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Åtgärder vid regionala metabola centra vid 

larm från screeninglaboratoriet om ett 

positivt prov från en nyfödd 

Förutsättningar och generella regler utarbetade av 

medarbetare i intresseföreningen inom BLF 2010 reviderad 

2019 

Den generella strategin efter införandet av den utvidgade screeningen ska vara att 

screeninglaboratoriet meddelar (”larmar”) det primära screeningfyndet till resp. regionalt 

metabolt centrum (RMC) och att en läkare snarast kontaktar patientens föräldrar per 

telefon. Läkare på RMC måste ta ställning till i vilket skede och hur hemortssjukhusets 

barnklinik ska informeras och involveras. 

Den läkare som tar kontakt med föräldrarna måste informera sig om barnets hälsotillstånd 

och föräldrarnas situation. 

Som huvudregel ska gälla, att eftersom föräldrarna behöver grundlig, personlig information 

snarast efter det första (telefon)beskedet och barnet behöver behandling, ska barnet och 

föräldrarna komma till ett RMC så snart det kan genomföras.  

Om det vid informationssamtalet uppstår misstanke om att barnet visar sjukdomstecken 

måste läkaren ta ställning till om barnet genast skall föras till RMC eller till lokalt 

sjukhus/vårdinrättning för undersökning och vård. Den bedömningen måste göras utifrån 

vilken sjukdom/sjukdomsgrupp det gäller, graden av påverkan och de geografiska 

förhållandena. 

Larmbeskedet från screeninglaboratoriet ska innehålla att screeningen indikerat misstanke 

om ett visst tillstånd eller en grupp av olika tillstånd. De PM med anvisningar som vi nu 

utarbetar är avsedda att ge vägledning till den som handlägger ett sådant ärende för att 

säkerställa en snabb och korrekt diagnostik och bästa omedelbara omhändertagande samt 

att uppmuntra till ett enhetligt beteende i landet. Varje sjukdom som screeningen avser att 

hitta har sin egen anvisning. 
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Glutarsyrauri typ I 

Sjukdomsdebut 

Sällan några symptom neonatalt. Hos många ses makrocefali. 

Överväganden som läkare vid lokala sjukhuset behöver göra i samråd med 

läkare från RMC 

Barnet bör föras till sjukhus för bedömning samma dag. Omständigheterna får avgöra om 

det ska ske på ett näraliggande sjukhus eller efter akut transport till RMC. Undersökningen 

syftar till att avgöra om barnet behöver omedelbar behandling eller ej.  

Om barnet är påverkat skall amning avbrytas, glukosdropp kopplas och Karnitin ges iv (100-

200 mg/kg/dygn).  

Åtgärder före transport 

Om barnet är påverkat skall glukosdropp sättas och karnitin ges. 

Åtgärder för att bekräfta diagnos 

Provtagning för S/P-acylkarnitiner, P-karnitin och U-organiska syror, PKU-prov 2 samt EDTA-

rör för genetisk analys (barn och båda föräldrar provtas). Det kan vara svårt att säkerställa 

diagnosen hos patienter som utsöndrar låga halter av glutarsyra (<100 mmol/mol krea). 

Mutationsanalys måste göras för att bekräfta diagnosen.  

Åtgärder inför start av behandling 

Värdering av status  

Provtagning enligt ovan 

Behandling 

Behandling med karnitin i kombination med diet inleds så snart diagnosen uppfattats som 

sannolik och prover tagits. Karnitin ges per os i dosen 100 mg/kg/dygn. 

Dietbehandling inleds samtidigt genom att lysinfri formula ges som tillägg till bröstmjölk 

eller som tillägg till modersmjölksersättning för icke ammande). En titrerad mängd formula 

ges med flaska före varje amning.  
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Isovaleriansyrauri 

Sjukdomsdebut 

Kan ha neonatala symptom såsom failure to thrive, kräkningar, dehydrering, kramper, koma, 

doft av ”svettiga fötter”. Hypoglykemi, hyperammonemi, metabol acidos, sekundär 

benmärgspåverkan. 

Överväganden som läkare vid lokala sjukhuset behöver göra i samråd med 

läkare från RMC 

Barnet bör föras till sjukhus för bedömning samma dag. Omständigheterna får avgöra om 

det ska ske på ett näraliggande sjukhus eller efter akut transport till RMC. Undersökningen 

syftar till att avgöra om barnet behöver omedelbar behandling eller ej.  

