
Nutrition
BLFs sektion för gastroenterologi och nutrition anordnade den 14e 
april en temadag om nutrition. 

Bo Werner inledde med att disku-
tera den normala tillväxten.
Genetiska skillnader är sällan orsa-
ken till längdskillnader mellan 
grupper av människor. Istället bör 
orsaken till skillnaderna i längd 
sökas bland nutritionella faktorer. 
Werner tog upp ökningen av me-
dellängden hos japaner som exem-
pel på vad förbättrade näringsför-
hållanden kan leda till. Men det tar 
ofta ett par generationer för att en 
grupp människor (nu med fullgod 
nutrition) ska uppnå sin fulla 
längdpotential. 
I allmänhet gäller regeln att ett 
samhälle med hög kroppslängd har 
haft det bättre än ett där kropp-
slängden är kort. När man ska söka 
den normala/optimala längden, bör 
man identifiera den subgrupp som 
har den längsta längden i samhäl-
let. I Sverige är ungdomar från Li-
dingö längst (vid mönstring).

Werner talade vidare om olika 
normalkurvor i världen. WHO:s 
tillväxtkurvor baseras på poolade 
data från ”ammade privilegierade 
barn” från flera olika länder, men 
ett observandum är att pappornas 
längd (till de barn som mättes) var 
mellan 169 cm (i Indien) och 181 
cm (i Norge). I vissa länder har 
utlandsfödda och barn med ut-
landsfödda föräldrar exkluderats 
när kurvorna konstruerades. Man 
kan ifrågasätta om en kurva base-
rad på så skilda populationer bör 
användas för att följa tillväxt. 

Solnastudien (använd 1973-2000) 
bygger på ca 200 barn från Solna. 
Göteborgsstudien (startade 1974) 
bygger på ett större antal barn.
Utöver dessa material kan man 
använda längd-vikt-data från me-
dicinska födelseregistret och 
mönstringsregistret för att följa 
tillväxten bland barn och ungdo-

mar i Sverige. Intressant är att det 
verkar som om barn av idag har 
”samma huvudomfång”, något 
ökad längd, men kraftigt ökad vikt, 
än barn på 70-80-talet. Det är 
framförallt de överviktiga och feta 
barnen som nu blivit ännu fetare/
tyngre. Det är därför tveksamt om 
vikt bland barn idag, ska tjäna som 
”normalvärden”. Kanske måste 
man gå till historiska material för 
att hitta det normala. 
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Barnveckan i Örebro
Mer än 90 personer 

deltog i sektionens temadag 
om nutrition. 

Vi hoppas att många av 
er kommer tillbaka (!) i 
samband med IBD-dagarna i 
höst.

På återhörande då!

Jonas Ludvigsson, 
Eva Lindberg, 

Lars Ekstav



Bo Lindquist talade om tillväxt bland barn i öp-
penvård. Lindquist underströk att en nutritionell 
bedömning bör ingå i den pediatriska allmänbe-
dömningen. Den nutritionella bedömningen har 6 
komponenter:

• Anamnes
• Allmänpediatrisk bedömning
• Psykomotorisk utveckling
• Längd-vikt data
• Uppfödningsanamnes inklusive kostanam-

nes
• Samverkan med BVC, skola och primär-

vård

Inför värderingen av barns tillväxt är det viktigt att 
hålla i minnet att det krävs relativt litet i ”antal cm” 
för att ett spädbarn ska byta kanal. Det är också na-
turligt att barn byter kanal eftersom födelsevikt/fö-
delselängd är starkt avhängigt graviditetsfaktorer. 
Under första levnadsåret kan man acceptera byte av 
1,2 kanaler under de allra första 3 månaderna och 
0.75 mellan 9-12 månader.

