kortisolproduktion. Selye sökte, finner man i hans
senare skrifter, efter stressens centralnervösa reglering.
Cortisol Releasing Factor som utsöndras från hypotalamus
är en viktig del av denna.
Idag är det känt, som Du Bengt antyder, att kortisolproduktionen också kan nedregleras vid långvarig,
negativ stress.Stress ingår i The brain defense system. Dit
räknas också smärta och klåda. Beskrivningen av dessa
fenomen fyller hyllmeter av böcker. Stress är en mångfasetterat biologiskt skeende i kropp och centrala
nervsystemet, en reaktion på en mångsidig omgivning
och på kroppsliga och centralnervösa reaktioner. Stress
är också en subjektiv upplevelse. Med dagens kunskap
om nervsystemet finner vi att amygdala intar en central
plats i samspel med många andra strukturer som cingulum och främre frontalbarken. Själv har jag sökt definierar stress som “den emotion som uppstår i amygdala på
grund av psykisk och fysiskt påfrestning och stressreaktionen är den reaktion som denna emotion utlöser”. I min
bok Barn och Psykosomatik (2) finns ett 16 sidor långt
kapitel om stress. Där finns barns konkreta beskrivning
av hur stress påverkar deras tankar, känslor och kropp.
Jag har också försökt beskriva den neurobiologiska
regleringen av stress och föra ett resonemang om synen
på stress.
Symptomgivande och sjukdomsskapande blir stress då
den leder till påfrestning utöver det normala. Det är svårt,
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kanske inte ens möjligt, att finna akribi för ett ord som
stress.
1. Popper K. Objective Knowledge. An Evolutionary
Approach. Chapter 3. Epistemology Without a
Knowing Subject. Oxford. The Clarendon Press.
1972.

2. Alfvén G. Psykosomatik hos Barn i teori och klinik
Norstedts Akademiska Förlag 2006.
Gösta Alfvén,docent, barnläkare, specialist i pediatrik
och smärtbehandling, Astrid Lindgrens Barnsjukhus,
Stockholm. E-mail:gosta.alfven@karolinska.se

Vill du skriva ett inlägg till debattsidan? Skriv kortfattat (max 500 ord, 5 referenser) och skicka till:
info@barnlakaren.se
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Varför har nyfödda pojkar sämre prognos
än flickor?
Ett flertal studier har visat att “pojke” är en riskfaktor för ökad perinatal morbiditet och mortalitet, men de specifika
bakomliggande mekanismerna är inte kända. Emma Elsmén Steens har i sin avhandling Gender differences in
perinatal morbidity and long term consequences of preterm birth undersökt potentiella mekanismer för könsskillnader
i perinatal morbiditet och mortalitet och långtidsprognos.
Pojkarna sjukare i
starten
I det första delarbetet
undersöktes
130
kliniska variabler hos
barn födda före graviditetsvecka
29.
Studien
visade
att pojkarna intuberades tidigare än
flickorna och de att
oftare
utvecklade
Emma Elsméns avhandling bidragit b r o n ko p u l m o n e l l
med ny kunskap om könsberoende risker dysplasi
(BPD).
och mekanismer till sjuklighet hos nyfödBlodtrycksunderstöd
da pojkar och flickor.
gavs oftare till pojkar
Foto: Gustav Kraitz/Skulptur av Ulla Kraitz
och vid 12-24 timmars ålder hade pojkarna signifikant lägre blodtryck jämfört med flickorna. Pojkarna var således sjukare i starten
och dessa skillnader skulle kunna bidra till pojkarnas
sämre långtidsprognos. I det andra delarbetet undersöktes
om det finns könsskillnader i nivåer av inflammationsmarkören interleukin-1 receptor antagonist (IL-1ra).
Totalt inkluderades 58 prematurfödda barn och navelsträngsblod analyserades. Studien visade att höga nivåer
att IL-1ra korrelerar med neonatal morbiditet framförallt
postnatal andningsdepression och utveckling av BPD.
Studien kunde även påvisa att höga nivåer av IL-1ra har
olika prediktivt värde beroende på barnets kön.
Ökad känslighet kopplat till immunologiska mekanismer
eller pojkfostrens högre testosteronnivåer?
Avhandlingen innefattar också två epidemiologiska studier baserade på data från Medicinskt Födelseregister
(MFR). I det tredje delarbetet undersöktes om fostrets/
barnets kön är associerat med vissa graviditetskomplikationer. Drygt 1 miljon förlossningar undersöktes.
Graviditeter med pojkfoster hade en ökad risk för att
drabbas av alla de undersökta komplikationerna
(preeklampsi, polyhydramnios, infektion, prematur vattenavgång och ablatio placenta), men vid graviditeter som
23 Barnläkaren Nr.3/10