Åtgärder före transport 

Om barnet är påverkat skall glukosdropp sättas och karnitin ges. Avbryt per oral tillförsel av 

mat. 

Åtgärder för att bekräfta diagnos 

Provtagning (om inte redan tagits på lokala sjukhuset): Säkerställ diagnostiska prover före 

behandling. Syra-bas inklusive laktat, PKU-prov 2 till PKU-laboratoriet, P-glukos, S/P -

acylkarnitinprofil, P-karnitin, U-organiska syror. EDTA blod (barn och båda föräldrar).  

Vilken annan provtagning/undersökning som kan vara av värde avgör ansvarig läkare. 

Behandling 

Dietbehandling med leucinfri formula som tillägg till amning/modersmjölksersättning. 

Karnitin 100 mg/kg/dag uppdelat på 3-4 ggr samt eventuellt glycin 150-300 mg/kg uppdelat 

på 3-4 ggr dagl. Behandling av ev hyperammonemi med farmakologisk behandling om 

ammoniumjon över 200 umol/l och hemodialys över 400 umol/l. 
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C3 larm 

Praktiska råd vid C3 larm 

Möjliga differentialdiagnoser: Hyperbilirubinemi, nutritionell B12 brist (ev maternell), 

propionsyrauri, metylmalonyl-coA dehydrogenasbrist, genetiska kobalamin-brister. I vissa 

fall kan utvidgad analys av PKUprovet ge vägledning (oftast dock ej fredagar). 

Åtgärder för att bekräfta diagnosen                              

Prover s-kobalamin, p-homocystein, S/P-MMA (övervägs även på modern), organiska syror i 

urinen, P/S acylkarnitiner, P-karnitin. P-bilirubin. PKU prov 2. 

 

Metylmalonsyrauri (MMA) 

Sjukdomsdebut 

Patienterna kan insjukna akut under nyföddhetsperiododen eller senare i samband med 

infektion med acidos och påverkat allmäntillstånd 

Överväganden som läkare vid lokala sjukhuset behöver göra i samråd med 

läkare från RMC 

Barnet bör föras till sjukhus för bedömning samma dag. Omständigheterna får avgöra om 

det ska ske på ett näraliggande sjukhus eller efter akut transport till RMC. Undersökningen 

syftar till att avgöra om barnet behöver omedelbar behandling eller ej.  

Undersökningen syftar till att avgöra om barnet behöver omedelbar behandling eller ej: 

viktnedgång, failure to thrive, kräkningar, tachypne. Infektion. 

Finns tecken på påverkat labstatus: Hypoglykemi, laktatstegring, metabol acidos med ökat 

anjon gap, hyperammonemi, påverkad blodbild, ketonuri. 

 

Åtgärder före transport 

Om barnet är påverkat skall glukosdropp sättas och karnitin ges. Avbryt peroral tillförsel av 

mat.  
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Åtgärder för att bekräfta diagnos 

Provtagning (om inte redan tagits på lokala sjukhuset): Säkerställ diagnostiska prover före 

behandling. Syra-bas inklusive laktat, PKU-prov 2 till PKU-laboratoriet, P-glukos, S/P -

acylkarnitinprofil, P-karnitin. P-homocystein, P-ammonium. EDTA blod (barn och båda 

föräldrar), U-organiska syror. S-kobolamin och S/P-MMA på mor och barn. 

Vilken annan provtagning/undersökning som kan vara av värde avgör ansvarig läkare. 

Behandling 

Akut behandling av acidos, hyperammonemi och karnitinbrist initialt. 

Behandling med Karnitin i kombination med diet inleds så snart diagnosen uppfattats som 

sannolik och prover tagits. Karnitin ges per os i dosen 100 mg/kg/dygn. Karnitin ges iv vid 

behov ev högre dos (200 mg/kg/d)   

Ge hydroxycobalamin (inte cyanocobalamin) 1 mg im/dag. Effekt hos specialform av MMA. 

Dietbehandling inleds samtidigt genom att specialformula (utan isoleucin,  valin, threonin 

och metionin) ges som tillägg till bröstmjölk (eller som tillägg till modersmjölksersättning för 

icke ammande). En titrerad mängd formula ges med flaska före varje amning. 

 

 

Propionsyrauri   

Sjukdomsdebut 

Symptom ofta inom första veckan.  Kräkningar faliure to thrive kramper, koma. 

