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DAGENS  AGENDA

• Magont	  
•  IBS	  
•  Förstoppning	  
•  Laktosintolerans	  eller	  mjölkproteinöverkänslighet	  
• Celiaki	  
• Akut	  smärta	  
•  (Syrahämmare	  Ell	  barn)	  
	  



MAGONT



Icke  organisk  smärta  hos  barn

• Under	  skolåren	  besväras	  var	  5:e	  barn	  av	  återkommande	  buksmärtor	  
minst	  en	  gång	  	  i	  veckan	  
•  Frekvenstoppar	  i	  sex-‐,	  nio-‐	  och	  tolvårsåldern	  
•  10-‐20	  %	  beror	  på	  organisk	  	  
	  orsak	  



Alarmsymptom

•  GI-‐blödning	  
•  Ihållande	  kräkningar	  
•  Ont	  eller	  svårt	  aR	  svälja	  
•  Ofrivillig	  viktnedgång	  
•  Frivillig	  men	  snabb	  vikTörlust	  
•  Avplanad	  längd-‐	  och/eller	  viktkurva	  
•  NaRlig	  värk/tarmtömning	  
•  Rikliga	  långvariga	  diarréer	  (>2v)	  
•  SmärtlokalisaEon	  på	  höger	  sida	  av	  buken	  
•  Oklar	  feber,	  artrit	  
•  Försenad	  pubertet	  
•  Perianala	  besvär	  
•  Heriditet	  för	  IBD,	  celiaki	  eller	  ulcus.	  



IBS



Förekomst

•  FunkEonell	  mag-‐	  tarmsjukdom	  (FMT)	  
•  IBS	  5-‐10%	  bland	  såväl	  5-‐,	  10-‐,	  samt	  15-‐åringar	  
• Vårdbesök	  
•  2-‐5%	  på	  VC	  
•  10%	  öppenbarnmoRagningar	  
•  25-‐35%	  på	  barngastromoRagningar	  



Rimlig  utredning  av  IBS

• Bas	  
•  Blodstatus,	  CRP,	  transglutaminas,	  urinsEcka	  

• OmfaRande	  avföringsrubbningar	  
•  KalprotekEn	  

• Kvarstående	  problem	  
•  Elektrolyter,	  krea,	  leverstatus,	  odlingar	  +	  clostridier,	  cystor	  och	  maskägg,	  
födoämneseliminaEon?	  



SammanfaHning  IBS



FÖRSTOPPNING



•  95	  %	  funkEonell	  förstoppning	  	  
•  10%	  av	  alla	  förskolebarn	  	  
• Peak	  incidens	  sammanfaller	  med	  toaleR	  träning,	  i	  2-‐3	  års	  åldern	  
•  Ingen	  könsskillnad.	  
•  25%	  har	  kvar	  bekymmer	  i	  vuxen	  ålder	  
•  Symptom	  
•  Fekal	  inkonEnens	  (soiling)	  75-‐90%	  
•  Avföringsfrekvens	  <	  3	  /	  vecka	  75%	  
•  Stora	  avföringar	  75%	  
•  Smärtsamma	  defekaEoner	  50-‐80%	  
•  Trängningsmotverkande	  kroppshållning	  35-‐45%	  
•  Ansträngning	  vid	  avföring	  35%	  
•  Buksmärtor	  10-‐70%	  
•  UrininkonEnens	  /	  UVI	  30%	  



Utredning

• Anamnes	  	  
•  SomaEskt	  status	  
• Provtagning?	  