slutade med mycket för tidig födelse (före 32 veckor) så
ökade risken för preeklampsi om fostret var flicka. De
bakomliggande mekanismerna är helt okända, och man
kan bara spekulera i om immunologiska mekanismer, eller
pojkfostrens högre testosteronnivåer är involverade. I det
fjärde arbetet undersöktes perinatal morbiditet och mortalitet hos 16045 tvillinggraviditeter och 32090 tvillingar.
Även här kunde man se att graviditeter med flicka-flicka
tvillingar hade ökad risk för preeklampsi jämfört med
pojke-pojke graviditeter. Prematura pojke-pojke tvillingar
hade ökad risk att avlida under det första året jämfört med
både flicka-flicka tvillingar och pojkar i olikkönade (pojkeflicka) tvillingpar. Pojktvillingar hade genomgående högre
risk än flicktvillingar för andningsstörningar och BPD.
Ny kunskap om könsberoende risker och sjuklighet
Ett flertal studier har visat samband mellan låg födelsevikt och senare kardiovaskulär morbiditet. Syftet med
det femte delarbetet var att utforska stressrespons hos
49 prematurfödda ungdomar jämfört med 43 fullgångna
kontroller i samband med en MR-undersökning.
Blodtrycksreaktionerna skiljde sig mellan prematurfödda ungdomar och kontroller, men det fanns inga könsskillnader i dessa reaktioner. Det fanns inga gruppskillnader
eller könsskillnader i salivkortisol respons.
Sammanfattningsvis har denna avhandling bidragit med
ny kunskap om könsberoende risker och mekanismer till
sjuklighet hos nyfödda pojkar och flickor. Genusforskning
kan bidra till ökad kunskap om specifika risker och mekanismer för sjukdomar hos framförallt för tidigt födda pojkar och
flickor, men också generellt bidra till ökad kunskap om uppkomsten av vissa sjukdomstillstånd i nyföddhetsperioden.

Emma Elsmén Steen, MD, PhD,
ST-läkare, Astrid Lindgrens
Barnsjukhus Stockholm
E-mail:
emma.elsmen-steen@karolinska.se

BKN_text_110_3.qxd:Layout 1

5/3/10

7:13 AM

Page 24

Avhandlingar inom Barnmedicin
Disputera? Glöm inte att anmäla detta till Barnläkaren
(info@barnlakaren.se)
Nagy, Zoltán, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, disputerade den 6 juni, 2009
Titel: Long-term Magnetic Resonance Imaging: Follow-up After Preterm Birth
Opponent: Petra Hüppi
Boubou Hallberg, Karolinska Institutet, disputerade den 21 Maj
Titel: Hypoxic Ischemic Encephalopathy-Diagnosis, Hypothermia Treatment and Outcome
Opponent: Dennis Azzopardi

Basal kurs i Barnreumatologi 7-9 februari 2011
BLFs arbetsgrupp för Barnreumatologi arrangerar “Basal kurs i Barnreumatologi” på Sigtunastiftelsen,
Sigtuna 7-9 februari 2011. Program kommer senare att anslås på arbetsgruppens hemsida via BLFs hemsida.
Intresseanmälan och frågor kan redan nu skickas till: reumakurs@gmail.com
Kursansvarig: Lillemor Berntson, Uppsala Akademiska Sjukhus
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Redaktör: Carl Lindgren