Hypoglykemi, hyperammonemi, metabol acidos, sekundär benmärgspåverkan. 

Överväganden som läkare vid lokala sjukhuset behöver göra i samråd med 

läkare från RMC 

Barnet bör föras till sjukhus för bedömning samma dag. Omständigheterna får avgöra om 

det ska ske på ett näraliggande sjukhus eller efter akut transport till RMC. Undersökningen 

syftar till att avgöra om barnet behöver omedelbar behandling eller ej.  

Finns tecken på påverkat labstatus: Hypoglykemi, laktatstegring, metabol acidos med ökat 

anjon gap, hyperammonemi, påverkad blodbild, ketonuri. 
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Åtgärder före transport 

Om barnet är påverkat skall glukosdropp sättas och karnitin ges. Avbryt peroral tillförsel av 

mat. 

Åtgärder för att bekräfta diagnos 

Provtagning (om inte redan tagits på lokala sjukhuset): Säkerställ diagnostiska prover före 

behandling. Syra-bas inklusive laktat, PKU-prov 2 till PKU-laboratoriet, P-glukos, S/P -

acylkarnitinprofil, P-karnitin. P-homocystein, P-ammonium. EDTA blod (barn och båda 

föräldrar), U-organiska syror. S-kobolamin och S/P-MMA på mor och barn. 

Vilken annan provtagning/undersökning som kan vara av värde avgör ansvarig läkare. 

Behandling 

Dietbehandling med valin-, methionin-, isoleucin- samt threoninfri formula som tillägg till 

amning/modersmjölksersättning.  

Biotin 10-20  mg/dag om barnet svarar på biotin. Karnitin 100 -300 mg/kg/dag iv initial 

sedan per os. Behandling av hyperammonemi farmakologiskt om över 200 umol/l och 

hemodialys över 400 umol/l. 
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Tyrosinemi typ I 

Sjukdomsdebut 

Kan insjukna neonatalt med akut leverinsufficiens med ascites, stor blödningsrisk, 

hypoglykemi och sepsis. 

Överväganden som läkare vid lokala sjukhuset behöver göra i samråd med 

läkare från RMC 

Barnet bör föras till sjukhus för bedömning samma dag. Omständigheterna får avgöra om 

det ska ske på ett näraliggande sjukhus eller efter akut transport till RMC. Undersökningen 

syftar till att avgöra om barnet behöver omedelbar behandling eller ej.  

Finns tecken på påverkat labstatus: Hypoglykemi, påverkad blodbild, leverpåverkan med 

högt PK/INR.  

Åtgärder före transport 

Läkare bedömer om glukosdropp ska sättas. Överväg K-vitamin injektion (Konakion 

10mg/ml, 0,1ml(1mg) im) 

Åtgärder för att bekräfta diagnos 

Provtagning (om inte redan tagits på lokala sjukhuset): Säkerställ diagnostiska prover före 

behandling. Blodstatus, P-glukos, Leverstatus inkl PK, S-albumin, S-Alfafetoprotein, P/U-

succinylaceton, Ery-PBG-syntas och P-aminosyror. EDTA blod (barn och båda föräldrar), U-

ALA, U-alfa-mikroglobulin.  

Överväg ultraljud av levern.  

Behandling 

Behandling med nitisinone (Orfadin) i kombination med diet inleds så snart diagnosen 

uppfattats som sannolik och prover tagits. Nitisinone ges per os i dosen 1 (-2) mg/kg, 

fördelat på 2 doser per dag. 

Dietbehandling inleds samtidigt eller inom några dagar genom att fenylalanin- och tyrosinfri 

formula ges som tillägg till bröstmjölk (eller som tillägg till modersmjölksersättning för icke 

ammande). En titrerad mängd formula ges med flaska före varje amning. 
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3-ketothiolasbrist (beta-ketothiolasbrist, 3-

oxothiolasbrist, acetoacetyl-CoA-thiolas-

brist), mitokondriell 
 

Sjukdomsdebut 

Neonatal sjukdomsdebut mycket sällsynt, debutåldrar 6 – 48 månader eller senare. 

Symptomdebut i anslutning till akut infektion, fr.a. gastroenterit, eller stort proteinintag. 