Läkemedelsbehandling

• Klyx	  eller	  Resulax	  	  
•  Ges	  vid	  samma	  Edpunkt	  i	  ca	  2-‐5	  dagar	  (Ells	  avföring	  är	  ua)	  
•  Sedan	  vb	  ejer	  2-‐3	  dagar	  om	  barnet	  inte	  spontant	  har	  avföring	  eller	  har	  
”bromsspår”	  

•  Laktulos	  
•  Endast	  vid	  första	  gången	  och	  Ellfällig	  förstoppning	  

• Makrogol/polyetylenglycol	  	  
•  Dosen	  är	  individuell	  och	  bör	  justeras	  så	  aR	  avföringen	  är	  daglig,	  halvfast	  och	  
smärTri	  (typ	  4-‐5)	  

•  Dosen	  översEger	  normalt	  inte	  4	  dospåsar/dag	  



Doser

6	  månader-‐5	  år	  
•  Laktulos/Duphalac	   	  10	  –	  15	  ml	  	  
•  Importal/Ex-‐Lax	   	  ¼	  -‐	  ½	  dos	  x	  1	   	  	  

•  LakEpex	   	   	  ½	  -‐	  1	  dos	  x	  1	   	  	  
•  Inolaxol	   	   	  0,5	  dos	  x	  2	   	  	  

•  Forlax	  Jr	   	   	  1	  dos	  x	  1–2	  (1/2-‐4)	  

•  Movicol	  Jr	   	   	  1	  dos	  x	  1-‐2	  

	  

Äldre	  än	  5	  år	  
•  Laktulos/Duphalac	   	  15	  –	  20	  ml	  på	  
morgonen	  

•  Importal/Ex-‐Lax	   	  ½	  -‐	  1	  dos	  x	  1	  
•  LakEpex	   	   	  1	  dos	  x	  1	  

•  Inolaxol	   	   	  1	  dos	  x	  2	  

•  Forlax	  Jr	   	   	  1-‐2	  doser	  x	  1-‐2	  (4-‐8)	  
•  Forlax	  	   	   	  1	  dos	  x	  1-‐2	  (8	  år	  -‐)	  

•  Movicol	  Jr	   	   	  2	  doser	  x	  1-‐2	  (7–11)	  
•  Movicol	  -‐ 	   	  1	  dos	  x	  1-‐3	  (12	  år-‐)	  



•	  Uthållighet	  
•  ObsEpaEon	  tar	  ojast	  flera	  månader	  Ell	  år	  aR	  lösa.	  
•  Kan	  ta	  upp	  mot	  4	  -‐	  6	  månader	  innan	  barnet	  återigen	  kan	  känna	  sig	  bajsnödig	  
•  Man	  bör	  snabbt	  ta	  Cll	  lavemang	  för	  aR	  lösa	  problem	  med	  Ellfälliga	  förstoppningar	  





LAKTOSINTOLERANS    
ELLER  

MJÖLKPROTEINÖVERKÄNSLIGHET



Laktosintolerans

• Magont	  och	  diarré	  ejer	  intag	  
•  Ålder	  (nästan	  aldrig	  före	  6	  år)!!	  

•  Ingen	  mening	  aR	  kontrollera	  gentest	  

•  Hereditet	  och	  etniskt	  ursprung	  
•  Sverige	  3-‐9%	  
•  Sydeuropa	  50%	  
•  Stora	  delar	  av	  övriga	  världen	  90%	  

•  EliminaEon/provokaEon	  =	  diagnos	  
•  OBS	  –	  glöm	  inte	  glutenintolerans	  
•  Livsmedelsverkets	  laktostabell	  (hRp://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-‐med-‐
mat/Allergi-‐och-‐overkanslighet/Laktos/Laktostabell/)	  



Komjölksproteinöverkänslighet

•  1%	  av	  alla	  vuxna??	  
• De	  som	  haj	  bekymmer	  av	  och	  Ell	  hela	  livet	  
•  Förstoppningar	  
•  Sällan	  nyRa	  av	  anEkroppsanalys	  



CELIAKI



Nya  riktlinjer  för  diagnosSk

•  TransglutaminasanEkroppar	  mer	  än	  10	  x	  normalnivå	  (70)	  i	  
kombinaEon	  med	  symptom	  =	  klar	  diagnos	  
•  Skall	  normaliseras	  på	  glutenfri	  kost	  
•  Lägre	  transglutaminasvärde	  än	  70	  görs	  biopsi	  
• Normalt	  prov	  –	  gluten	  ändå?	  
•  HLA-‐DQ2/DQ8?	  



