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Intressekonflikt
Jag tar inte emot pengar från läkemedelsindustrin.
Jag har de senaste 10 åren deltagit i 2 korta (Finland 1 dygn, Spanien 23 dygn) introduktionsmöte inför kliniska prövningar av vacciner
Jag har deltagit i sponsrade måltider (ganska många sjukhusluncher, få
middagar).
Denna Powerpoint ska läggas ut på hemsidan för Barnveckan2016
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Mentometer
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Choosing wisely
• Skapades 2010 av American Board of Internal Medicine
• Mål: ”att undvika slösaktiga eller onödiga medicinska prover,
behandlingar och procedurer”
• American Academy of Pediatrics (AAP) är med i Choosing wisely
• De flesta valen från AAP är självklara i Sverige, t.ex. ”apnémonitorer i
hemmet ska inte användas rutinmässigt för att hindra SIDS” eller ”CT
och MR är inte nödvändiga för ett barn med okomplicerad
feberkramp”.
• Vi bör därför utveckla egna val i Sverige
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Icke-göra
”Åtgärder som hälso- och sjukvården inte bör
utföra alls. Socialstyrelsen vill med
rekommendationerna stödja hälso- och
sjukvården att sluta använda ineffektiva metoder.”
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Icke-göra vid astma hos barn
• Refluxbehandling mot astma
• Fördubbling av dosen inhalationssteroid vid akut astma
• Miljöåtgärd genom kvalsterreduktion vid allergisk astma
Nationella riktlinjer for vård vid astma och KOL. Socialstyrelsen 2015.
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Dose-response of inhaled corticosteroids in childhood asthma

(Zhang et al. 2011)

Withdrawal due to lack of efficacy
Events,
moderate

Events, low

Author

Steroids

RR (95% CI)

dose N

dose N

Allen1998

FLU Diskhaler

2.06 (0.38, 10.99)

4/108

2/111

Katz1998

FLU DPI

0.20 (0.01, 4.06)

0/86

2/85

Peden1998

FLU DPI

1.18 (0.65, 2.16)

20/170

18/181

Shapiro1998b

BUD Turbuhaler

1.12 (0.50, 2.52)

11/100

10/102

Shapiro2001

BUD Turbuhaler

0.87 (0.37, 2.04)

9/93

10/90

Nayak2002

BDP HFA-autohaler

0.29 (0.06, 1.38)

2/117

7/120

Gelfand2006

CIC HFA-MDI

0.76 (0.42, 1.39)

14/253

37/511

Skoner2008

CIC HFA-MDI

0.51 (0.16, 1.67)

4/202

8/206

FLIP39

FLU DPI

2.94 (0.12, 71.30)

1/99

0/97

0.90 (0.66, 1.23)

65/1228

94/1503

Overall (I-squared = 0.0%, p = 0.567)

NOTE: Weights are from random effects analysis
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Favors 300-400 ug/d
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Favors <=200 ug/d

EBM artikelgranskning 2012

Kvalster vid astma
”Kvalsterreducerande åtgärder i form av
kvalsterskydd, dammsugning eller kemiska medel
leder inte till förbättring av astmasymtom eller
minskad astmamedicinering”
”Rekommendation: Icke-göra”
SoS: Vård vid astma och KOL
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Lapisera navelgranulom?
Bara i undantagsfall!
• På ett sjukhus i London tröttnade man på etsskador av lapis
(silvernitrat) och slutade lapisera navelgranulom. De flesta
läkte bra ändå; bara ett litet antal fall blev lapiserade.
• I Danmark har man använt Dermovat (0.05 % kräm;
samma som används för fimosis). Granulomen läkte
snabbare än med sprittussar, lika snabbt som med lapis
men kunde skötas av föräldrarna (till skillnad från lapis).
Daniels J 2001 och 2003. Arch Dis Child
Brødsgaard A 2015. Acta Paediatrica
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Akut luftvägsinfektion
• Barn har sällan nytta av antibiotika (ABX) vid luftvägsinfektioner:
sinuit, akut otitis media (AOM), mild pneumoni
• De flesta fall av rubricerade infektioner bör slippa ABX som ofta ger
diarré och kräkningar.
• Barn med perforerad AOM, barn <2 år med bilateral AOM och barn
<1 år och >12 år med AOM bör dock få ABX.

