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Akademiska barnsjukhuset

Akuta kirurgiska buksjukdomar 

hos barn



• diafragmabråck

• gastroschis och omfalocele

• esofagusatresi

• duodenala hinder

• tunntarmsatresi

• uretravalvel

• sakrokoccygeala teratom

(förhöjd risk för sen intrauterin död)

för information och planering av förlossning/sectio för ett 

optimalt neonatalt omhändertagande

Remittera prenatalt



Undersökning av buken

Nyfödda och spädbarn:

 läs på, prata med bssk

 inspektera barnet 

 inspektera buken 

(uppblåst, ödematös, spänd, missfärgad?) 

 lyssna på buken (minskade, stegrade eller normala 

tarmljud?)

 varma händer 

 blunda gärna. Känn efter lever, ev. förstorad mjälte, ev. 

patologiska resistenser

 bråckportar, testiklar?

 inspektera och palpera anus (med lillfingertoppen

eller en mjuk sond)



Fullgången pojke, FV 3900 g. Ingen avföring

första dygnet. Buken blir allt mer uppblåst och

han börjar kräkas gallfärgat på andra

levnadsdygnet. 

Buken är distenderad, men mjuk, ej miss-

färgad och med livliga tarmljud. Ampullen är

tom, men pojken får mekoniumavgång efter

palpation.

Malik, nyfödd



neonatal sepsis eller tarmhinder?

från BB till neonatalavdelning: fasta, V-sond, PVK, 

blododling, infektionsprover

lungrtg och BÖS:

”Dilaterade tunntarms- och 

kolonslyngor med gas-och 

vätskenivåer. Gastom

rektum. Ingen fri gas, ingen 

enterokolitbild”



Hirschsprungs sjukdom (aganglionos)

submukosa

hypertrofa 

nerver

hypertrofa axon

mukosa

Pojkar/flickor: 4/1, 1/5000

Vanligaste orsaken till tarm-

hinder hos nyfödd. Migrations-

defekt av enteriska ganglie-

celler ger distalt aperistaltiskt

segment.

ganglion med 

nervceller

submukosamukosa

instrument för sugbiopsier

normalt

Mb Hirschsprung

nivådiagnostik: cinéanografi

diagnos: rektala sugbiopsier



aganglionär tarm

Behandling: koksaltslavemang 2-3 ggr/dag,

därefter transanal endorektal pull-through vid 1-2 mån

fryssnittsbiopsi

ganglieförande tarm



Akut sepsis pga kolit hos 10-40% av barnen med Hirschsprungs 

sjukdom (risken halveras efter pull-through och minskar med åldern) 

• buksmärtor, försämrat allmäntillstånd

• feber

• fiskluktande, sprutande diarréer

Behandling:

• lavemang (spolning med grov sond och koksalt till rent) 

• antibiotika, uppvätskning 

• beredskap för akut kolektomi och temporär ileostomi

Hirschsprung-associerad 

enterokolit (HAEC)



Resultat efter operation av klassisk Hirschsprungs sjukdom

(vid c:a 14-15 års ålder)

• normalt avföringsmönster: ~40%

• obstruktiva besvär: ~40%

• soiling: 10-50%

2016: Svensk Barnkirurgisk Förening:

nationellt uppföljningsprogram för Hirschsprung

Harald Hirschsprung (1830-1916)

Bror till tobaksfabrikören och konstsamlaren Heinrich Hirschsprung 

Barnläkare vid drottning Lovisas barnsjukhus i Köpenhamn.

Kämpade för fri sjukvård för barn och för en barnvänlig

sjukhusmiljö. Rapporterade 1886 två fall av den då dödliga

sjukdomen, "Stuhlträgheit Neugeborener in Folge von 

Dilatation und Hypertrophie des Colons”, och ansåg att 

det var den vidgade tarmen som var sjuk. 



