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Steven Lucas, docent och barnhälso-
vårdsöverläkare, Akademiska Barnsjuk-
huset/Institutionen för kvinnors och 

barns hälsa, Uppsala, inledde årets barndietist-
dagar med en intressant och givande föreläs-
ning kring barns tillväxt med rubriken ”För 
tung, för lätt eller alldeles lagom… hur kan vi 
tänka kring små barns tillväxt”. 

Steven Lucas varvade sin föreläsning om 
barns tillväxt med fallbeskrivningar där vi som 
åhörare fick reflektera och diskutera kring 
tänkbara orsaker till tillväxtavvikelserna samt 
den fortsatta behandlingen. 

Steven förklarade att barns tillväxt är en 
dynamisk process där flera faktorer spelar in, 
såsom genetik och epigenetik (titta på föräld-
rarna men var öppen för olikheter), konge-
nitala faktorer (syndrom, graviditetsdiabetes, 
SGA, prematuritet), intag, utgifter samt för-
ändringar i förutsättningar över tid (beteende, 
sjukdom, behandling). 

Det finns många tänkbara orsaker till till-
växtavvikelser hos barn som t ex genetisk ”li-
tenhet”, gastroesofagal reflux, komjölksprote-
inintolerans, celiaki, endokrin avvikelse, meta-

bol sjukdom, njurpåverkan, infektion, över-/ un-
dergödning och andra orsaker.

Steven poängterar vikten av ett strukturerat 
arbetssätt och ett multiprofessionellt omhänder-
tagande, gärna i team samt vikten av en grundlig 
utredning som innefattar en noggrann anamnes, 
en noggrann status samt en basutredning med 
prover (CRP, blodstatus, TSH, IGF-1, kreatinin, 
u-sticka, syra-bas, celiakiprover (barn > 12 må-
nader)).

Take home messages från Stevens föreläsning:
• Barns tillväxt är en multifaktoriell dynamisk process 
= what you see may not be what you get
• För att förstå barnets behov och kunna ge adekvata 
råd behöver vi ett strukturerat arbetssätt
• Ingen profession inom hälso- och sjukvården kan 
göra detta ensamt – det krävs ett multifaktoriellt 
omhändertagande, gärna i team.
 
Dietister inom Barnhälsovården i Sverige pre-
senterade sig sedan genom Lena Ljungkrona-
Falk, dietist i Centrala Barnhälsovården i Skara-
borg, som gav en överblick över barnhälsovårds-
dietisterna och deras arbete. 

Fortbildningsdagarna för barndietister 2016
21 och 22 september i Sigtuna
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leg dietist
för Referensgruppen 

i pediatrik
helen.schurer.orden@akade-

miska.se

Tema: Pediatrik

St Pehrs ruin



19No 1  vol.XXVIfeb  2017DietistAktuellt

Lena inledde med att ge en kort historik av 
Barnhälsovården eller BVC, som det kallas i 
folkmun. Hon berättade att råd kring mat är ett 
av de mest efterfrågade områdena på BVC av 
föräldrar, och där har dietisten en viktig roll både 
i att utbilda och stötta BHV-sjuksköterskorna 
i deras dagliga arbete. Lena och hennes dietist-
kollegor ser att de har mycket att bidra med och 
har succesivt blivit mer och mer involverade i 
barnhälsovårdens arbete. 

Centrala BHV-team
I Sverige finns totalt 35 så kallade Centrala 
BHV-team som har till uppgift att utveckla, vi-
dareutbilda och stötta BHV-sjuksköterskorna 
och BHV-läkarna. Oftast består teamet av en 
BHV-överläkare, verksamhetsutvecklare (of-
tast en distrikts- eller barnsjuksköterska), 
mödrabarnhälsovård(MBHV)-psykolog och 
en team-assistent. Det finns också logopeder 
och socionomer i en del team medan dietisterna 
är en relativt ny profession i sammanhanget. I 
dagsläget är det enbart åtta stycken dietister som 
är knutna till teamen i hela landet. Dessa åtta 
dietister har ett bra upparbetat nätverk. 

Lena med kollegor hoppas i framtiden på fler 
dietistkollegor inom barnhälsovården och tyck-
er det borde finnas en dietist inom varje central 
BHV-enhet i Sverige!

Dietisternas arbetsuppgifter
Lena berättar att alla dietister har olika upplägg 
på sina dietisttjänster:

På nationell nivå samarbetar dietistgruppen 
mycket med Livsmedelsverket. Gruppen är även 
remissinstans till nämnda verk, Amningskom-
mittén, Socialstyrelsen med flera samt är också 
författare på Rikshandboken (www.rikshandbo-
ken-bhv.se) samt 1177.