Anamnesen bör vara strukturerad. Nyckelfrågor bör 
behandla huruvida barnet får i sig en adekvat nutri-
tion (Mängd? Sammansättning? Måltidsrytm?)
Finns det misstanke på magtarmsjukdom eller an-
nan kronisk sjukdom? Föreligger misstanke på psy-
kosocial problematik?
I sitt möte med barnet försöker Lindquist också att 
på egen hand värdera barnets näringsintag. Det är 
bra för den framtida utredningen och kan också 
hjälpa till att 1) identifiera barn där dietistkontakt 
behövs (för ytterligare utredning), samt för att 2) 
man ska kunna skriva en bättre dietistremiss eller 
rikta utredningen. För detta använder han datapro-
grammet ”Dietist” (mer information här: 
http://www.kostdata.se/dietist.htm). För att kunna 
värdera barnets nutrition behöver man följa barnet 
minst tre dagar (tänk också på att näringsintaget kan 
variera med vardag kontra helgdag).

Man kan komma långt med en fysikalisk undersök-
ning. Lindquist brukar undersöka hud, naglar, och 
hår. Finns det tecken på slemhinneengagemang: hur 
ser gingiva, ut? Har barnet en god tandutveckling? 
Finns rakitis, ögonengagemang eller neurologiska 
symptom. Utöver längd och vikt bör man mäta tri-
ceps skinfold eller annat mått på subkutant fett. 

Lindquist konstaterade att vi barnläkare träffar 
många barn som egentligen är friska. En del barn 
kommer till mottagningen för att de är så kallade 
”0-ätare” (äter mindre än de borde), men de är ändå 
till synes friska och mår bra. Andra barn har en or-
ganisk orsak till sina nutritionsproblem, bland dessa 
sjukdomar kan nämnas: läpp-käk-gomspalt, rygg-
märgsbråck, ÖNH-problem inklusive ackalasi, on-

kologi, medfödda hjärtfel, IBD, CF, födoämnesal-
lergi, kronisk neurologisk sjukdom och anorexia 
nervosa. 
Sist i sitt föredrag presenterade Lindquist två fall: 1) 
2.5-årig pojke med kombination av Toddler’s diarr-
hea och intestinal allergi, samt 2) 14-årig flicka med 
lågt energiintag och samtidigt behov av barnpsykia-
trisk kontakt.

Efter föredraget blev det en kort diskussion av 
Clostridium Difficile. Förekomst av Clostr Diff är 
att betrakta som normalt hos spädbarn om det inte 
leder till blodiga diarréer. Om man väljer att be-
handla Clostr Diff bör man försöka att undvika Van-
comycin, alternativ kan istället vara Flagyl eller 
Lactobacillus Reuteri.

Maria Björkquist pratade om svåra kombinerade 
immundefekter.
Hon underströk att immundefekter ofta har vaga 
symptom. Man bör misstänka immundefekt hos 
barn med ett eller flera av följande symptom: dålig 
viktuppgång, diarré/malabsorption, hudförändringar 
som är ”eksem-lika”, gnällighet, bristande trivsel, 
och mucocutan candidiasis. En hypotes bakom hud-
förändringarna är att maternella lymfocyter som 
vandrat över till barnet (och i vanliga fall förgörs av 
barnets immunförsvar), leder till en graft-versus-
host-reaktion i det immundefekta barnets hud. 

Många av barnen har svåra infektioner vilka initialt 
kan te sig banala (jämför cancersjuka barn). Ett vik-
tigt laboratoriefynd hos barn med immundefekt är 
lymfompeni<2.0. Lymfocyter < 2 ska betraktas som 
patologiskt tills motsatsen är bevisad, misstanken på 
SCID är stark. Basutredningen hos dylika barn bör 
omfatta LPK, diff, B-lymfocyter, CD3+ celler, samt 
serum-immunoglobuliner samt HIV-prov.
SCID är ett akut tillstånd som kräver snabb åtgärd. 
Benmärgstransplantation bör genomföras tidigt i 
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livet eftersom överlevnaden är bättre bland barn 
som transplanteras före 1 års ålder än bland dem 
som transplanteras efter 1 års ålder. Om man har ett 
barn med SCID bör man därför kontakta pediatrisk 
immunolog redan samma dag. Överlevnad vid 
transplantation före 1 års ålder, och syskongivare, är 
>90%. 