AKUT  SMÄRTA



Procedursmärta
Blodprovstagning	  

•  Använd	  om	  Ed	  finns	  Ell	  det	  EMLA,	  låt	  siRa	  i	  minst	  1	  Emme.	  Kom	  ihåg	  aR	  mörkhyade	  barn	  behöver	  dubbel	  så	  lång	  applikaEonsEd	  (2	  Emmar).	  
•  Vänta	  med	  provtagning	  10	  minuter	  ejer	  aR	  EMLA	  är	  avlägsnad,	  värm	  över	  kärlet.	  
•  För	  barn	  0-‐3	  månader	  är	  den	  maximala	  dynsdosen	  EMLA	  1	  g	  och	  applikaEonsEden	  är	  max	  1	  Emme.	  
•  Önskas	  snabbare	  effekt	  kan	  Rapydan	  användas	  för	  barn	  över	  3	  år,	  applikaEonsEd	  30	  minuter.	  Enligt	  FASS	  får	  endast	  2	  plåster/dygn	  användas	  på	  

barn.	  	  

	  
Sårskador	  

•  	  Använd	  om	  möjligt	  kroppstempererat	  bedövningsmedel.	  
•  Innan	  bedövningsmedlet	  injiceras	  kan	  sårområdet	  bedövas	  med	  kompress	  indränkt	  i	  buffrat	  bedövningsmedel.	  
•  9	  ml	  Lidokain	  10	  mg/ml	  +	  1	  ml	  Natriumbikarbonat	  50	  mg/ml,	  dränk	  in	  kompressen	  och	  lägg	  på	  såret	  i	  20-‐30	  min.	  
•  Buffra	  bedövningsmedlet	  med	  natriumbikarbonat	  och	  injicera.	  
•  9	  ml	  Lidokain	  10	  mg/ml	  +	  1	  ml	  Natriumbikarbonat	  50	  mg/ml.	  	  

	  
LedinjekCon	  	  

•  EMLA	  om	  möjligt	  sEckområdet	  i	  4	  Emmar.	  
•  Ge	  Alvedon	  och	  Ipren	  2	  Emmar	  innan	  punkEonen	  (se	  smärt-‐PM).	  
•  Bedöva	  med	  buffrat	  bedövningsmedel	  enligt	  ovan.	  



Paracetamoldoser

•  LäR	  Ell	  måRlig	  smärta	  
•  Alvedon®	  eller	  Panodil®	  
•  För	  prematurer	  se	  särskilt	  PM	  
•  Första	  bolusdos:	  40	  mg/kg.	  Till	  barn	  0-‐1	  mån,	  30	  mg/kg	  
•  Därejer	  90-‐100	  mg/kg/dygn.	  Neonatalt	  (0-‐1	  mån)	  60-‐75	  mg/kg/dygn	  
•  Ejer	  3	  dygns	  behandling	  dosredukCon	  Cll	  75	  mg/kg/dygn	  resp	  neonatalt	  45-‐60	  
mg/kg/dygn	  

	  	  	  	  	  
•  OBS!	  FörsikEghet	  vid	  leversjukdom,	  sepsis	  och	  malnutriEonsEllstånd.	  	  



Ibuprofen

• Brufen®,	  Ipren®	  
• Kan	  ges	  över	  6	  månaders	  ålder.	  	  
• God	  diures!	  
• Magbiverkningar?	  
• Dosering	  
•  5-‐10	  mg/kg	  3	  gånger	  dagligen	  
•  TIPS!	  Lika	  många	  ml/dygn	  som	  barnet	  väger	  i	  kg	  



Svår  smärta

• Oxynorm	  oral	  lösning	  1	  mg/ml	  
•  0,1	  mg/kg	  (1	  ml/10	  kg)	  

• Morfin	  1	  mg/ml	  
•  Dosering	  

•  0,1	  mg/kg	  
•  DäreSer	  0,025	  mg/kg	  var	  5:e	  minut	  

•  FörsikEghet	  Ell	  barn	  <	  3	  månader	  
•  Skärp	  övervakning	  vid	  lujvägssjukdomar,	  övre	  lujvägsobstrukEon	  med	  
sömnapnéer	  och	  CNS-‐skador	  

•  Prematura	  barn	  är	  extremt	  känsliga	  och	  reagerar	  läR	  med	  apnéer.	  	  