På regional nivå består arbetar mycket av 
verksamhetsutveckling, utbildning av personal, 
framtagande av material, hemsidor samt tillföra 
och öka nutritionskompetensen. 

På lokal nivå kan arbetsuppgifterna skilja sig 
och en del, där vissa medverkar regelbundet i 
föräldragrupper, samverkar med Familjecentraler 
och har telefonrådgivning. Några tar också emot 
remisser och genomför behandling. 

För några år sedan togs en ”Arbetsbeskriv-
ning för dietist inom Centrala Barnhälsovården” 
fram och den finns att läsa här: www.rikshand-
boken-bhv.se/Texter/Malen-for-yrkesforening-
arna/Dietisten-i-Centrala-Barnhalsovardstea-
met-/.

Lätta tips – nytt reviderat 
överviktmaterial
Lena presenterade även ett 
nytt reviderat överviktsmate-
rial som CBHV-dietisterna i 
VG-regionen tagit fram i samarbete 
med Avdelningen Folkhälsa.  För information 
om Lätta tips-materialet gå in på www.vgregi-
on.se/latta-tips 

DRF:s referensgrupp i pediatrik; arbetsgrupp 
Barnhälsovård 
För några år sen beslutade dietisterna inom 
Central BHV för att bilda en arbetsgrupp till-
hörande DRF:s referensgrupp i pediatrik. De 
åtta som ingår i gruppen ses regelbundet samt 
har telefon- och mailkontakt. Gruppen arbetar 
nu med att ta fram gemensamt informations-
material för BVC som i första hand är tänkt att 
vara riktat till föräldrar. Målsättningen är att det 
skall publiceras på DRF:s hemsida under refe-
rensgrupp i pediatrik för att kunna komma fler 
till nytta.

Vill ni komma i kontakt med DRF:s arbets-
grupp ”Barnhälsovård” kontakta: cecilia.hedst-
rom@vgregion.se

Nya behandlingsmetoder inom barnfetma: Vad är 
på gång? av Anders Forslund
Anders inledde sin föreläsning på ett väldigt 
trevligt och aktiverande sätt genom att kursdel-
tagarna fick svara på ett antal frågor med hjälp 
av Mentometerknappar. Kontentan av dessa 
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frågor och svar var att fetma är en multifaktoriell sjukdom där 
miljö, gener, biologiska, psykologiska och sociala orsaker sam-
spelar. 

De sista åren har ”inre” orsaker till fetma, bland annat tarm-
flora, olika virus, insulinnivåer, sömnbrist samt neuropsykiatris-
ka sjukdomar studerats och diskuterats.  

När det gäller tarmfloran och modulation av tarmfloran (ge-
nom tillförsel av prebiotika och eller probiotika) har detta visat 
sig påverka aptit, tarmsekretion och ämnesomsättning.  Man 
har sett att dieter med högt fettinnehåll reducerar mängden 
bakterier i tarmen medan en diet med högt innehåll av kolhy-
drater gör tarmfloran mer artrik. Mer studier krävs inom detta 
område. 

Anders gjorde även en 
genomgång av aptitregle-
rande substanser som Li-
raglutide (Victoza , Sax-
enda ), Exenatid (Byetta 
), Exenatide LAR (Bydu-
reon ), Orlistat (Xeni-
cal ), Lorcaserin (Belvic ) 
Phentermin+Topiramate 
(Qsymia ), 
Naltrexon+Buperion 
(Mysimba ) med flera.  

En del av läkemed-
len är godkända för an-
vändning på barn över 12 
år. Vanliga biverkningar är t 
ex illamående, steatorré och 
magbesvär. 

Obesitaskirurgi finns i olika varianter, till exempel LAP-
BAND-system där ett justerbart band placeras runt övre de-
len av magsäcken och gastric bypass där man ”stänger av” en del 
av magsäcken och leder maten från en mindre ficka direkt ner i 
tunntarmen. Man kan också göra en så kallad gastric sleeve där 
man skär av en del av magsäcken så att den blir smalare. En 
svensk multicenterstudie på lapraskopisk gastric bypass på ung-
domar (13-18 år) har visat på en minskning av BMI från 45 till 
30 efter 2 års tid. 