CVID – vanlig variabel immundefekt förekommer 
hos 2-10/100 000 barn. Det ger långdragna infek-
tioner, ofta med pneumokocker eller haemophilus 
influensae. Typiskt för CVID är lågt IgG, samt lätt 
sänkt CD4/CD8-kvot. Barn med CVID har också en 
ökad risk för Crohns sjukdom, celiaki och annan 
autoimmunitet. 
I samband med sin presentation av CVID drog 
Björkquist ett patientfall (Lina 6 år med ”astma”) i 
samband med sin presentation av CVID. När ”Lina” 
väl fick gammaglobulin-ersättning, ökade hon i 
längd och vikt, och hade längre fram en normal pu-
bertet. 

IgA brist ses hos 1/600 friska blodgivare. Symp-
tomgivande IgA-brist är ofta en markör för annan 
defekt – det är ju faktiskt det cirkulerande IgA vi 
mäter och inte det i tarmen! Diagnosen bör inte stäl-
las före 12 års ålder om övriga immunoglobuliner är 
normala. Lågt IgA är ofta bifynd hos barn, inte 
minst hos barn som utreds på misstanke om celiaki. 
Ett lågt IgA som hittas hos ett barn utan tecken till 
immundefekt bör inte föranleda någon åtgärd. 

Pontus 3.5 år med ”fluffigt, konstigt bajs” fick il-
lustrera cystisk fibros i Björkquists presentation. CF 
drabbar 1/4000 nyfödda, medan 1/30 av den svens-

ka befolkningen är anlagsbärare. ”Elastas i feces” är 
dåligt på att spåra vissa former av CF, och man bör 
därför alltid göra svettest vid misstanke på CF. Svet-
test är en billig diagnostisk undersökning
Alltfler äldre diagnostiseras idag med CF: i sam-
band med infertilitetsutredning, infektionskänslig-
het, eller bubblig mage. 
Hos små barn dominerar ofta diarré och tillväxtpro-
blem, medan luftvägsproblemen kommer efter 1-2 
års ålder i form av hackhosta och ”rosslighet som 
aldrig går över”. 
Hos barn med positivt svettest görs mutationsanaly-
ser. 

Diagnosen Primär ciliedysfunktion ställs hos 4-5 
svenska barn per år. Luftvägsproblematiken liknar 
den vid CF, men är ofta lindrigare. Provtagningen är 
svår och bör därför skötas centralt av person med 
specialkompetens.

Lars Hagenäs föredrag handlade om bland annat 
tillväxt under puberteten, BMI och endokrina orsa-
ker till tillväxtstörning. Hans take-home-message 
var att man alltid bör värdera förlopp och inte posi-
tion i tillväxtkurva. 

Efter en kort genomgång av de olika tillväxtfaserna 
i barn- och ungdomen, konstaterade Hagenäs att ett 
barns tillväxthastighet beror på barnets längd. Ett 
”långt barn” måste faktiskt växa ”fler centimetrar” 
per år för att följa ”sin kurva”. Hagenäs konstatera-
de också att korta och normallånga barn har samma 
längdtillväxt under puberteten. De växer lika många 
cm, och slutlängden avgörs till stor del av längden 
vid pubertetsstart.
Från det att tillväxten börjar öka vid pubertetsdebut 
växer barnet ca 25 cm. Pubertetstillväxten påverkas 
dock något av åldern vid pubertetsspurt (den som 
kommer in sent i puberteten kan förvänta sig en nå-
got minskad längdtillväxt (”25 cm”) under själva 
pubertetsåren eftersom han/hon redan vuxit ”ett par 
extra cm” innan puberteten började. 