Visa val

10

Akut otitis media → mastoidit?
• Sverige: De gällande riktlinjerna för AOM har reducerat förskrivningen av
antibiotika utan att öka förekomsten av mastoidit.
Groth A 2011. International J of Pediatric Otorhinolaryngology
• UK: “Antibiotics halved the risk of mastoiditis. General practitioners would
need to treat 4831 otitis media episodes with antibiotics to prevent 1 child
from developing mastoiditis.” --- “the high number of episodes needing
treatment to prevent 1 case precludes the treatment of otitis media as a
strategy for preventing mastoiditis.”
Thompson PL 2009. Pediatrics.
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Oralt ABX oftast bäst vid pneumoni
Vid pneumoni ger perorala antibiotika bättre
utläkning och lägre mortalitet än parenterala utom
vid mycket svår pneumoni (med röd flagga)
Lodha R et al., Cochrane review 2013.
Lassi ZS et al., Arch Dis Child 2014
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Använd inte Azitromycin
Ett ABX med lång halveringstid
↓
resistenta bakterier gynnas
Azitromycin är ett dominerande ABX i Sydeuropa och
Nordamerika vilket är helt galet.
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ABX ska ges generöst till sjuka, nyfödda barn
Underbehandling med ABX
• Det är inte bra att i alla lägen minska på antibiotika.
• INFPREG redogör för 2 fall av letal GBS-sepsis hos i övrigt friska,
välskapta, fullgångna barn som kanske skulle ha överlevt om de fått
ABX vid de första tecknen på sjukdom.
• Alla nyfödda med tecken på möjlig allvarlig sjukdom ska blododlas och
ges sepsisbehandling med ABX iv tills omprövning efter 2-3 dygn.
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Använd inte Rinexin (fenylpropanolamin)
Används mot svullnad av näsans slemhinna.
Ger sömnstörning och mardrömmar.
Förbjudits av FDA på grund av ökad risk för stroke hos kvinnor.
Enligt FASS har en tonåring avlidit efter 450 mg (9 tabletter) och 75
mg (1 ½ tablett) har hos tonåringar gett ventrikelarytmi, AV-block eller
hypertension.

Lischner B. Bedriver vi en alltför okritisk utskrivning av fenylpropanolamin? Läkartidningen 2008-08-05.
FDA issues public health warning on phenylpropanolamine. FDA 2000 (updated 2015).
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Rinexin
• Positiva vågskålen: måttlig effekt
på irriterande men ofarliga symtom
• Negativa vågskålen: vanliga
biverkningar och sällsynta men
allvarliga biverkningar
• Analys: Negativa vågskålen är
tyngst. Använd därför inte Rinexin.
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Krupp: Sluta med Betapred
• Kortikosteroider är neurotoxiska, särskilt hos nyfödda, preterma barn.
• FASS -dosen Betapred är orimligt hög och inte prövad i någon klinisk
studie.
• Dexametason i oral lösning bör ersätta betametason vid krupp och
finnas tillgängliga på vårdcentraler, akutmottagningar och barnkliniker
samt i ambulanser.
• Dexametason är dyrt (347 kr/flaska) men håller i 3 månader efter att
flaskan öppnats.
Axelsson I, Nasta F 2013. Läkartidningen.
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Krampanfall: Sluta med Stesolid
Rektal
• Diazepam rektalt har sämre effekt och är socialt förödande (vem vill få
trosor/kalsonger neddragna på skola, arbetsplats eller gågata?).
• BUCCOLAM, midazolam för buckal administration, är effektivare mot
kramp och socialt acceptabelt.
• BUCCOLAM bör ersätta diazepam rektalt vid grand mal-anfall hos patienter
3 mån - <18 år.
• BUCCOLAM bör finnas tillgängliga på vårdcentraler, akutmottagningar och
barnkliniker samt i ambulanser.
• BUCCOLAM är dyrt (954 kr/4 sprutor) men kostnadseffektivt enligt TLV.
Axelsson I, Nasta F 2013. Läkartidningen.
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Paracetamol (acetaminofen)
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Paracetamol
Total daily symptom score in
treatment of 80 randomized
(paracetamol vs placebo)
adults with influenza
Jefferies S et al., Respirology
2015