Rosa och blå hjärnor – hur barns
personligheter utvecklas
Lise Eliot, Pink Brain,
Blue Brain: How Small
Differences Grow into
Troublesome
Gaps,
Houghton Mifflin Harcourt,
Boston, 2009; 420 pp,
hardcover, price $25.00
ISBN: 987 0 618 39311 4
I år är det 18 år sedan
John Gray publicerade sin
kioskvältare Men are from
Mars, women are from
Venus, vars huvudbudskap
var att egenskaper relaterade till kön är programmerade från späd ålder och är irreversibla, inkompatibla men komplementära. Andra forskare och skribenter som till exempel
Leonard Sax (Why gender matters, 2005), Louann Brizendine
(The female brain, 2006), och Michael Gurain (The purpose of
boys, 2009) har sällat sig till denna åskådning. En välkommen
antidot som starkt ifrågasätter detta konsekventa särskiljande
av manligt och kvinnligt beteende och preferenser är boken
Pink Brain, Blue Brain: how small differences grow into troublesome gaps, skriven av Lise Eliot, professor vid Department
of Neuroscience vid Chicago Medical School. Hennes replik
på Grays påstående kan sammanfattas som: Boys are from
North Dakota – Girls are from South Dakota.
Marginella skillnader förstärks av förutfattade meningar
Författaren argumenterar inte mot den ovedersägliga sanningen att det bevisligen redan i fosterlivet finns skillnader mellan
pojkar och flickor. Dessa är i huvudsak betingade av en
mikroskopisk del av Y-kromosomen, den så kallade Sex determining Region of the Y-chromosome (SRY) som är avgörande
för könsutvecklingen med åtföljande högre halt av testosteron,
som präglar cerebrala funktioner redan i fosterlivet hos pojkar.
Frånsett de rent anatomiska karakteristika är dock skillnaderna så marginella att de inte på något sätt kan förklara den
divergerande utvecklingen av pojkar och flickors beteenden,
preferenser och emotioner i högre ålder. Det är till exempel
ingen skillnad på nyfödda pojkars eller flickors iver att söka
blickkontakt och intimitet med ett ansikte, och pojkar gråter
lika mycket som flickor under de första levnadsåren.
De skillnader som bevisligen finns framträder istället
successivt allt mer tydligt genom att de amplifieras genom det
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sätt vi vuxna behandlar barnen. Samhällets sociala normer
förstärker och kommersiella krafter exploaterar detta vidare för
sina syften. Som ett exempel på denna påverkan refererar hon
till en studie där mödrar till elvamånaders barn fick anpassa
lutningen på ett sluttande plan där barnen skulle kravla sig ner
till golvet. Flickornas mödrar minskade generellt lutningen tio
grader jämfört med mödrarna till pojkarna. Under standardiserade förhållanden visade det sig dock att flickorna var minst
lika duktiga och framför allt lika djärva i sina försök att ta sig ner
för branten. Våra förutfattade meningar om respektive köns
kapacitet och preferenser förstärker således konsekvent de
marginella skillnader som finns vid födelsen.
Variationen inom respektive kön oftast större än den
mellan könen
Eliot ifrågasätter inte att det finns vissa medfödda skillnader
mellan pojkar och flickor, och hon argumenterar inte heller
för att upphäva dessa skillnader. Hon påpekar att pojkar är
större och mer fysiskt aktiva, men samtidigt mer vulnerabla
och att flickor är mer finmotoriskt utvecklade och utvecklar
sitt språk någon månad tidigare än pojkar. Pojkars hjärnor är
ungefär nio procent större än flickors. Detsamma gäller deras
njurar och lever, vilket inte betyder att pojkar har bättre
njur- eller leverfunktion. Flickor når en tidigare mognad vad
gäller kognitiva funktioner som logiskt tänkande, förmåga att
förutse resultatet av sina handlingar och bemästra sin impulsivitet. Denna skillnad beror på en långsammare inhibition av
neuronala nätverk i frontalloben bland pojkar.
Avvikelser av denna inhibition är också utmärkande för de
typer av beteendestörningar som också är mer vanligt förekommande bland pojkar. Men generellt sett - och det är det the take
home message i boken - är variationen inom respektive kön
oftast större än den mellan könen. Vissa påståenden beträffande pojkars/mäns respektive flickors/kvinnors särart har trots
detta fått status av sanning trots att den vetenskapliga grunden
för påståendena ofta visat sig bristfällig men har fått ett medialt
genomslag. Ett sådant exempel är att kvinnor har en kraftigare
corpus callosum, vilket skulle vara en förklaring till att de skulle
kunna hantera fler uppgifter samtidigt. Denna uppfattning som
likt en vandringssägen vunnit status som sanning grundas på
en artikel i Science för 28 år sedan. I metaanalyser av ett antal
senare uppföljningsstudier har man emellertid inte kunnat
påvisa några signifikanta skillnader mellan könen.
Saknas kompetenta manliga rollförebilder
Eliot är bekymrad inför den framtida utvecklingen, och hon är
särskilt orolig för pojkarna. Detta menar hon är en följd av att
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pojkars miljö i de yngre åren är så totalt dominerad av kvinnor
inte bara i hemmet utan likväl i förskolan och skolan. Detta
innebär att pojkars beteende oftare än flickors bemöts med förmaningar, tillsägelser och reprimander. Det saknas kompetenta
manliga rollförebilder för pojkar såväl i hemmet som i förskolan
och skolan. Män som vara vågar tydliga men samtidigt emotionella utan att bli misstänkta för ett otillbörligt närmande.
Ytterligare en orsak till att pojkar inte utvecklar sina sociala
och emotionella talanger fullt ut, är att det är mer socialt
accepterat för flickor att närma sig det maskulina än tvärt om.
Få föräldrar skulle vara bekymrade över om deras flicka vill gå
till förskolan med jeans, T-shirt och basketkängor. Många
skulle däremot bli betänksamma om deras pojke vill gå dit
med en rosa rosett i håret, menar Eliot.