Den svenska tillväxtkurvan baseras, till skillnad från 
många utländska kurvor, på standarddeviationer och 
inte percentiler. 67% av befolkningen ”trängs” mel-
lan ±1 SD, 95% trängs mellan ±2 SD medan 99.7% 
befinner sig mellan ±3SD (en promille ligger alltså 
över och en promille ligger under ±3 SD i längd). 
Detta system fungerar bra för längd, men inte för 
vikt eftersom vikten hos svenska barn är snedförde-
lad. 
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ligga +1 SD i längd, när man ligger ±0 SD i vikt. 
Han poängterade också att man för prematurbarn 
ska pricka in både (ålders-)korrigerade och okorri-
gerade värden i tillväxtdiagrammet.

”ISO-BMI”, är den BMI-percentil som motsvarar 
ett visst vuxen-BMI, ofta ”25” för att identifiera 
övervikt, eller ”30” för att identifiera fetma. Hage-
näs var inte riktigt nöjd med ISO-BMI utan slog 
istället ett slag för midjemåttet då detta bättre speg-
lar den metabola risken.

• Symptom vid hypothyreos kan vara mycket 
subtila hos barn. Barn kan spela ishockey 
och klara sig ganska bra i skolan, men ändå 
har hypothyreos. 

• GH-brist går ofta med typiska tecken såsom 
omoget ansikte (”dockansikte”, runda kin-
der), bäbishull med bålfetma och fetma runt 
genitalia. Hos GH-brist-barn som blivit äld-
re (10-12 år i det fall Hagenäs presentera-
de), försvinner dock dockansiktet. 

Koen Joosten var seminariets utländske gästförelä-
sare. Nederländske Joostens föreläsning hette Nutri-
tional screening and screening tools.
Joosten inledde med en resumé av olika definitioner 
av malnutrition, där det gäller att hålla i minnet att 
malnutrition inkluderar såväl över- som undernä-
ring. UNICEF definierar malnutrition så här:
”People are malnourished if their diet does not pro-
vide adequate calories and protein for growth and 
maintenance or they are unable to fully utilize the 
food they eat due to illness (undernutrition). They 
are also malnourished if they consume too many 
calories (overnutrition).”
Ur ett globalt perspektiv är malnutrition en viktig 
orsak till dödligheten bland barn under 5 års ålder i 
u-länderna. Ofta kompliceras malnutritionen av 
samtidiga infektioner.

Joosten presenterade i sitt föredrag olika typer av 
malnutrition, där man med ”komplicerad malnutri-
tion hos barn” syftar på barn med 

• låg vikt i förhållande till längden (<80%), 
• pittingödem, 
• mid upper arm omfång <11 cm,
• anorexi, 
• nedre luftvägsinfektioner, 
• hög feber, svår dehydrering, 
• svår anemi eller 
• nedsatt vakenhet. 

Patienter med flera av dessa symptom behöver slu-
tenvård. Av praktiska skäl använder ofta Joosten 
<2SD i vikt när han definierar malnutrition. Preva-
lensen malnutrition med en sådan definition varierar 
mellan 4 och 34% i europeiska länder. 

De flesta barn som läggs in på sjukhus förlorar i 
vikt under vårdtiden, ofta är dock viktnedgången 
marginell (≤2%). Men kanske kan även en liten 
viktnedgång ha negativa effekter på sårläkning, 
tarmepitel, och immunförsvar?
På lång sikt har malnutrition negativa effekter på 
tillväxt, livskvalitet, men även på barnets psykomo-
toriska utveckling, och risken för sjukdom i vuxenå-
ren (”Barker-hypotesen”). 