Aptitlöshet, kräkningar, dehydrering, tilltagande omtöckning, coma. Svår ketoacidos med 

uttalad ketonuri hör till sjukdomsbilden. Laktat i blod, CSF och hjärna ofta ökad liksom S-

triglycerider. Mera sällan ses hypo- eller hyperglykemi eller hyperammonemi. 

Överväganden som läkare vid lokala sjukhuset behöver göra i samråd med 

läkare från RMC 
Barnet bör föras till sjukhus för bedömning samma dag. Omständigheterna får avgöra om 

det ska ske på ett näraliggande sjukhus eller efter akut transport till RMC. Undersökningen 

syftar till att avgöra om barnet behöver omedelbar behandling eller ej.  

Åtgärder före transport 

Om barnet är påverkat skall glukos ges intravenöst. Även karnitin 200 mg/kg i.v. kan ges. 

Åtgärder för att bekräfta diagnos 

Provtagning för S-acylkarnitinprofil och U-organiska syror.  

Värdering av status. Behov av ytterligare provtagning avgörs av läkaren 

Behandling 

Information till föräldrar med råd för att förhindra fasteperioder och åtgärder i samband 

med infektioner, kirurgiska ingrepp eller kroppsskada. Skriftlig information om detta ges 

också till föräldrar f.v.b. till sjukvårdspersonal i akutsituationer. Motsvarande skrivs in i 

journal och meddelas hemortssjukhuset. 

Mild till måttlig proteinrestriktion för att förhindra högt intag av isoleucin kan vara aktuell 

efter amningsperiodens slut. 
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Citrullinemi 

Debutsymptom 

Insjuknande från första levnadsdagen till vuxen ålder. Klent matintag, kräkningar, 

irritabilitet, slöhet, tachypne, ont i magen, förstoppning, kramper, koma. 

Handläggning 

Bör påtittas och bedömas omedelbart antingen på lokalt sjukhus eller på RMC. Skickas 

lämpligen närmaste vardag till RMC. 

Åtgärder för att bekräfta diagnos 

Nytt PKU prov till screeninglaboratoriet. P-aminosyror, p-acylkarnitinprofil, u-aminosyror, u-

orotsyra och u-organiska syror samt lämpligen EDTA blod för eventuell mutationsanalys 

skickas till speciallaboratoruim. I samband med denna provtagning, blodgas, p-

ammoniumjon, blodstatus inklusive diff, CRP, ASAT, ALAT, krea, Na, K. Högt citrullin 

förekommer också vid Citrullinemi typ II vilket dock är en mycket sällsynt sjukdom i Europa. 

Typiska laboratoriefynd 

Förhöjd p-ammoniumjon. Kraftigt förhöjd p-citrullin, lågt p-arginin, ofta förhöjd p-glutamin 

och p-alanin, förhöjd u-orotsyra. 

Behandling 

Påbörjas snarast redan innan fastställd diagnos om hyperammonemi (> 180 uM). Initialt 

uppehåll med mat och 10 % glukosdropp. Argininhydroklorid, natriumbensoat, 

(fenylbuturat, karglumiksyra). Om p-ammoniumjon > 400 uM överväg dialys. Om metabol 

acidos överväg karnitin och B12 (tänk dock på att betaoxidationsdefekter också kan ge 

hyperammonemi). Restriktion avseende naturligt protein och eventuellt tillägg av 

essentiella aminosyror. 

Uppföljning 

Bör skötas på regionalt metabolt centrum 

 

 



 8 

Argininosuccinatlyasbrist 

Debutsymptom 

Insjuknande från första levnadsdagen till vuxen ålder. Klent matintag, kräkningar, 

irritabilitet, slöhet, tachypne ont i magen, förstoppning, koma. 

Handläggning 

Bör påtittas och bedömas omedelbart antingen på lokalt sjukhus eller på RMC. Skickas 

lämpligen närmaste vardag till RMC. 

Åtgärder för att bekräfta diagnos 

Nytt PKU prov till screeninglaboratoriet. P-aminosyror, p-acylkarnitinprofil, u-aminosyror, u-

orotsyra och u-organiska syror samt lämpligen EDTA blod för eventuell mutationsanalys 

skickas till speciallaboratoruim. I samband med denna provtagning, blodgas,  p-

ammoniumjon, blodstatus inklusive diff, CRP, ASAT, ALAT, krea, Na, K. 

