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Funktionella mag- tarmsjukdomar 
är vanligt…	


…i skolan	


…på vårdcentralen	


…på barnmedicinsk mottagning	


…på barngastromottagning	
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Problemformulering	  och	  sy2e	  

•  Saknas	  enhetlig	  utredning	  och	  behandling	  av	  
barn	  och	  ungdomar	  med	  problem	  från	  mag-‐
tarmkanalen.	  

•  De>a	  inverkar	  sannolikt	  nega?vt	  på	  såväl	  
barn	  och	  ungdomar	  och	  deras	  familjer	  som	  på	  
sjukvårdens	  användande	  av	  resurser.	  



Projektgrupp	


Lena Grahnquist, ���
Ola Olén, Peter Grimheden, Agneta Uusijärvi, ���
Inger Dahlbom	




Mål	  för	  vårdprogram	  
	  
•  God	  kännedom	  om	  funk?onella	  buksmärtor	  inom	  barnhälsa	  och	  

sjukvård	  
•  Gemensam	  terminologi	  i	  samklang	  med	  ?llgängliga	  kliniska	  

prövningar	  
•  Diagnos?k,	  behandling	  och	  omhändertagande	  baserat	  på	  

?llgänglig	  vetenskap	  och	  beprövad	  erfarenhet	  av	  barn	  och	  
ungdomar	  med	  funk?onella	  buksmärtor	  

•  Samarbete	  mellan	  vårdgivare	  och	  op?malt	  utny>jande	  av	  
sjukvårdens	  resurser	  



Förankring	


•  20 representanter för olika specialiteter 
och patienter - referensgrupp i Stockholm	


•  Stockholms medicinska råd och 
kommittén för kunskapsstyrning i SLL	


•  50 svenska barnläkare m gastroprofil på 
nationell workshop om vårdprogrammet	




Kort om definitioner	




Diagnos-kriterier	


•  1958,  Apley	


•  1978, Manning (endast vuxna)	


•  1990, Rome I (endast vuxna)	


•  1999, Rome II (3 mån duration)	


•  2006, Rome III (2 mån duration)	


Chogle, et al (2010). How Reliable Are the Rome III Criteria for the Assessment of Functional Gastrointestinal Disorders in Children 
The American Journal of Gastroenterology.	




Smärtdominerade funktionella  
mag- tarmsjukdomar: Rom III-kriterierna 
  
§  Ont/obehag minst varje vecka i ≥ 2 mån, med eller utan 

avföringsrubbningar,  
utan tecken till organisk sjd. 

Funktionell buksmärta 
IBS 

Dyspepsi 
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Diagnostik	




Noga från början!	


Fullständig anamnes och status! 
Mag-dagbok? Minimitid?���
	


God utredning à gott förtroende, 
mindre behov av återbesök.	


•  3xF (Föreställningar, 
farhågor, förväntan)	


•  Utlösande faktorer?	


•  ”Red flags” hjälper till att 
välja utredningsnivå	


D. Yacob and C DiLorenzo. What do we realy need in the work up of abdominal pain. JPGN 2011.	

E Chiou and S Nurko. Functional abdominal pain and IBS in children and adolescents. Therapy 2011.	




Anamnesen – alltid det viktigaste verktyget	

•  Smärta/andra symtom: Dominerande symtom (smärta, illamående, kräkning, 

uppblåsthet, pruttar, rädsla att bajsa på sig etc)? Frekvens, intensitet (VAS), duration? Något 
som utlöser/hjälper, till exempel toalettbesök, måltid, stress? Lokalisation (rita gärna)?	


•  Toalettrutiner: Avföringsfrekvens, konsistens? Blod/Slem/nattliga toalettbesök? 
Toalettvanor? Relation till symtom? Finns i praktiken tillgång till toalett i skolan? Kissvanor?	


•  Nutrition/tillväxt: Måltidsordning, typ och mängd av föda, aptit? Ofrivillig eller snabb 
viktnedgång? Avplanande längd- eller viktkurva för växande barn?	


•  Sömn/ork: God nattsömn? God ork i skolan? Orkar som jämnåriga på gympan? 	