För barn med vissa kroniska sjukdomar kan nutri-
tionen spela en särskilt viktig roll för förloppet. Det 
gäller t.ex. cancer, där upp till hälften av onkolog-
barnen är malnutrierade. Joosten uppgav vidare att 
risken för återfall i sollida tumörer ökar vid malnut-
rition. Även vid CF ökar sjuklighet och död vid 
malnutrition. Malnutrition har en negativ påverkan 
på lungfunktionen hos barn med CF. 
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Mot slutet av sin föreläsning tog Joosten upp in-
strument för att värdera barns nutritionsstatus. Han 
fokuserade på fyra principiellt olika metoder (utöver 
anamnes): 

1) Vikt, längd, antropometri
2) Biokemi, energy expenditure
3) Vitaminstatus, hormonnivåer
4) Dexa, isotopundersökningar

Joosten var mycket positiv till Dexa men konstate-
rade samtidigt att metoden inte kan användas ”bed-
side”. Bland biokemiska markörer för malnutrition 
nämnde han bland andra albumin, kväveutsöndring, 
triglycerider, plasma-glukos, elektrolyter inklusive 
Mg, Ca, fosfor, samt CRP. Joosten var mycket posi-
tiv till indirekt kalorimetri.
En handuppräckning i auditoriet visade att inga 
svenska (närvarande) barnkliniker regelmässigt ut-
värderar nutritionsstatus på alla barn som läggs in. 

Magnus Domellöfs föredrag handlade om nutrition 
hos nyfödda. 
Trots framgångar inom nyföddhetsvården (ökad 
överlevnad), är prematura barn ofta malnutrierade. 
Proteinbrist är vanligt, inte minst bland barn med 
mycket låg födelsevikt (VLBW) vilka föds upp på 
oberikad bröstmjölk. Barnen får ödem, växer dåligt, 
uppvisar slöhet, försämrad sårläkning och ökad in-
fektionskänslighet.
I Umeå använder man urea, albumin och pre-albu-
min som markörer för proteinintag.

Även rakit ses hos nyfödda, p.g.a. otillräcklig mine-
raltillförsel. 
Hos prematurfödda barn är diagnosen rakit är svår 
att ställa medelst labprover. Ofta har barnet ett nor-
malt s-Ca, men lågt s-fosfat! Glöm alltså inte bort s-
forsfat. I allmänhet är dock skelettröntgen och 
DEXA bättre instrument för att identifiera rakit hos 
barn, än labprover. 
Även Zinkbrist drabbar prematurfödda barn. Symp-
tomen inkluderar dålig tillväxt, typiska utslag, in-
fektionskänslighet och dålig sårläkning.

Domellöf uppehöll sig en hel del kring frågan:
-Vad vill vi vill uppnå: en tillväxt motsvarande till-
växten in utero, eller en annan sorts tillväxt? Den 
tidiga nutritionen har sannolikt effekter på så kallad 
”metabol programmering”, d.v.s. hur vår kropp han-
terar stress senare i livet, vilket i sin tur är intimt 
förknippat med diabetes och hjärtkärlsjukdom. Do-
mellöf citerade en studie, där nyfödda som rando-
miserats till proteinrik formula med påföljande 
snabb tillväxt sedan också hade högre blodtryck än 

sin kontrollgrupp vid 6-8 års ålder.

Patienter på nyföddhetsavdelningen kan femdubbla 
sin kroppsvikt under vårdtiden och självklart spelar 
det då roll vad barnen får i sig. De flesta tillväxt-
hämmade barn får en catch-up i längd och vikt un-
der de första tio levnadsåren men kommer inte 
ikapp sina jämnåriga vad gäller huvudomfånget. 