Nya och inte lika invasiva behandlingsmetoder för att mins-
ka volymen i magsäcken är olika typer av intragastriska bal-
longer till exempel The Elipse och Obalon. Dessa placeras i mag-
säcken genom att patienten sväljer en kapsel som sedan fylls till 
önskad volym.

En annan variant på en mindre invasiv metod är en typ av 
tarmbarriär, EndoBarrier, som sätts ner i duodenum. Maten 
från magsäcken passerar i tarmen genom insidan av Endobar-
rier medan galla och enzymer passerar på utsidan av denna.  
Detta gör att maten inte absorberas fullt ut och ger därför vikt-
minskning.

Som det ser ut i nuläget är kirurgi det som ger störst påver-
kan på BMI, därefter kommer läkemedel och sist livsstilsförän-
dingar. Troligen kommer den senaste tidens utveckling av nya 
läkemedel kunna påverka BMI mycket mer i framtiden.

Njursjukdom
Den andra dagen inleddes av Marika Kanthe, dietist i Lund, 
Skånes Universitetssjukhus. Hon arbetar 30 % av sin dietist-
tjänst med barn med njursjukdomar.

Hos spädbarn med njursjukdom har 50-60 % medfödda 
missbildningar av njurarna och urinvägarna och 15-20 % ärft-
liga njursjukdomar. Hos barn över 12 års ålder dominerar glo-
merulonefriter (nefrotiskt syndrom och skador i njurens filtre-
ringsenheter). Njurfunktionen bestäms av den glomerulära fil-
trationen (GFR) och delas in i fem stadier. 

Marika använder sig av de nordamerikanska riktlinjerna för 
kostbehandling till barn med njursvikt. Barnen har ett nor-

malt energibehov, och re-
kommendation för protein-
intag utgår från vilket sta-
die njurfunktionen har och 
finns i tabell i Barndietister-
nas handbok (Nutricia). Die-
tistens mål är att säkerställa 
tillväxt, motverka uremi och 
förebygga relaterad sjuklig-
het, till exempel är det ökad 
risk för metabola syndro-
met efter transplantation. 
Många barn har en otill-
räcklig nutrition p g a då-
lig aptit, problem med kräk-
ningar, smakförändring, hög 

medicinbelastning och prefe-
rens för vatten. Många barn har 

behov av gastrostomi för att nå ett optimalt energiintag.
Dietistens uppgift är att se till att energibehovet täcks, 

minska risken för kräkningar, hålla koll på protein och fos-
fat (finns i proteininnehållande livsmedel), minska risk för hy-
perkalemi, se till att kalciumbehovet täcks och normalisera 
lipidrubbningar. Ett kontrollerat proteinintag kan sänka urea 
och hålla fosfat i schack. Det kan dock vara svårt att begränsa 
proteinintaget på barn utan att tillväxten blir störd.

Uppgivenhetssyndrom
Elis Envall är socionom och tidigare utredare på Socialstyrel-
sen där han arbetat som nationell samordnare. År 2004-2006 
tog han fram en vägledning till barn med uppgivenhetssyn-
drom. Detta arbete kom till efter att man uppmärksammat ett 
ökat antal ”apatiska barn” sedan 2002. Orsakerna till barnens 
symptom är komplexa och kan till exempel bero på ärftliga fak-
torer, personlighet och anknytning, traumatiska upplevelser, 
förföljelse som minoritet, flykt under lång tid eller utdragen 
och ifrågasatt asylprocess. Dessa faktorer kan leda till hopplös-
hetskänslor och uppgivenhetssymptom. 

Ett lästips från Elis angående detta ämne är: Från apati till 
aktivitet av redaktörerna Henry Ascher och Anders Hjern. 
Olle Jeppsson, barnläkare, har skrivit kapitlet om nutritions-
behandling. Energibehovet är ofta betydligt lägre än normala 

”Man har sett att dieter med högt fettinnehåll reducerar mängden bakterier i 
tarmen medan en diet med högt innehåll av kolhydrater gör tarmfloran mer artrik. 
Mer studier krävs inom detta område.” 
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rekommendationer för energiintag. Man bör följa vikt och bu-
komfång och justera energitillförseln då behovet kan öka vid 
oro eller feber samt vid tillfrisknande och tillväxt. Det är även 
viktigt att undvika övervikt/fetma, ha kontroll på tandhälsa och 
stimulera aktivitet för att undvika muskelförtvining och skelet-
turkalkning.

Barnen tillfrisknar efter uppehållstillstånd, men det kan ta 
olika lång tid; från 1 månad upp till 12 månader.