Esofagusatresi

1/4000, jämn könsfördelning

40-50% har ass. missbildningar

1. intrauterint misstänkta eller 

påvisade (60% har polyhydram-

nios)

2. rikligt med skummig saliv, 

cyanos och hosta vid amning; V-

sonden vänder efter c:a 10 cm

Diagnos: lung-rtg + BÖS

Om oklart: 1 ml (!) Visipaque i 

sonden.



Inför transport:

Esofagussond med intermittent sug utifrån salivproduktion. 

Huvudhögläge. Ev. hjärtekokardiografi. 

Op. görs inom 1-2 dygn, dagtid

• 85% EA med TEF (=fistel)

• 7% ”long-gap” utan TEF

• (2-4% H-fistel)

long-gapklassisk



Esofagusatresi

v. azygos
n. vagus

Vid op. helst direktanastomos

(Haight,1941)

Vid ”long-gap”: gastrostomi,

följt av direktanastomos eller

gastric tube vid ~3 mån ålder

VACTERL-association hos 20%:

V – vertebral anomalies

A – anal atresia

C – cardiac malformations

T – tracheoesophageal fistula

E – esophageal atresia

R – renal malformations

L – limb malformations



Efter operation för esofagusatresi:

• anastomosstriktur 50%

• fistel 6%

• dysfagi 55-65%

• gastroesofageal reflux 38-44%

• fundoplikation 10%

• andfåddhet 21-53%

• återkommande luftvägsinfektioner 11-56%

• hosta 32-43%

• astmabehandling 35-56%

• nedsatt kondition 18-32%

Nationellt uppföljningsprogram för esofagusatresi



Diafragmabråck

vänster

(85%)

höger

(13%)



foramen morgagni

foramen bochdalek (vanligast)

högersidig defekt
hiatus esophageus

höger lunga

vänster lunga

hjärta

tarm

mjälte

Diafragmabråck

1/4000 levande födda, 

pojkar/flickor 1,4/1

40% har andra missbildningar, 

fr a kardiella

1. prenatalt upptäckta (60-70%)

2. neonatal cyanos, tachypné

och acidos; hjärtljuden förskjutna 

bort från bråcket, nedsatta 

andningsljud men peristaltiska 

ljud på bråcksidan, buken 

sammanfallen

Diagnos: lung-rtg



Inför transport:

intubation om behov av andningsstöd, ventrikelsond

Ekokardiografi. Stabilisering 24-48 h (5-10% behöver ECMO)

Vid op. subkostal incision, reponering av viscera till bukhålan och

1. primär slutning av diafragma

2. patch (GoreTex® eller Strattice®) 25%

vä leverlob

diafragma

kolon



Efter operation av diafragmabråck:

• överlevnad 80-90%

• recidiv 8-50%

• obstruktiv lungsjukdom 25%

• pulmonell hypertension 7%

• gastroesofageal reflux 45-90%

• skolios 10-27%

• nedsatt hörsel 50%

• utvecklingsförsening 24% (ECMO 67%)

2016: nationellt

uppföljningsprogram



omfalocelegastroschis

Bukväggsdefekter

30-60%10-15%
associerade

missbildn.

1/5000 (minskar)1/5000 (ökar)incidens

amnioningenbråcksäck

i navelntill höger om navelnläge

omfalocelegastroschis

>90% kända vid prenatalt ulj



Inför transport – sterila koksaltsfuktade kompresser 

(som stöttar) och Steri-Drape eller påse. Antibiotika 

till gastroschis. 

I F, Västerås. Mår bra idag.