De organ Domellöf har fokus på vid nutrition av 
nyfödda är främst lungor och hjärna. Det nyfödda 
barnet möter många svårigheter. Tarmfunktionen är 
omogen och det finns en oro bland barnläkare för att 
omfattande enteral nutrition ökar risken för nekroti-
serande enterokolit. Föredraget behandlade också 
det nyfödda barnets vätskebehov, vikten av att ta 
hänsyn till transepidermala vätskeförluster under 
framförallt första levnadsveckan, och att förhållan-
det mellan extracellulär-intracellulärvätska skiljer 
sig mellan prematurfödda barn och barn födda i 
normal tid. Vidare tog Domellöf upp det nyfödda 
barnets oförmåga att producera ketonkroppar. Efter-
som barnets hjärna behöver glukos, är det viktigt att  
vi som barnläkare ordinerar tillräcklig mängd glu-
kos. Samtidigt finns en risk för hyperglykemi, inte 
minst p.g.a. ökat stresspåslag med cortisolutsönd-
ring. 

I Umeå siktar man på full enteral nutrition vid 14 
dagars ålder. För detta har man stor hjälp av data/
nutritionsprogrammet ”Nutrium”. Den som är in-
tresserad av programmet Nutrium kan höra av sig 
till Magnus Domellöf: 
Magnus.Domellof@pediatri.umu.se
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Urban Fläring vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, 
talade om energi och näringsbehov hos barn-IVA-
patienter. Han framhöll att det är svårt att genomfö-
ra randomiserade studier inom nutrition bland svårt 
sjuka barn. Delvis för att antalet svårt sjuka barn (i 
t.ex. sepsis) är lågt, men svårigheterna kan även 
förklaras med andra faktorer. Mortalitetsrisken vid 
sepsis ligger idag på ca 15%. Eftersom mortalitets-
risken är så pass låg är det svårt att i randomiserade 
studier visa på statistisk signifikanta förbättringar i 
överlevnad med ändrad nutrition. Många av organi-
sationerna ESPENs och ESPGHANs rekommenda-
tioner kommer därför från vuxendata, eller data från 
friska eller i alla fall bara måttligt svårt sjuka barn. 

Fläring noterade att det finns risker med såväl över-
nutrition som undernutrition. 
Det nyfödda barnet har ett mycket stort energibe-
hov: i storleksordning 100-120 kcal/kg x dag, att 
jämföra med friska vuxna som behöver 25-30 kcal/
kg och dag. Det innebär t.ex. att barns energireser-
ver töms väldigt snabbt. De energireserver vi har 
räcker för överlevnad i 60-70 dagar hos en vuxen, 
men enbart ett par dagar för det prematura barnet.

Ett problem med energitillförseln hos svårt sjuka 
barn är de frekventa avbrotten (inklusive fasta) 
p.g.a. alla undersökningar. För att dessa barn får i 
sig för litet kalorier, kan man komplettera den ente-
rala näringstillförseln med parenteral nutrition. Den 
enterala energitillförseln är annars basen för barnets 
nutrition, inte minst för att det säkrar mucosans be-
hov av nutrition och elektrolyter. Fläring och hans 
kollegor försöker att komma igång med enteral nut-
rition inom 24h efter inläggning. Hos patienter med 
morfin ger de regelmässigt Naloxone för att minska 
morfinets tarmrelaterade problem. IVA-läkarna på 
Astrid Lindgren försöker vidare undvika låg-osmo-
lära enterala lösningar eftersom dessa ofta leder till 
retentioner och kräkningar. 

Fläring talade också om monitorering av metabol 
stress, och rekommenderade tre mått för att värdera 
huruvida patienten kommit in i en metabol åter-
hämtningsfas (efter en initial katabolism). Tecken 
till metabol återhämtning är sjunkande CRP, stigan-
de pre-albumin, samt förbättrade värden vid indirekt  
kalorimetri-mätning. Fläring var genomgående posi-
tiv till indirekt kalorimetri-mätning. 

Vid pennan Jonas Ludvigsson
Barnkliniken i Örebro

Fotograf Björn Fransson

Fotograf Björn Fransson
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I möjligaste mån har bilder #ån Wikipedia 
använts i denna presentation