Migrationsverket gör kartläggningar sedan 2011 och Social-
styrelsens ansvar är att ha en överblick över hur många barnen 
är och under vilka omständigheter de lever. Nu tror man att det 
fortfarande förekommer ett 30-tal barn med uppgivenhetssym-
tom i Sverige, men många missas dock, till exempel de pap-
perslösa. Det är viktigt att vårdgivare registrerar diagnoskod för 
att det ska synas i Socialstyrelsen statistik.

Neuropsykiatriska diagnoser I
Innan lunch påbörjades ett block som handlade om neuropsy-
kiatriska diagnoser hos barn, både ur en dietists och en psyko-
logs synvinkel. Dietist Lolita Mörk inledde med att berätta om 
sitt arbete inom psykiatrin där hon möter både barn, ungdomar, 
unga vuxna och vuxna. 

Diagnosgrupperna är många (ADHD, ADD, autismspek-
trum, depression, ångestsyndrom, bipolär sjukdom med flera). 
Undervikt är det största problemet hos de patienter Lolita träf-
far. 

Orsakerna till att matintag och ätande krånglar är multifak-
toriellt.  Många har mediciner som påverkar ätandet på olika 
sätt till exempel genom att vara aptitdämpande. Smak, doft och 
känslighet för konsistens kan också vara påverkad och kan göra 
att viss mat får gruskonsistens och/eller smakar jord. Trötthet, 
störningar i mag-tarmfunktionen, svårigheter att sitta still är 

andra faktorer som påverkar matintaget negativt. Beroende på 
diagnos kan tvångsmässighet, rutiner och ritualer skapa obehag 
och rädsla inför matintag och leda till ensidigt livsmedelsval. 

Hos barn som går i skolan finns ytterligare faktorer som 
minskar matintaget (svårt att äta tillsammans med andra, ba-
lansera brickan, hög ljudvolym, för många maträtter att välja på, 
tar tid att äta). En del barn vill inte ens gå till skolmatsalen. 

Det är viktigt att individanpassa kostråden efter vilka fakto-
rer som påverkar just din patients matintag. Försöka tänka på 
konsistens och inte blanda två konsistenser i samma maträtt. 
En del föredrar torr mat. Kall eller fryst mat kan fungera bättre. 
Lolita talade om ett patientfall där vägen till ökat matintag gick 
med hjälp av frysta smörgåsar med kräm på. Ketchup kan vara 
fantastisk som smakbrygga och hjälpa till att öka intaget.

Sammanfattningsvis är det betydelsefullt med feedback och 
stöd till föräldrar och barn. Berikning av mat, önskekost i sko-
lan, vitamineral- och omega 3-tillskott och näringsdryck är bra 
verktyg för att öka tillväxten. Dock är det är viktigt att ha ett 
öppet sinne för annorlunda ätande som till slut, med små steg, 
kan leda fram till positiva förändringar men det kan ta tid och 
vara tålamodskrävande. Lolita rekommenderar inte en gluten- 
och mjölkfri kost vid ADHD och autism, men ett generellt råd 
är att försöka begränsa färgämnen och tillsatser så gott det går. 

Lolita avslutade föreläsningen med de kloka orden ”Ha en 
bra dag- och funkar det inte idag så får du en ny chans imorgon 
igen”. Det är nog något vi alla kan ta till oss.

Neuropsykiatriska diagnoser II
Efter lunch var det PTP-psykologen (PTP = praktisk tjänst-
göring för psykologer) Martin Johanssons tur att ha en djup-
lodande och lärorik genomgång av olika neuropsykiatriska 

Trötthet, störningar i mag-tarmfunktionen, svårigheter att 
sitta still är andra faktorer som påverkar matintaget negativt.
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diagnoser vi kan möta i vården, samt hur vi kan bemöta dessa 
patienter på bästa sätt.

Neuropsykiatri är en medfödd eller förvärvad variation i 
hjärnans strukturer eller fungerande, som är konstant över tid. 
Personen anses ha svårigheter att själv förändra dysfunktionellt 
beteende till ett mer 
adaptivt beteende och 
detta ställer krav på 
omgivningens miljö-
mässiga förutsättningar 
och bemötande.

Cirka 3-5 % av alla 
i skolåldern har AD-
HD och ADD och det 
är fem gånger vanligare 
hos pojkar. ADHD är 
en uppmärksamhets-
störning med hyper-
aktivitet och ADD är 
en uppmärksamhets-
störning utan hyper-
aktivitet. Det är bra 
med tydlighet, enkla 
och mätbara mål, korta 
pauser och positiv förstärkning i bemötandet av dessa patienter.