Behandling:

1) reponering, slutning av bukväggen, monitorering 

av buktryck

2) temporär patch

3) temporär plastsilo

4) vävnadsexpanders

Fr a barn med gastroschis har ”kort tarmfysiologi” 

under en period



BÖS visar ”dubbelbubbla”

(ventrikel + prox. duodenum)

Duodenala hinder 

pancreas 

annulare

duodenalatresi

duodenala membran

inre duodeno-duodenostomi
Laddska band

1/5000, 50% prenatalt kända

• polyhydramnios

• gallfärgade kräkningar

• sammanfallen buk

10-20% har Mb Down



Tunntarmsatresi

Polyhydramnios (50%), gallfärgade kräkningar, distenderad buk



Tunntarmsatresi

membran

komplett atresi

fibrös sträng

• prox. jejunum 31%

• dist. jejunum 20%

• prox. ileum 13%

• dist. ileum 36%

• multipla 6-20%

1/5000, jämn köns-

fördelning

• polyhydramnios (50%)

• prenatalt ulj (50%)

• gallfärgade kräkningar

• distenderad buk

• mikrokolon

Fasta, v-sond

Vid op. primär anastomos

eller stomier



Direktanastomos eller stomier?

Multipla atresier –

vad ska sparas?



nekrotiserande enterokolit
Hos 10-15% med FV<1500g. ~50% kan skötas konservativt.

Exploration vid fri gas, palpabel resistens eller försämring under 

observation. 

Multifokal (>50% viabel tarm) NEC



Sannolikt säkrare att skicka 

patienter med misstänkt NEC än 

att överförda bilder ska bedömas 

av barnkirurgjour och röntgenjour i 

Uppsala

Motto från traumavården:

”Do not observe what you can not 

treat”

Hur ska vi handlägga NEC?

NEC med intramural gas

och persistent loop



Behandling: Fasta, antibiotika. Exploration om fri gas

eller utebliven förbättring; resektion av nekrotisk tarm 

och ofta stomier

Prognos: 10-40% mortalitet, risk för kort tarm

BÖS vid NEC:

• distenderad buk med dilaterade

tunntarmsslyngor

• persistent loop syndrome

• intramural gas, portagas (H2,N2,CO2)



detorkvering

lösning av 

Laddska band

Om patienten har ett uttalat bukstatus bör akut exploration göras pga 

risken för volvulus (torsion av mesenteriet med risk för tunntarms-

gangrän)

Malrotation -/+ volvulus

• Uppblåst buk, gallfärgade kräkningar

• Fasta, passage-rtg, ev. ultraljud 

(”whirlpool sign”: venen till vä 

om a. mesenterica sup.), ev. kolon-rtg

VMS

AMS



Volvulus med komplett gangrän från Treitz’ ligament

till vänster kolonflexur



Anorektala missbildningar

Flicka med vestibulär fistel

”Avsaknad av anus på normal plats”

1/3000, pojkar/flickor 1,5/1

60-70% har ass. missbildningar

ARM upptäcks inte prenatalt och innebär oftast ett tarmhinder

inför transport – risk för kräkningar och aspiration. 

Fasta, ventrikelsond. Transport med erfaren barnläkare.

Pojke med analatresi och perineal fistel i rafe



Utredning

• bedömning av barnet och dess perineum

• hjärtekokardiografi

Op. vid ~24 h ålder: sigmoideostomi (hög) eller anorektoplastik (låg)

Postop.

• ultraljud urinvägar (singelnjure, hydronefros?)

• ultraljud ryggmärg och MR (fjättrad märg, intraspinalt lipom, sakrum-

missbildning?)

Pojke med rektouretral fistel



Vanligaste anorektala missbildningarna hos flickor

Perineal fistel (46%) Vestibulär fistel (37%), stomi+/-

Kloakmissbildning (5%), stomi



Vanligaste anorektala missbildningarna hos pojkar

Perineal fistel (45%) Rektouretral fistel (40%), stomi

Blåshalsfistel (10%), stomi



Operation av vestibulär fistel hos en flicka

Prognos

• låga atresier: 90% kontinenta

• höga atresier: 65% kontinenta

• kloakmissbildningar; 30% kontinenta

Måste följas. Vanligt med förstoppning

vid låga atresier, inkontinens vid höga

Alberto Peña, Cincinnati



Nationellt uppföljningsprogram för anorektala missbildningar
Registrering vid anal rekonstruktionen samt minst vid 1 år, 5 år och 14 år

Patientinformation:

Namn:

Personnummer:

Födelsevikt:

Gestationsålder:

Vid rekonstruktionsoperation registreras:

Stomi upplagd: Ja___ Datum: ______________  Nej___

Fisteltyp: (Klassifikation enligt enligt Krickenbeck 2008)

Perineal___ Rectouretral____  Rectovesikal____Vestibulär____Kloak____Ingen____

Annan fistel:_____________________________________________________________

Rekonstruktionsoperation:  

Datum:_________________

PSARP______ miniPSARP________PSARVUP_________ Annan:_______________________

Symptomregistrering vid 1 år

Datum för undersökning:___________________

TARM: (enligt Krickenbeck 2008)

Kontroll över avföring: (Känsla av tömningsbehov, kan hålla sig) Ja____Nej____

Soiling Ja____Nej____                                                                                                        

Grad 1 (1-2ggr/v)_____         Grad 2 (varje dag, inget socialt problem)___ Grad 3 (Alltid, socialt problem) _____

Obstipation: Ja____Nej____

Grad 1 (behandlas med diet)___Grad 2 (laxativa)___Grad 3 (räcker ej med laxativa)____

URINVÄGAR:

Opererad i urinvägarna: Ja_____Nej______ 

Om ja: Vilken operation och när?  

________________________________________________________________________



Kort tarm ses vid fr a:

• NEC

•”Closed ring” gastroschis

• tunntarmsatresi

• volvulus

STEP (serial transverse 

enteroplasty) vid kort tarm 

minskar behovet av PN



6 v pojke, född efter en normal 

graviditet och förlossning. Har 

alltid småkräkts, men sista tre 

dygnen stora, sprutande matkräkningar och 

tilltagande slöhet. Aktuell vikt 4,2 kg, samma 

som på BVC två veckor tidigare. Har ej kissat 

under dagen. 

Lite blå under ögonen. Buken sammanfallen 

med livliga tarmljud. Blöjan torr.

Ivar, en-och-en-halv 

månad gammal



Pylorusstenos

Behandling:

• fasta, öppen V-sond, uppvätskning

• normalisering av syra-basstatus

• pyloromyotomi (öppen eller lap.)

Pojkar/flickor: 4/1, 1/1000, v. 3-12

Diagnos: ultraljud (ev. ventrikelpassage-rtg) 

4 mm tjock,  18 mm lång



pyloromyotomi

öppet (supraumbilikalt)

laparoskopiskt 

(3 mm-instrument)



8 mån flicka, frisk frånsett pågående ÖLI med hosta, 

snuva och lite feber. Har vaknat tre gånger under 

natten, skrikit otröstligt, svettats, krupit ihop och 

kräkts. 

Vid undersökningen opåverkad flicka, buken helt 

mjuk med normala tarmljud. Ändtarmen tom frånsett 

blodtingerat slem. Får en ny smärtattack efter 

undersökningen.

Siri



Detta kan vara (nästan) vad som helst, så tänk lateralt!

• gastroenterit

• viros och förstoppning

• pyelonefrit

• pneumoni

• mediaotit

• streptokocktonsillit

• ileokolisk invagination

Handläggning:

• Lägg in, påbörja uppvätskning (feber, svettats, kräkts)

• Prover: Hb, CRP, LPK, neutrofiler, syra/basstatus, urinsticka

• Bildgivande undersökningar:

ultraljud (invagination? fri vätska? hydronefros?)

 ev. rtg pulm + BÖS



Rtg pulm: 0

BÖS: normal gasfördelning. 

Ingen ileusbild, ingen fri gas.

Ultraljud buk: bild som vid ileokolisk

invagination. Invaginatet når åt-

minstone transversum. Mindre mängd

fri vätska, enstaka mesenteriella

lymfadeniter

En normal BÖS kan aldrig

utesluta invagination!



Diagnos: ultraljud (”target sign”, ”bull´s eye”)

Behandling: uppvätskning, smärtlindring. Kolonröntgen med 

hydrostatisk reponering eller pneumatisk (~90% lyckas). 