•  Alarmsymtom	


•  Socialt: Konsekvenser av smärta och/eller associerade symtom (Skolfrånvaro, avstår 
aktiviteter)? Psykosociala faktorer som kan bidra till symtomen (Familjesituation, skolsituation, 
mobbning, inlärningssvårigheter, aktiviteter på fritiden, droger etc)? Psykopatologi som kan 
bidra till symtomen (anorexia, tvångssyndrom, ångestsyndrom, depression etc)	


•  Copingstrategier: Uppmärksamhet/förstärkning vs avledning och fortsatt normalt liv. 	




“Red flags” - alarmsymtom	


•  Avplanad längd- och/eller viktkurva 

•  Gastrointestinal blödning 
Ihållande kräkningar, ont eller svårt att svälja 
Nattlig värk/tarmtömning 
Rikliga, långvariga (>2v) diarréer 

•  Smärtlokalisation höger sida av buken 
Oklar feber eller artrit 
Försenad pubertet, perianala besvär  

•  Hereditet för IBD, celiaki eller ulcussjukdom 



Diff-diagnoser många…	


•  Förstoppning?	


•  Celiaki?	


•  IBD?	


•  Födoämnesallergi?	


•  Malabs sockerarter?	


•  GERD? Ulcus?	


•  Eosinofil GI Disease?	


•  Tarminfektion?	




…många	


•  Malrotation	


•  Invagination	


•  Stenos	


•  Abscess	


•  Akalasi	


•  Porfyri	


•  Metabol sjd	


•  Lever/gallväg/pankreas	


•  Process i ryggraden	


•  Malignitet	


•  Infekt, tex TBC	


•  Intermittent hydronefros	


•  Familjär medelhavsfeber	


•  Ytlig nervinklämning	


•  Intestinal neuropati	




FAP    vs     IBS	

Rasquin, Gastroenterology 2006	




Basutredning vid ���
neg “Red flag”-frågor	


•  Fullständigt status m tillväxtkurva!	


•  IgA-Transglutaminas	


•  Blst, SR (Crp), u-sticka	


•  F-Calprotectin om långvariga besvär, 
diarréer eller andra tecken till IBD	


	

Helgeland et al. JPGN 2009!
Dhroove et al. A Million-dollar Work-up for Abdominal Pain: Is It Worth It JPGN 2010.!
D. Yacob and C DiLorenzo. What do we realy need in the work up of abdominal pain. JPGN 2011.	

!



Utökad utredning	


Beroende på symtom och anamnes – tex:	


•  Elektrolyter, krea	


• Asat, Alat, GT, PK-INR, albumin	


• Amylas, Lipas	


•  F-odlingar/cystor och maskägg	


•  Födoämneseliminationer	
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Behandling	




Bra utredning = behandling ���
för många	


• 1:a besöket centralt!	


• Smärta är på riktigt.	


•  Symtomtbeskrivning (Hur, var, när, hur ofta, hur länge, utlösande faktorer 
(stress? mat? infektion? annat? Associerat med tarmrubbningar?)	


• Påverkan på livsföring (undvikande av aktiviteter? Säkerhetsbeteende? 
skolfrånvaro? Andra konsekvenser? Självupplevd livskvalitet?)	


• Föreställningar, farhågor och förväntningar som måste bemötas (t.ex. Morfar 
dog i coloncancer i somras)?	


• Status!!!	


• Avsluta med att formulera misstanke om “funktionell” diagnos. Skapa förväntan 
om normala lab-prover, vilket framställs som en framgång (!).	




Förklara och lugna	




Ont i magen 

~ 80%	

Organiskt 

 ~ 20%	


Funktionellt 

Behandling 

Blodprov 
F-prov 
Ev utredn 

IBS 
Funktionell buksmärta 
Funktionell dyspepsi 

Rita gärna	
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Strength of Physician-Patient Interaction	


Confidence in Diagnosis and Symptom Maintenance 

Owens et al. Ann Int Med 1995	




2:a besöket	

•  Symtomutveckling (smärtdagbok, utlösande faktorer)? Provsvar?	


• Diagnos eller fortsatt utredning	


• Förklaring: Annorlunda perception och/eller motorik. Perception och 
motorik påverkas av livsstil, stress, oro och känslor. All smärta 
påverkas av hur man mår. Vilka i fam behöver övertygas?	


• Positiv attityd till behandling en framgångsfaktor. 	