Typiska laboratoriefynd 

Förhöjd p-ammoniumjon. Förhöjd p-citrullin, kraftigt förhöjd p-argininosuccinat, lågt p-

arginin, ofta högt p-glutamin och p-alanin, förhöjd u-orotsyra och kraftigt förhöjd u-

argininosuccinat. 

Behandling 

Påbörjas snarast redan innan fastställd diagnos om hyperammonemi (> 180 uM). 10 % 

glukosdropp. Argininhydroklorid, natriumbensoat, (fenylbuturat, karglumiksyra). Om p-

ammoniumjon > 400 uM överväg dialys. Om metabol acidos överväg karnitin och B12 (tänk 

dock på att betaoxidationsdefekter också kan ge hyperammonemi). Restriktion avseende 

naturligt protein och eventuellt tillägg av essentiella aminosyror. 

Uppföljning 

Bör skötas på regionalt metabolt centrum 
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Arginasbrist 

Debutsymptom 

Oftast betydligt senare insjuknande än övriga ureacykeldefekter. En vanlig 

symptomkombination är försenad utveckling, spasticitet och proteinintolerans.  

Handläggning 

Bör snarast (vardag) skickas till regionalt metabolt centrum för uppföljande provtagning och 

information. Överväg snabbare handläggning. 

Åtgärder för att bekräfta diagnos 

Nytt PKU prov till screeninglaboratoriet. P-aminosyror, u-aminosyror, u-orotsyra, u-

organiska syror samt lämpligen EDTA blod för eventuell mutationsanalys skickas till 

speciallaboratoruim. I samband med denna provtagning, p-ammoniumjon, blodstatus 

inklusive diff, CRP, ASAT, ALAT, krea, Na, K. 

Typiska laboratoriefynd 

Eventuellt förhöjd p-ammoniumjon (ofta dock normal). Förhöjd p-arginin, ibland förhöjt p-

glutamin och p-alanin, förhöjd u-orotsyra. 

Behandling 

Påbörjas vid säkerställd diagnos. Proteinrestriktion (och eventuellt tillägg av essentiella 

aminosyror) samt behandling med natriumbensoat (fenylbutyrat). 

Uppföljning 

Bör skötas på regionalt metabolt centrum. 
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Maple syrup urine disease 

Debutsymptom 

Insjuknande från första levnadsdagen till vuxen ålder. Klent matintag, medvetandesänkning 

till koma.  

Handläggning 

Omhändertas lämpligen primärt på RMC för uppföljande provtagning, kontroll och 

information. Om lördag, söndag eventuellt inläggning på lokalt sjukhus.  

Åtgärder för att bekräfta diagnos 

Nytt PKU prov till screeninglaboratoriet. P-aminosyror, p-acylkarnitiner, u-aminosyror och u-

organiska syror samt lämpligen EDTA blod för eventuell mutationsanalys skickas till 

speciallaboratoruim. P-ammoniumjon, blodgas, blodstatus inklusive diff, CRP, ASAT, ALAT, 

krea, Na, K. Ofta syns inga avvikelser på rutinlaboratorieundersökningar enligt ovan. 

Typiska laboratoriefynd 

Förhöjda grenade aminosyror i plasma (framför allt leucin) och ofta låga nivåer av glutamin 

och alanin samt fynd av de grenade aminosyrornas respektive ketosyror i urinen. 

Behandling 

Påbörjas omedelbart vid stark klinisk misstanke. Avbryt amning och eller ersättning. 10 % 

glukosdropp i hög hastighet. Senare behandling med proteinreduktion samt 

proteinersättning. Eventuellt tillägg av valin och isoleucinkapslar samt alanin och glutamin. 

Uppföljning 

Bör skötas på regionalt metabolt centrum. 
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Homocystinuri 

Debutsymptom 

Linsluxation, blodpropp (både i små och stora kärl och både i venösa liksom arteriella), 

utvecklingsförsening, påverkad kroppskonstitution 

Handläggning 

Bör inom en vecka skickas till regionalt metabolt centrum för information. 

Åtgärder för att bekräfta diagnos 

Nytt PKU prov till screeninglaboratoriet. P-metionin, p-homocystein, p-metylmalonat (p-

acylkarnitiner), u-organiska syror samt lämpligen EDTA blod för eventuell mutationsanalys 

skickas till speciallaboratoruim. Till lokalt laboratorium ASAT, ALAT, s-kobolamin samt B-

folat och blodstatus. Vid säkerställd diagnos eventuellt kontroll av faktor V Leiden mutation, 

MTHFR polymorfi(er), (avgörs lämpligen av enskild läkare). 