PARACETAMOL VERSUS PLACEBO
placebo

paracetamol
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Paracetamol under graviditet → astma hos barnet?
Cheelo M et al. Arch Dis Child 2015
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Paracetamol
Paracetamol: drygt 120 miljoner sålda dygnsdoser i Sverige 2012.
Paracetamol sänker febern effektivt hos barn, men förbättrar sällan
välbefinnande eller intag av dryck.
Flera nya studier pekar på att foster och spädbarn som exponerats för
paracetamol kan ha ökad risk för retentio testis, ADHD och astma.
Gravida och spädbarn bör använda paracetamol för kort tids
behandling av smärta, men inte av feber.
Bekämpa feberfobi hos föräldrar, sköterskor och läkare.
Axelsson I, Läkartidningen 2014
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Ibuprofen trolig orsak till två dödsfall
hos svenska barn
Fall 1. 22 månaders pojke, tidigare frisk. Insjuknade med feber och ölisymtom. Fick erytromycin och en normaldos ibuprofen. Bättre men 5 dagar
efter debuten diarré och kräkningar, dagen därpå tilltagande medvetanderubbning, generaliserade kramper, ikterus och leversvikt. Medvetslös till sin
död 2 veckor efter de första symtomen.
Fall 2. 5-årig flicka med lätt CP-skada. Valproinsyra hade satts in ett halvår
före den aktuella sjukdomen på grund av kramper och epileptogen aktivitet
på EEG. Insjuknade i feber utan fokala symtom och utvecklade några dagar
senare CNS-påverkan och leversvikt. Hon fick en normaldos ibuprofen mot
feber. 3 dagar senare avled flickan i leversvikt, mycket höga blodammoniaknivåer och hjärnödem.
Norman H et al., Läkartidningen 2014
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Feberkramper kan inte förebyggas
»Antipyretic agents do not prevent febrile convulsions and should not be
used specifically for this purpose.« Brittiska institutet för kliniska riktlinjer,
NICE [2]
»Although antipyretics may improve the comfort of the child, they will not
prevent febrile seizures.« Amerikanska barnläkarföreningen, AAP [3]
»Use of paracetamol or ibuprofen is not effective in preventing febrile
convulsions.« Italienska barnläkarföreningen [4]
»… paracetamol hovedsageligt bør begrænses til brug som analgetika, idet
stoffet ikke reducerer risikoen for feberkramper og det kliniske formål til
feberreduktion dermed er tvivlsomt.« Danska Lægemiddelstyrelsen [5]»
Antipyretic agents are ineffective for the prevention of recurrences of febrile
seizures.« Ny finländsk multicenterstudie [6]
Axelsson I, Läkartidningen 2010
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Feberkramper kan inte förebyggas
Feberkramper kan inte förebyggas med
febernedsättande mediciner. Detta har varit känt länge
och har bekräftats av en ny finländsk studie.
Nu behövs inte fler studier. Läkare och sjuksköterskor
måste lära föräldrar att feberkramper inte går att
förebygga, att de nästan alltid är ofarliga och att febern
kanske motverkar och förkortar infektioner.
Axelsson I, Läkartidningen 2010
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The end
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Ett bra exempel på ”Choosing wisely”
Don’t prescribe high-dose dexamthasone (0.5 mg/kg per day) for the
prevention or treatment of bronchopulmonary dysplasia in pre-term
infants.
High-dose dexamethasone (0.5 mg/kg day) does not appear to confer
additional therapeutic benefit over lower doses and is not
recommended. High doses also have been associated with numerous
short- and long-term adverse outcomes, including neurodevelopmental
impairment.
(jämför Betapred mot krupp)
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Försiktighetsprincipen
Engelska

Svenska

Definition enligt
Nationalencyklopedin

Denialism

Förnekelse

öppet avståndstagande

Precautionary principle

Försiktighetsprincip

princip som innebär att det är
bättre att avstå från en
mänsklig verksamhet om den
hotar miljön än att påbörja
eller fortsätta den

Alarmism

Alarmism

på ett överdrivet sätt varna
för faror och olyckor
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Paracetamol och ibuprofen:
Förslag till riktlinjer
Gravida
Paracetamol vid smärta (så få dagar som möjligt)
Vad göra vid feber?
Spädbarn och små barn
Paracetamol eller ibuprofen (>6 månader) mot smärta
Ge inte både paracetamol och ibuprofen
Behandla inte feber – behandla feberfobi hos föräldrar och sjukvård
Extra försiktighet med paracetamol till barn med anlag för ADHD eller astma?
Axelsson I 2014. Läkartidningen.
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