• De allra flesta blir bra! Rimliga förväntningar: Det går gradvis 
och långsamt.	


•  Möjlighet till återbesök!	




Biopsykosocial modell - IBS 



Förklaringsmodeller - IBS 



Föräldrarnas roll	


• Distraktion vs uppmärksamhet (Walker 2006)	


•  Positiv vs negativ	


•  Lugn vs orolig	




Parent Attention vs. Distraction Questionnaire-Reported ���
GI Symptom Ratings ���

(range 0-20)	
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Well Children 

• Pain induced by water load test	


• Parents randomized to using 
distraction or attention in their 
interaction with children in pain	


• All mothers felt distraction was 
inappropriate response to pain	


Walker LS et al.  Pain 2006	




När lugnande besked, 
livsstilsråd och avledning 

inte räcker…	




Behandling – Piller 

§  Pharmacological interventions (Cochrane, systematic Review, 2008) 
§  Bonilla, Saps, JPGN 2011 

NO EVIDENCE	




Behandling – diet 

§  Dietary interventions (Cochrane, systematic Review, 2009) 

NO EVIDENCE	




Behandling – probiotika/antibiotika 

§  Szajewska, JPGN 2011 
§  Chiou, Therapy 2011 

MAYBE…	




No evidence ≠ Evidence of no effect	




Placebo 

41 

§  The power of placebo... (Gastroenterology, Saps/Benninga, 2009) 
§  Placebo without deception (PLoS One, Kaptchuck, 2010) 



Behandling – icke farmakologisk 

§  Huertas-Ceballos, Cochrane, systematic Review, 2008 
§  Eccleston, Cochrane, Systematic Review, 2009 
§  Rutten, Arch Dis Childh 2012 







”Icke farmaka” – vad är det?	


•  KBT: Bra evidens	


• Hypnos: Fåtal RCT	


• Guided imagery: Enstaka RCT	


•  Yoga: Pilotstudier lovande	


•  FYSS: vuxen-RCT	




KBT?	








KBT vid IBS 

§ Beteendeförändring/exponering 
à Sluta försöka kontrollera/förebygga symtom på olika sätt 
à Sluta undvika situationer när symtom kommer 
à Sluta undvika situationer där symtom vore ”farliga” (t.ex. vara 

långt från toalett) 
à Förändrade toalettvanor 
à Provocera fram symtom genom mat/aktivitet och vänja sig vid 

dem 

§  10 veckors behandling 



Tillgänglighet?	




iKBT	




iKBT - vuxna	


•  Bättre än väntelista	


•  Bättre än stresshantering via internet	


• Mer kostnadseffektivt än KBT	


• Men barn/ungdomar är inte små vuxna…	




Frågeställningar	

Kan iKBT jmf väntelista ge…	


•  …minskade GI-symtom?	


•  …ökad livskvalitet/förbättrad funktion i vardag?	


•  …ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ	


Går det att förutsäga vem som kommer att bli hjälpt av iKBT?	


•  Gastrointestinal fenotyp?	


•  Utlösande faktorer (stress, föda annat)?	


•  Inslag av ångest, tvång och Inlärningssvårigheter etc?	


Vilken sorts iKBT är bäst?	


•  Fokus på exponering? Fokus på stresshantering? Kombination?	




Tidsplan,	  iKBT	  

Pilot vt-12 n=12 

Behandling april-juni 2012 
 

Uppföljning (6 mån) dec 2012   

Pilot ht-12 n=17 

Behandling sep-dec 2012 
 
Uppföljning (6 mån) juni 2013 

RCT 2013 n=350 

Rekryteringsstart vt-2013 
 
Behandling 2013-vt2015 
 
Långtidsuppföljning 
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Vik?gaste	  slutsatser,	  Vårdprogram	  

•  Enhetlig	  terminologi	  och	  diagnossä>ning	  
•  Preven?on	  av	  sequele	  pga	  sjukvårdsinsatser	  

– Kunskap	  om	  rela?on	  soma-‐psyke	  
– Enhetlig	  och	  koncentrerad	  utredning	  
– Minskning	  av	  utredningar	  med	  lågt	  värde	  

•  Starta	  samarbete	  med	  barnpsykiatrin	  för	  
behandling	  med	  evidens	  