Typiska laboratoriefynd 

Förhöjd nivå av p-homocystein samt p-metionin. Normal p-metylmalonat (och ingen ökad 

metylmalonsyrautsöndring i urinen). Eventuellt positivt nitroprussidtest. 

Behandling 

Påbörjas vid säkerställd diagnos. Vitamin B6 och eventuellt betain, B12, folsyra. Cirka 50 % 

av patienterna behöver dessutom proteinreducerad kost och eventuellt tillägg med 

proteinersättningspreparat. 

Uppföljning 

Bör skötas på regionalt metabolt centrum 
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Betaoxidations-defekter 
CPT 1A 

Sjukdomsdebut 

Oftast symptomfri men kan ha hypoglykemi.  

Överväganden som läkare vid lokala sjukhuset behöver göra i samråd med 

läkare från RMC 

Klinisk bedömning av barnet: AT, hypotonus, hypoglykemi? Säkra energiintag och tag 

ställning till om peroral tillmatning är tillräcklig el iv glukos indicerat.  Information om 

maxfasta. Om barnet är påverkat skall glukosdropp kopplas.  

Provtagning innan start av behandling. 

Överväganden som läkare vid ett regionalt metaboliskt centrum (RMC) 

behöver göra vid första kontakten 
Provtagning (om inte redan tagits på lokala sjukhuset): Säkerställ diagnostiska prover före 

behandling, Syra-bas inklusive laktat, PKU-prov 2 till PKU-laboratoriet, P-glukos, S/P -

acylkarnitinprofil, P-karnitin, , ASAT, ALAT, CK, myoglobin, ketoner,. EDTA blod (gärna även 

föräldrar). Vilken annan provtagning/undersökning som kan vara av värde avgör ansvarig 

läkare. 

Åtgärder före transport 

Om barnet är påverkat skall glukosdropp sättas. 

Åtgärder för att bekräfta diagnosen 

Diagnosen konfirmeras primärt med PKU prov och genetik. 

Behandling 

Instruktioner och råd om maxfasta, åtgärder vid infektion osv.  
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CPT 2/CACT 

Sjukdomsdebut 

Oftast symptomfri neonatalt men kan redan tidigt utveckla hypoglykemi, hypotonus, 

leverpåverkan, kardiomyopati, rabdomyolys. 

Överväganden som läkare vid lokala sjukhuset behöver göra i samråd med 

läkare från RMC 

Klinisk bedömning av barnet: AT, hypotonus, hypoglykemi? Säkra energiintag och tag 

ställning till om peroral tillmatning är tillräcklig el iv glukos indicerat.  Om barnet är påverkat 

skall glukosdropp kopplas.  

Provtagning innan start av behandling. 

Överväganden som läkare vid ett regionalt metaboliskt centrum (RMC) 

behöver göra vid första kontakten 
Klinisk bedömning. Säkra energiintag. Tillmatning. Maxfasta. Efter klinisk bedömning 

ställningstagande till om iv glukos indicerat. 

Provtagning (om inte redan tagits på lokala sjukhuset): Säkerställ diagnostiska prover före 

behandling. Syra-bas inklusive laktat, PKU-prov 2 till PKU-laboratoriet, P-glukos, S-

acylkarnitinprofil, P-karnitin, ASAT, ALAT, CK, myoglobin,ketoner, ammoniumjon. UL hjärta 

samt EKG. Vilken annan provtagning/undersökning som kan vara av värde avgör ansvarig 

läkare. 

Åtgärder före transport 

Om barnet är påverkat skall glukosdropp sättas. 

Åtgärder för att bekräfta diagnosen 

Diagnosen konfirmeras primärt S/P -acylkarnitiner och verifiering sker sedan med 

mutationsdiagnostik.   

Behandling 

Instruktioner om maxfasta, åtgärder vid infektion osv. Överväg behandling med MCT-

fettsbaserad ersättning. 
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MCAD 

Sjukdomsdebut 

Oftast symptomfri men kan utveckla hypoglykemi. En kris utlöses ofta av infektioner eller 

kirurgi (stress).  