Kontrast/luft ska gå över till tunntarmen.

Barn 5 mån ~6 år. Pojkar/flickor 3/2, 1/1000. Ofta samtidig viros. 

Svår klinisk diagnos – alla har inte den klassiska triaden 

kräkningar, buksmärtor i intervaller och blod rektalt!

Ileokolisk invagination



Barn efter spädbarnsperioden:

Vikt, rektaltemperatur och urinsticka på alla!

Gärna öronspegling, lungauskultation och halsstatus

• observera hur barnet rör sig (ex. ”hopptesten”)

• be patienten peka var det gör ont 

• lyssna på buken (minskade, stegrade eller normala tarmljud?)

• varma händer

• titta patienten i ögonen

• flekterade höfter och knän, armarna längs sidorna

• börja känna försiktigt där det gör minst ont

• avled gärna större barn (”Vad vill du bli när du blir stor?”)

• bråckportar?

• testiklar?

• rektalpalpation

• gör om bedömningen av bukstatus efter ex. lavemang!



Fyraårig flicka, inlagd på barnmedicin pga 

gastroenterit med dehydrering, 39º feber, 

kräkningar och diarrhéer sedan tre dygn. 

Du blir konsulterad som kirurgjour pga CRP 250, LPK 

20, varav 19,5 granulocyter. Urinsticka visar 2+ för 

leukocyter och erytrocyter, niturtest negativ. 

Vill ej alls bli undersökt. Buken uppblåst och 

påfallande tyst. Défense går ej att bedöma då flickan 

gråter.

Latifa (vid utskrivningen)



Hos c:a 4-6% av appendiciterna. Oftast >2 dygns besvär.

Diagnos: Ultraljud eller DT buk med i.v. konstrast 

Behandling: i.v. antibiotika till CRP och AT vänder, överväg dränage (≥5 cm), 

därefter p.o. antibiotika, totalt 2-3 v.

Ej längre ”appendectomie à froid” (interval appendectomy) rutinmässigt då 

bara 5-10% får recidiv.

appendicitabscess

Andersson RE, Petzold MG. Ann Surg. 2007, 246(5):741-8.



Hussein, 7 år gammal

Tidigare frisk. Buksmärtor sedan 2-3 veckor 

tillbaka. Nu akut ont. Ej feber, ej kräkts. Avföring

senast idag, varken lös eller hård. Urinsticka blank.

Buken helt mjuk. Diffust öm fr a under vä arcus. 

Livliga tarmljud.

- vad fattas i status?



”There are only two contraindications to rectal 

examination: 1) no fingers, or 2) no anus”

Ändtarm: packat med hård avföring i ampullen.

Bedömning: Erhåller 240 ml Klyx med rektalsond med gott utbyte. 
Efteråt uppger patienten att buksmärtorna släppt helt och han är
hungrig. Buken palperas helt mjuk och oöm. Familjen informeras om 
förstoppningssjukdomen. Inget planerat återbesök.

Diagnos: K590 Förstoppning.

4-10% av alla barn

har behandlingskrävande

förstoppning



Vanligast! Alla åldrar. Alla ljuger. 

Ibland alarmerande (”njurkolik”) 

eller långvariga symtom 

(”hjärntumör”). Ofta vagala. 

Diagnos: rikligt med hård avföring 

i ampullen.

Behandling: 5 ml Klyx/kg med sond akut. 

Toalettvanor, extra vätska, extra fett, 

ev. laktulos, makrogol, Klyx, ev. återbesök

förstoppning



Konsekvenser av förstoppning:

• blod i avföringen 

• analfissur

• prolaps

• pyelonefrit

Behandla förstoppningen!

analslemhinneprolaps

fullväggs

rektalprolaps



Tolvårig kille, tidigare frisk. Har cyklat omkull med 

sin BMX-cykel i skogen. Inkommer med 

ambulans. Pågående Ringer-Acetatinfusion. 