SYRAHÄMMARE  TILL  BARN



Spädbarn	  
•  Kräkningar	  
•  RegurgitaEoner	  
•  Ledsenhet	  
•  Verkar	  hungrig	  
•  Matvägran	  
•  Aldrig	  nöjd	  
•  Skrikighet	  
•  Irritabilitet	  
•  Dålig	  viktuppgång	  
•  Apné	  
•  Sandifers	  syndrom	  
•  Anemi	  

•  Sura	  uppstötningar	  
•  Smärtor	  i	  bröst/mage	  

•  NaRlig	  magsmärta	  

•  Uppkördhet	  ejer	  målEd	  

•  Dålig	  andedräkt	  

•  VikTörlust/dålig	  viktuppgång	  

•  Sväljningssvårigheter	  

•  Anemi	  

•  Heshet	  

•  Astma/bronkit	  

•  RuminaEon	  

•  Apné	  

•  Beteendeförändringar	  
•  Etsskador	  på	  tänderna	  

Symptom

Större	  barn/ungdomar	  



Behandling

•  Kost	  
•  Mindre	  och	  tätare	  målEder	  för	  spädbarn	  
•  MjölkfriR?	  
•  Förstoppningsbehandling	  

•  Läge	  
•  SiRande	  läge	  ejer	  mat	  för	  mindre	  barn	  
•  Höjd	  huvudända	  

•  LivssEl	  
•  Fetma	  
•  Inte	  äta	  innan	  fysisk	  akEvitet	  
•  Inte	  äta	  sent	  på	  kvällen	  

•  Läkemedel	  



• RaniEdin	  
•  Nyfödda:	  2-‐4	  mg/kg/dygn	  uppdelat	  på	  4	  Ellfällen	  
•  Barn	  över	  1	  år:	  5-‐(10)	  mg/kg/dygn	  uppdelat	  på	  2	  Ellfällen	  
•  FASS	  från	  3	  år	  

• Omeprazol/Esomeprazol	  
•  Starta	  med	  1-‐(3)	  mg/kg/dag	  
•  Vid	  doser	  mer	  än	  2,5	  mg/kg/dag	  dela	  på	  2	  dosEllfällen	  
•  Maximal	  dygnsdos	  är	  80	  mg	  
•  FASS	  från	  1	  år	  

•  Lansoprazol	  
•  Starta	  med	  1,5	  mg/kg/dag	  
•  Ökning	  som	  vid	  Omeprazol	  

Doser



Kost??

DÅLIGT?	  
•	  Mjölk	  i	  stora	  mängder	  

•	  Ris	  och	  mannagryn	  

•	  ViR	  mjöl	  (vete,	  ris,	  majs)	  

•	  ViR	  bröd	  

•	  Pasta	  (spage|,	  makaroner)	  

•	  Rivet	  äpple	  

•	  Blåbärssoppa	  

•	  Morotspuré	  

•	  Mogna	  bananer	  

•	  The	  

BRA?	  
•	  Kiwi	  ,	  aprikoser	  

•	  Päron	  

•	  Plommon,	  katrinplommon	  

•	  Fikon	  

•	  RoTrukter	  

•	  Grönsaker,	  helst	  i	  rå	  form	  

•	  Messmör	  

•	  Oliv-‐rapsolja	  

•	  Fiberprodukter	  (obs	  vätska)	  

•	  Surdegsbröd	  

•	  Jästa	  grönsaker	  

•	  Extra	  vätska	  

•	  Blåbär	  färska	  (ej	  stoppande)	  

•	  ProbioEka	  ?	  	  

•	  Pasta	  med	  durumvete	  (ej	  stoppande)	  