Överväganden som läkare vid lokala sjukhuset behöver göra i samråd med 

läkare från RMC 

Klinisk bedömning av barnet: AT, hypotonus, hypoglykemi? Säkra energiintag och tag 

ställning till om peroral tillmatning är tillräcklig el iv glukos indicerat.  Om barnet är påverkat 

skall glukosdropp kopplas. Råd om maxfasta. 

Provtagning innan start av behandling. 

Hur snart ska barnet skickas till RMC, samma dag, dagen därpå eller närmaste vardag?  

Överväganden som läkare vid ett regionalt metaboliskt centrum (RMC) 

behöver göra vid första kontakten 

Provtagning (om inte redan tagits på lokala sjukhuset): Syra-bas inkl laktat, nytt PKU-prov till 

PKU-laboratoriet, P-glukos, CK, ASAT, ALAT, myoglobin, P-aminosyror, S/P-acylkarnitinprofil, 

P-karnitin, ketoner, EDTA-rör för genetik (barn och båda föräldrar). Vilken annan 

provtagning/undersökning som kan vara av värd avgör ansvarig läkare. 

Åtgärder före transport 

Om barnet är påverkat skall glukosdropp sättas. 

Åtgärder för att bekräfta diagnosen 

Diagnosen konfirmeras primärt med S/P-Acylkarnitiner. Verifiering sker sedan med 

mutationsdiagnostik.  

Åtgärder på RMC inför start av behandling 
 

Värdering av status samt kontrollera att diagnostiska prover tagits 
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Behandling 

Bröstmjölk/modersmjölksersättning. Karnitin vid brist. Instruktioner och råd om 

fasteperioder, åtgärder vid infektion osv. 

 

VLCAD 

Sjukdomsdebut 
Oftast symptomfri men kan ha metabol acidos, hypoketotisk hypoglykemi, leverpåverkan, 

kardiomyopati, muskelpåverkan, arytmirisk. 

En metabol kris utlöses ofta av infektioner eller kirurgi (stress).  

Överväganden som läkare vid lokala sjukhuset behöver göra i samråd med 

läkare från RMC 

Klinisk bedömning av barnet: AT, hypotonus, hypoglykemi? Säkra energiintag och tag 

ställning till om peroral tillmatning är tillräcklig el iv glukos indicerat.  Om barnet är påverkat 

skall glukosdropp kopplas.  

OBS provtagning innan start av behandling. (se nedan) 

Provtagning: Syra-bas, PKU-lapp 2 till PKU-laboratoriet, P-glukos, S/P-acylkarnitinprofil, P-

Karnitin, ketoner, CK, ASAT/ALAT, myoglobin, EDTA-rör för genetik på barn och båda 

föräldrar.  

Överväganden som läkare vid ett regionalt metaboliskt centrum (RMC) 

behöver göra vid första kontakten  
Säkra energiintag. Ställningstagande till tillmatning med MCT-baserat tillägg. Provtagning 

om inte redan tagits på lokala sjukhuset. 

Åtgärder före transport 

Om barnet är påverkat skall glukosdropp sättas. 

Åtgärder för att bekräfta diagnosen 

Diagnosen konfirmeras primärt med S/P-Acylkarnitiner. Verifiering sker sedan med 

mutationsdiagnostik.   



 8 

Behandling 

Eventuellt MCT-baserat tillägg. Instruktioner och råd om fasteperioder, åtgärder vid 

infektion osv. 

 

 

LCHAD 

Sjukdomsdebut 

Oftast symptomfri men kan utveckla hypoglykemi, hypotonus, leverpåverkan, 

kardiomyopati. 

En kris utlöses ofta av infektioner eller kirurgi (stress). 

Överväganden som läkare vid lokala sjukhuset behöver göra i samråd med 

läkare från RMC 

Klinisk bedömning av barnet: AT, hypotonus, hypoglykemi? Säkra energiintag och tag 

ställning till om peroral tillmatning är tillräcklig el iv glukos indicerat.  Om barnet är påverkat 

skall glukosdropp kopplas.  

OBS provtagning innan start av behandling. 

Provtagning : PKU-prov 2, p-glukos, ASAT/ALAT, myoglobin, CK, P-karnitin, S/P-

Acylkarnitiner, syra-bas inkl laktat, ketoner, ev ammoniumjon, EDTA-rör för genetik från 

barn och föräldrar. 