Smärtpåverkad; har ont i buken och vänster axel, 

kallsvettig, illamående. Puls 120, BT 140/50. Har 

ett märke efter styret i huden strax ovan och till 

vänster om naveln. Buken tyst. Défense i hela 

övre delen av buken.

Neo



mjältruptur

Handläggning enligt ATLS 

Diagnos: trauma-DT

Blodgruppering, övervakning BIVA

De flesta mjältskador (>95%) kan skötas konservativt



”Akut buk” är ett fiskafänge

~900 barn/år söker BAM 

för buksmärtor

~85 barn/år läggs in för

bukobservation på 95B

~50 appendektomeras,

~3 har appendicitabscess

Storleken på nätets maskor har stor betydelse för 

patientsäkerheten, beläggningen på avdelningen och 

kostnader för prover och bilderingsundersökningar

100%

9%

5%



Anamnes: Tid. frisk. Ett dygn diffust ont 

centralt i buken och illamående. Idag även 

feber och mer ont i magen, mest nedåt höger. 

Har kräkts en gång på morgonen. 

Status: Blek. Vill helst ligga stilla. Temp. 38,5º 

rektalt. Vikt 32 kg. Hjärta, lungor u a.

Buk: Uttalad ömhet hö fossa med défense. 

Drag- och släppömhet. Ändtarm: Hård avföring 

i ampullen, ingen säker ömhet åt sidorna.

Lab: CRP 35, LPK 16×109/L, varav 14 neutrofiler. Strep-A negativ. 

Urinsticka visar 1+ för ketoner, erytrocyter och leukocyter, men 

niturtest negativ.

Dexter, 11 år



Allt är typiskt för akut appendicit. Men ju yngre barnet är, desto 

• diffusare blir symtombilden 

• vanligare blir differentialdiagnoserna 

• högre är risken för att perforation skett

”Erfarenhet är det namn vi 

ger våra misstag”

Oscar Wilde

Differentialdiagnoser (ex.):

• viros med förstoppning

• gastroenterit

• lymphadenitis mesenterii

(=”körtelbuk”)

• pyelonefrit

• pneumoni

• Henoch-Schönleins purpura

• mononukleos (=”körtelfeber”)

• adnextorsion

• extrauterin graviditet

• mb Crohn



Andersson et al., BMJ 308:107-10, 1994

Appendicitepidemiologi
• Drabbar INTE 92% av befolkningen

• Kan vara reversibel tidigt i förloppet 

(10-50%?)

• Kirurger är idag mer återhållsamma 

med att explorera:
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Barn 0-14 år

• Appendicit är osannolik utan tecken till 

inflammation (feber, CRP, LPK)

• Ultraljud+/- DT i oklara fall



Appendektomier på barnkirurgen 2012 och 2013
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Appendektomerade (n=93)

Perforerade(n=24)

gangränösa (n=35)

flegmonösa (n=33)

ej inflammerad (n=1)

~1800 barn sökte BAM för buksmärtor

• 169 (~9%) las in för observation

• 6 hade appendicitabscess

93 appendektomerades,

varav 1 (1%) var ”oskyldig” och

• 24 (26%) var perforerade

• 5 (5%) fick sårinfektion

• 6 (6%) fick postop. bukabscess

Wassberg C, 2014



Ultraljud?
• Undersökar- och patientberoende

• Ej joniserande

• Högt PPV, lägre NPV

Datortomografi?
• Tre års bakgrundstrålning

• Ovarier i strålfältet

• Högt PPV och NPVMRT?

Riktad undersökning, helst öppna 

spolar, tar 20-30 min, högt PPV och NPV



6 mm

Appendektomi

• kliniskt status och förlopp (fortfarande viktigast)

• CRP, LPK, neutrofiler (bäst upprepade efter > 4 h) 

• ultraljud, ev. DT i oklara fall

Appendektomi gör i första hand laparoskopiskt dagtid

Alltid antibiotikaprofylax (Eusaprim/Flagyl)

Odling om grumlig vätska eller perforation. Appendix till PAD



…eller ska vi avstå från kirurgi och ge antibiotika?