Det är vanligt att medicineringen vid ADHD och ADD 
(centralstimulantia) påverkar aptiten negativt och ger viktned-
gång som resultat. Det finns olika mediciner att prova för att 
se vilken som fungerar bäst och Lolita Mörk rekommendera-
de också i sin föreläsning att lägga matintaget vid den tidpunkt 
när medicinens verkan släpper, för är aptiten i allmänhet bättre.

Prevalensen för autismspektrumstörning är ca 0,3 – 1 % och 
det finns en stor biologisk komponent. Komplikationer un-
der neonatalperioden är också en stor prediktor. Autismspekt-
rumstörning delas in i olika funktionsnivåer där behovet av 
stöd bestämmer nivån. Diagnosen innebär i korthet att barnet 
har varaktiga brister i förmågan till social kommunikation och 
begränsade, repetitiva beteendemönster. Vid bemötandet är det 
bra att vara tydlig, anpassa sitt språk, använda positiv förstärk-
ning och inte tvinga på barnet socialt samspel (om det inte är 
en del av ett socialt samspelsprogram).

Det finns en stor överlappning mellan neuropsykiatriska di-
agnoser i sig men även mellan neuropsykiatri och andra psykia-
triska diagnoser, så kallad komorbiditet.

Detta innebär att till exempel barn och ungdomar med AD-
HD och ADD även kan ha ångestsyndrom, ätstörningar eller 
trotssyndrom vilket komplicerar behandlingen ytterligare.

Betydelse av kostens fettkvalitet
Sist ut att föreläsa under årets fortbildningsdagar var Fredrik 
Rosqvist, med dr, nutritionist, som talade om ”Betydelsen av 
kostens fettkvalitet för kroppssammansättning och fettinlagring”. 

Han höll en mycket spännande föreläsning utifrån sina egna 
studier (Lipogain-Muffinstudien) och annan litteratur om hur 
bland annat ökat leverfett hos människan ger en metabol för-
sämring, exempelvis minskad insulinkänslighet och ökad risk 
för typ 2-diabetes. Intag av SFA (mättat fett) är kopplat till 

mer leverfett och ökad 
fettmassa. Byte av SFA 
mot PUFA (fleromät-
tat fett) minskar an-
delen kroppsfett. En 
kost innehållande mer 
MUFA (enkelomättat 
fett) ger en högre fett-
förbränning än en kost 
med mer SFA. Intag av 
PUFA är kopplat till 
mindre fettmassa och 
mer fettfri massa hos 
barn, samt till större 
andel muskelmassa hos 
kvinnor och ökad mus-
kelmassa och styrka hos 
äldre. PUFA ökar även 
proteinsyntesen hos 

människan. Slutsatsen av Fredriks presentation är att en kost 
med övervägande andel omättat fett verkar vara positivt för 
kroppssammansättningen. 

Sedan några år tillbaka finns det diagnosspecifika arbets-
grupper under DRF:s referensgrupp i Pediatrik. Ingalill Det-
lofsson från arbetsgruppen inom gastro berättade lite om hur 
deras arbete och möten lagts upp sedan start för två år sedan. 
De har nyligen haft ett möte i samband med årets IBD-dagar i 
Örebro. De planerar att anordna ett parallellprogram för dietis-
ter inför kommande IBD dagar 2017, ett samarbete som de gör 
tillsammans med Barnläkarföreningen, Svenska förening för 
pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrion. Även ar-
betsgrupperna inom bland annat kardiologi, nefrologi och me-
tabola sjukdomar presenterade sitt arbete. Nya arbetsgrupper 
som bildats och kommer att finnas på DRF:s pediatriks hem-
sida framöver är obesitas, allergi, habilitering, ätstörningar och 
neuropsykiatriska sjukdomar. Vi hoppas att fler är intresserade 
av att starta upp ytterligare diagnosspecifika arbetsgrupper un-
der DRF:s referensgrupp i pediatrik.

Referensgruppen i pediatrik informerade om arbetet under 
det gångna året och efterlyser en person som är intresserad av 
att sitta med i referensgruppens styrelse. Hör av dig till pedat-
rik@drf.nu om du är intresserad.

*  *  *
Vi från referensgruppen i pediatrik tackar alla föreläsare, del-
tagare och sponsorer för, återigen, mycket lyckade och givande 
dagar!
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”Neuropsykiatri är en medfödd 
eller förvärvad variation i hjär-
nans strukturer eller fungerande, 
som är konstant över tid.”