Det sammanfattade budskapet är att vår uppgift vare sig vi
är föräldrar, lärare eller bara vuxna är att med alla medel stödja och uppmuntra såväl pojkar
som flickor att till fullo utveckla
det slumrande register av
färdigheter som bevisligen finns
i stället för att mer eller mindre
medvetet understödja de mest
framträdande.
Carl Lindgren, Barnläkare,
Stockholm E-mail:
carl.lindgren@actapaediatrica.se

Barbro Andersson:

Tillbaka till trädets trygghet
Text och foto: Margareta Munkert Karnros
Motiven är lika expressiva som konstnärinnan bakom dem. Det stora formatet, de starka färgerna och de kraftfulla
penseldragen är Barbro Anderssons signum. Efter den färgsprakande serien rosor som visades för några år sedan,
är hon tillbaka igen med ett nytt utrymmeskrävande projekt.
en kompromisslös målmedvetenhet, som om det gällt självaste livet. Och precis så var det. Smärtan från den då nyss
genomgångna bröstcanceroperationen gjorde sig hela tiden
påmind. Vi hjälptes åt att arrangera de uppställda målningarna, för att göra dem rättvisa inför en fotografering.
Det stora formatet, de starka sensuella färgerna och de
kraftfulla penseldragen är Barbro Anderssons signum.
Motiven är lika tydliga och expressiva som konstnärinnan
bakom dem. Vad du ser är vad du får är den tråd som löper
genom hela hennes konstnärskap.
Planerar nytt stort utställningsprojekt
När vi pratas vid denna eftermiddag några år senare, är
Stockholm åter täckt i vinterskrud. Trädgrenarna utanför ateljén
Barbro i ateljén

Första mötet med Barbro Andersson ägde rum i hennes ateljé
för några år sedan. Blåbleka strålar från vintersolen kämpade
sig in genom källarfönstren och föll försiktigt på målningarna,
uppställda längs med väggen. Ett par av dem var fortfarande
dolda i brunt omslagspapper, i väntan på att deras nya ägare
skulle ta hand om dem. Den nyss avslutade utställningen hos
galleri Eva Solvang hade varit lyckad.
Vid den här tiden var Barbro uppslukad av en serie
uppseendeväckande rosor. Sköna utrymmeskrävande
skapelser i transparent gräddvitt, ilsket grönt, eldigt orange
och praktfullt pionrött, till synes på väg att välla ut över
ramarna. De var utslagna i full blom ur kreativitet, vrede och