40% av barnen randomiserades (n=51). 

22/24 pat (92%) blev bra på antibiotika (Meronem+Flagyl 2 dygn, 

därefter Ciproxin+Flagyl p.o. i 8 dygn). Bara 1 patient (5%) fick verifierat 

recidiv inom ett år, men totalt 9 appendektomerades (38%) i antibiotika-

gruppen under året.

Svensson JF et al. Ann Surg. 2015.



Ovarial (adnex-) torsion
Flickor i alla åldrar, men vanligast efter puberteten. Akut isättande, 

oftast kolikartade smärtor (jfr testistorsion). Sällan feber, ofta 

leukocytos. Hälften har en predisponerande faktor; ovarialcysta 

eller ovariellt teratom

Differentialdiagnoser:

1) extrauterin graviditet (S-, U-hCG)

2) appendicit

3) ovulationssmärta (”Mittelschmerz”)

4) salpingit

5) körtelbuk

6) hematokolpos



6 X 8 cm stor resistens på 

platsen för hö ovarium, fri 

vätska i lilla bäckenet, 

multipla follikelcystor (pilar) 

men ingen påvisbar ovariell 

cirkulation

Behandling: laparoskopi eller laparotomi

• detorkvera (oftast mest venös stas) och avvakta effekten

• excidera ev. ledande process (ex. ovarialcysta)

• spara så mycket ovarium som möjligt

• pexi av ipsi- och kontralaterala ovariet kontroversiellt

Diagnos: Ultraljud med Doppler (ev. DT), normalt hCG





Trauma
Trauma är den vanligaste orsaken till

morbiditet och mortalitet hos barn 

efter nyföddhetsperioden

Akut handläggning enligt ATLS

De flesta organskador kan skötas

konservativt

Indikationer för kirurgi:

• cirkulatorisk instabilitet

• fri gas
- - -

• kvarstående peritonit

• urinläckage
- - -

• pseudocystbildning

akut

dag/ar

månader/år



Ileus (”tarmvred”)

Nyföddhetsperioden: Mb Hirschsprung, mekoniumileus, malrotation, 

mesenterialcysta eller tarmduplikatur. 

Senare: postoperativ adherens/bridileus (13%!).

Diagnos: BÖS, sedan passage-rtg eller kolon-rtg (lågt hinder)

Behandling: rehydrering, smärtlindring 

Operationsindikationer: försämrat allmäntillstånd, morfinresistenta

smärtor (tarmgangrän?), utebliven progress av kontrast



för den som vill veta mer:

Grottes barnkirurgi och 

barnurologi

Studentlitteratur

november 2015

345:-



Ingen evidens för:

• heparinlås

• spolning av CVK eller 

venport som ej används

• god evidens för att TauroLock minskar risken för CVK-sepsis 

• viss evidens för att antimikrobiell impregnering av 

katetern minskar risken för CVK-sepsis 

• viss evidens för att provtagning i CVK ökar risken för 

komplikationer

Inget backflöde: lägesberoende? Prova olika kroppsställ-

ningar. Spola med koksalt i 1 ml-spruta

Misstanke om trombos eller fibrinstrumpa: Actilyse® (rt-Pa)

<20 kg: 0,1 mg/kg, späd till 3 ml. Vänta 1-2 h. 

>20 kg: 2 mg, späd till 3 ml 

Ev. upprepa 2 ggr



Kateterrelaterad sepsis:

• 30-40% KNS

• 30-40% gramnegativa 

bakterier (fr a Enterobacter)

• 15-20% Staph. aureus

• 6-9% svamp (fr a Candida)

• 12% blandflora

• KNS – >85% av katetrarna kan steriliseras

• gramnegativa bakterier – ~50% av katetrarna –” –

• Staph. aureus – ~50% av katetrarna kan steriliseras

• svamp – katetern bör tas bort

• blandflora – katetern bör tas bort
Howard L, Ashley C. Gastroenterology 2003;124:1651-61

Staph. albus (KNS)