Överväganden som läkare vid ett regionalt metaboliskt centrum (RMC) 

behöver göra vid första kontakten 

Barnet bör föras till RMC så snart det går. Säkra energiintag. Efter klinisk bedömning 

ställningstagande till om iv glukos indicerat 

Provtagning om inte redan tagits på lokala sjukhuset. UL hjärta samt EKG.                  Vilken 

annan provtagning/undersökning som kan vara av värde avgör ansvarig läkare. 

Åtgärder före transport 

Om barnet är påverkat skall glukosdropp sättas. 
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Åtgärder för att bekräfta diagnosen 

Diagnosen konfirmeras primärt med S/P-Acylkarnitiner. Verifiering sker sedan med 

mutationsdiagnostik.   

Behandling 

MCT-baserad ersättning. Instruktioner och råd om maxfasta, åtgärder vid infektion osv.  

 

Karnitinupptagsdefekt (CUD) 

Sjukdomsdebut 
Oftast symptomfria neonatalt, kan utveckla hypoglykemi.  

Överväganden som läkare vid lokala sjukhuset behöver göra i samråd med 

läkare från RMC 

Klinisk bedömning av barnet enligt ovan. Om barnet är påverkat ges karnitin och eventuellt 

glukosdropp.  

Provtagning innan start av behandling: PKU-prov 2 till PKU-laboratoriet. P-acylkarnitiner, P-

karnitin, U -karnitin (fritt och förestrat). P-glukos, blodgas, ASAT, ALAT, CK. P-karnitin, U-

karnitin hos modern bör också kontrolleras. 

Överväganden som läkare vid RMC behöver göra vid första kontakten 

Efter klinisk bedömning bör man säkra att barnet har adekvat energiintag.  

Säkerställ diagnostiska prover före behandling. Vilken annan provtagning/undersökning som 

kan vara av värde avgör ansvarig läkare. 

Åtgärder före transport 

Om barnet är påverkat skall glukosdropp sättas och karnitin ges. 

Åtgärder för att bekräfta diagnosen 

Diagnosen konfirmeras primärt med analys av karnitin enligt ovan. Verifiering sker sedan 

med mutationsdiagnostik (med fördel även föräldraprover).  
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Åtgärder på RMC inför start av behandling 

Värdering av status samt kontrollera att diagnostiska prover tagits 

Behandling 

Karnitin (bör sannolikt ges med som mest 8 timmars mellanrum) 

 

Multiple acyl-CoA dehydrogenasbrist 
(MAD, GA2)  

Sjukdomsdebut 

Total brist hos nyfödda ger acidos, koma utan ketos, hypoglykemi, hyperammonemi, 

hypotoni, kardiomyopati. Missbildningar kan förekomma (dysmorfi, polycystnjurar, corpus 

callosumagenesi). 

Överväganden som läkaren behöver göra vid första kontakten med barnets 

vårdnadshavare 
Barnet bör föras till sjukhus för bedömning samma dag. Omständigheterna får avgöra om 

det ska ske på ett näraliggande sjukhus eller efter akut transport till RMC. Undersökningen 

syftar till att avgöra om barnet behöver omedelbar behandling eller ej.  

Undersökningen syftar till att avgöra om barnet behöver omedelbar behandling eller ej: 

viktnedgång, failure to thrive, kräkningar, tachypne. Infektion. 

Finns tecken på påverkat labstatus: Hypoglykemi, metabol acidos, förhöjt laktat, CK, 

transaminaspåverkan, hyperammonemi. 

Åtgärder före transport 

Om barnet är påverkat skall glukosdropp sättas. Överväg riboflavin- och karnitinbehandling. 

Avbryt per oral tillförsel av mat. 

Åtgärder för att bekräfta diagnosen  

Provtagning för S/P-acylkarnitiner, p-karnitin och U-organiska syror, PKU-prov 2. 

På grund av den komplexa diagnostiken rekommenderas att alla genomgår genetisk 

undersökning med WGS. OBS föräldraprover bra att få direkt. 
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Behandling 

Riboflavin. Överväg karnitinsubstitution.  

Uppföljning 

• Säkerställa att föräldrar är väl förtrogna med sjukdomen och dieten. 

• Säkerställa att föräldrar och hemortssjukhus har full information och skriftliga 

anvisningar om akutbehandling. 

 

Behandling 

Riboflavin 20 mg/ml 100-300 mg per dygn, Karnitin 50 mg-100 mg/kg/dygn vid behov. 

Amningen kan fortsätta om barnet är opåverkat. Överväg protein och fettreduceradkost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