Färg blandas till rätt nyans på paletten
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är liksom då tyngda av vit
snö. Skillnaden är att det är
en helt annan Barbro som
berättar.
Hon är på väg till sin dotter, som flyttat till Berlin,
blickar framåt och har ett
nytt stort projekt som väntar. I ateljén har stora dukar
spänts upp längs med väggarna. Skisserna och linjerna, som på håll kan anas i de
vida ljusbeiga ytorna, antyder att arbetet är påbörjat.
– Vad är på gång?
– Jag återgår till ett tidigare
Foto: Privat
tema som betydde mycket i
början av mitt konstnärskap. I förberedelserna har jag tagit
promenader på Djurgården och fotograferat trädstammar, t ex
Prins Eugens ek. Den här vintern har varit fantastisk, den finaste
jag upplevt på länge. Den påminner om barndomens vintrar och
har gett mig enorm inspiration, förklarar Barbro med inlevelse.
Barbro, 5 år.

Inspiration från Elsa Beskows bilder
Redan på 80-talet, i början av hennes karriär fanns de där –
trädstammarna. Stora, ståtliga, trygga och en påminnelse om
hennes rötter i Köping och vandringarna i Karlbergskogen
med dess täta plantering av både granar, tallar och lövträd, i
närheten av barndomshemmet.
– Jag växte upp med min mamma som var sömmerska på
Hästens Sängar. Hon arbetade hårt eftersom hon var ensamstående med mig och min bror. Jag var ofta ensam hemma efter
skolan och det gav mig tid att utforska naturen runt omkring mig.
Ofta sökte jag mig till skogen och trädens trygghet. När mamma
hade tid så cyklade vi och plockade blommor tillsammans, sedan
brukade jag sitta och rita av buketterna med vaxkritor.
– Under ensamma stunder läste jag också barnböcker. Elsa
Beskows Tomtebobarnen var favoriten, och kom att betyda
oerhört mycket för mig och hur jag skulle komma att arbeta
med min konst i framtiden, berättar hon.
De nätta blombuketterna blev med tiden till närgångna
studier av kronblads och växters yta. Formatet blev stort och
framtoningen alltmer rak, tydlig och expressiv.
Bäste vännens urna i ateljén
Det stora formatet, Barbro Anderssons kännetecken, visar
hur konstnärskapet är starkt förknippat med barndomen. På
samma sätt som Elsa Beskows sagoboksbarn möter naturen i
gigantiska proportioner, kliver betraktaren av Barbros konst
in i barnets roll och möter hennes natur i enormt format.
Bredvid Barbros verk blir vi barn igen, en känsla som hon
anser vara positiv och inget man bör tränga undan.
För att förtydliga vad hon menar visar hon assistenten
Rembus, en liten björn med basker och pensel, som håller
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Alteljéassistenten Rembus med Barbros favoritbok från barndomen;
Tomtebobarnen av Elsa Beskow.
Foto: Privat

henne sällskap under arbetets gång i ateljén. Här finns också
urnan med bäste vännen Caspar inuti. Barbro berättar ömt
om sin trogne följeslagare.
– Han busade och lekte hemma, men i ateljén var det som
om han förstod vad som gällde och skötte sig exemplariskt
utan att störa arbetet någon gång.
Caspars små leksaker, en mus och en ängel, ligger ovanpå den
enkla ljusa träasken med hans aska. Han blev bara två år. Här i
ateljén får han leva sitt tionde kattliv tillsammans med Barbro.
Stark identitet med konstnärsskapet
Barbro är tydlig och rak i allt hon säger och gör. Hon räds inte
att tala ärligt från hjärtat utan omformuleringar. Detta personlighetsdrag är tydligt betonat i konstnärskapet. Barbro är sina
målningar.
– Jag känner en stark identitet med mitt konstnärskap. Jag
har också på senare tid känt en intensiv längtan till barndomen. Det finns en upptäckarglädje och naivitet i den tiden
som är livsbejakande och håller oss unga inombords.
I ateljén hänger de gigantiska dukarna redo för Barbro
Andersson och varslar om att här har något speciellt, kraftfullt och uppseendeväckande tagit sin början. De stora, trygga trädstammarna från barndomen ska få nytt liv.
FAKTA Barbro Andersson
Född: 1948
Utbildning: Gerleborgsskolan i Bohuslän, Konstfack,
Kungl konsthögskolan, Stockholm
Representerad: Bl a Statens konstråd, Västerås
konstmuseum, Grafikens Hus Mariefred, Huddinge
sjukhus, Karolinska sjukhuset, Sophiahemmet,
H.K.H Kronprinsessan Victorias privata samling
Aktuell: Förbereder utställning
Läs mer: www.barbroandersson.se
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KALENDARIUM
OBS! Under kalendariet i tidningen Barnläkaren publiceras enbart kalendariepunkter som registrerats på BLF:s hemsida.
Registrera därför din kurs/fortbildning på www.blf.net.
2010

SEPTEMBER

MAJ
1-4/5 Pediatric Academic Societies 2010, Vancouver, Kanada
Info: www.pas-meeting.org

8-10/9 Framtidens Specialistläkare är Sveriges största
kongress med ST i fokus
Info: www.framtidenslakare.se

18-19/5 APLS (Advanced Paediatric Life Support), Göteborg
Info: www.vgregion.se/pkmc

OKTOBER

26-29/5 XXII European Congress Perinatal Medicine,
Granada, Spanien
Info: www.ecpm2010.org
31/5-11/6 Att mäta barns hälsa – ett folkhälsoperspektiv
5 ECTS, Nordiska hälsohögskolan
Info: www.nhv.se
JUNI
14-15/6 European Association for Adolescent Health
(EAAH), Reyjkavik
Info: www.congress.is/IAAH-EAM2010www.blf.net
AUGUSTI
4-9/8 The 26th International Pediatric Association
Congress of Pediatrics 2010 (IPA) Johannesburg
Info: www2.kenes.com/IPA/Pages/home.aspx

6-7/10 APLS (Advanced Paediatric Life Support),
Lund
Info: www.skane.se
23-26/10 3rd Congress of the European Academy of
Paediatric Societies
Info: www2.kenes.com
NOVEMBER
15-19/11 The science of newborn care” , Imperial
College, London
Info: www.symposia.org.uk/neonatal
DECEMBER
2-4/12 Excellence in Paediatrics, London
Info: www. ecellence-in-paediatrics.org

Nästa nummer…
Nästa nummer har temat Barnhälsovård och utkommer den 28 juli.
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 foto av er själva och att skriva under med namn, titel och
arbetsplats (Anders Andersson, Barnläkare, Malmö lasarett, E-mail)
Tipsa gärna om nyheter: info@barnlakaren.se
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Brett sortiment och
smidig injektionspenna
Omnitrope® finns som färdig lösning i styrkorna 5 mg
och 10 mg. Lösningen administreras enkelt med hjälp
av en smidig injektionspenna.

Glad sommar!

Omnitrope® Rx är i Sverige godkänt för behandling av:
1) Barn med tillväxtstörning orsakad av: Otillräcklig insöndring av
endogent tillväxthormon (PGHD). I samband med Turners syndrom.
I samband med kronisk njurinsufficiens (CRI). Hos korta barn som är
födda SGA. Associerat med Prader-Willis syndrom (PWS). 2) Vuxna
med uttalad brist på tillväxthormon.
För mer information om Omnitrope® se
www.sandoz.se, www.ema.europa.eu eller telefon 070 600 81 43.
För fullständig information om varningsföreskrifter och begränsningar
se www.fass.se.
Datum för översyn av produktresumén mars 2008.
ATC-kod H01AC01

FWD

Sandoz AB, Edvard Thomsens Vej 14
2300 Köpenhamn S Danmark
www.sandoz.se

