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Förord 
 
Dessa riktlinjer för medicinsk uppföljning vid ryggmärgsbråck har sammanställts för 
att personer födda med ryggmärgsbråck ska få tillgång till förebyggande insatser 
och koordinerad sjukvård med god kvalitet. Målgruppen är i första hand läkare med 
olika specialiteter, men texten ska kunna läsas av andra intresserade 
yrkeskategorier inom sjukvård och habilitering. Svensk neuropediatrisk förening 
står bakom arbetet med riktlinjerna.  

Bakgrund 
· Medicinska behov vid ryggmärgsbråck är många och svåra att 

överblicka. 
 
· Ryggmärgsbråck medför risk för allvarliga medicinska komplikationer 

hela livet. 
 
· Strukturerad uppföljning över yrkes- och verksamhetsgränser kan 

förebygga komplikationer. 
 
· Det föds få barn med ryggmärgsbråck idag jämfört med tidigare. 

 
· Sjukvårds-/habiliteringspersonal med mycket erfarenhet av rygg-

märgsbråck önskar dokumentera den kunskap som finns till stöd för 
nya medarbetare inom pediatriken och för dem inom vuxensjukvård 
och vuxenhabilitering som möter ”de nya överlevarna”.  

 
Rekommendationerna är om möjligt evidensbaserade. Vi har utifrån svenska 
erfarenheter försökt värdera det som finns skrivet. Vi stöder oss delvis på 
egna litteratursökningar och delvis på ”Evidence based practise in MMC”, 
ed. G Liptak, 2003. I de många fall där vetenskaplig evidens saknas baseras 
rekommendationerna på beprövad erfarenhet. I texten är angivet vilka 
referenser vi stöder oss på, respektive om vetenskaplig evidens saknas.  
 
Det är vår förhoppning att dessa riktlinjer kommer barn- och ungdomar 
födda med ryggmärgsbråck till godo så att de kan uppnå vuxen ålder med 
bästa möjliga funktion och hälsa. Vi hoppas också att de ska vara till nytta i 
planeringen av samordnade sjukvårdsinsatser för vuxna med ryggmärgs-
bråck för att minska sjuklighet, bevara funktion och därmed förbättra den 
enskildes livssituation. Du når texten i respektive avsnitt genom länkar från 
innehållsförteckningen nästa sida. En version med alla kapitel 
sammanhängande finns också för den som behöver trycka allt på papper 
(OBS! 139 sidor).  
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Avsnitten om neurogena blås- och tarmfunktionsnedsättningar ersätter 
tidigare ”Vårdprogram för neurogen blås- och tarmstörning” från 1998.  
 
Varmt tack till alla medförfattare och till många andra för era synpunkter 
och förslag.  
 
Första versionen av riktlinjerna publicerades januari 2009. Detta är den 
tredje versionen, delvis uppdaterad och kompletterad med fyra nya kapitel.  
 
Länkar till nationella riktlinjer avseende sjukgymnastiska och arbetstera-
peutiska insatser vid MMC finns på denna, SNPFs, hemsida, liksom till 
dokumentet ”Åldersrelaterad utveckling mot självständighet i 
toalettsituationen för barn med neurogen blås- och tarmstörning. Råd och 
tips” av Gunilla Glad Mattsson. 
 
Vi hoppas på ytterligare synpunkter och förbättringsförslag till e-post 
ingrid.b.olsson@vgregion.se inför nästa version. 
 
Margareta Dahl, Uppsala/Sven Mattson, Linköping/ Ingrid Olsson, 
Göteborg/ Maggie Wendelius Umeå och Stockholm/Eva Åström 
Stockholm/Lena Westbom, Lund/2011-12-01 

 

mailto:ingrid.b.olsson@vgregion.se
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Nationella riktlinjer för medicinsk 
uppföljning vid ryggmärgsbråck - Innehåll 

Spinal dysrafism Margareta Dahl, Lena Westbom (bl.a. begrepp, etiologi, 

epidemiologi, folsyra)  
Neonatalt omhändertagande Ingrid Olsson 
Neurokirurgi och bilddiagnostik Lena Westbom, Ingrid Olsson 
Primärslutning av bråcket Kai Arnell, Margareta Dahl 
Hydrocefalus vid MMC Kai Arnell, Margareta Dahl 
Chiarirelaterade symtom Margareta Dahl 
Fjättrad ryggmärg och syringomyeli Lena Westbom 
Latexallergi Margareta Dahl 
Ortopedi vid ryggmärgsbråck Arbetsgrupp barnortopeder/Eva Pontén 
Ryggdeformitet vid ryggmärgsbråck Aina Danielsson, Helena Saraste 
          Checklista inför ryggkirurgi för utskrift att använda inför operation 
BASPROGRAM ortopedi vid MMC Tabell 
Ätförmåga och nutrition vid ryggmärgsbråck Margareta Dahl 

Neurogen blås- och tarmfunktionsnedsättning vid MMC  
Neurogen blåsfunktionsstörning Kate Abrahamsson 
Utredning och basprogram för uppföljande kontroller Kate 
Abrahamsson, Ulf Jodal, Rune Sixt, Eira Stokland, Ulla Sillén 
BASPROGRAM uro Tabell 
Undersökningsmetoder Eira Stokland, Rune Sixt, Ulf Jodal 
Urodynamikens roll vid neurogen blåsfunktionsstörning hos barn 
med MMC 
Gunilla Glad Mattsson 
Uroterapeutiska insatser inklusive RIK vid neurogen 
blåsfunktionsstörning  
Birgitta Lindehall  
Urinvägsinfektion (UVI) och neurogen blåsfunktionsstörning Sven 
Mattsson 
Läkemedelsterapi vid neurogen blåsfunktionsstörning hos barn 
Anders Spångberg 
Kirurgisk behandling vid neurogen blåsfunktionsstörning Kate 
Abrahamsson, Ulla Sillén 
Neurogen tarmfunktionsstörning Sven Mattsson 
Konservativ behandling vid neurogen tarmfunktionsstörning 
Gunilla Tibbelin 
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Kirurgi vid neurogen tarmfunktionsstörning Kate Abrahamsson, Ulla 
Sillén 
Uro- och  tarmterapi Sven Mattsson, Lena Westbom 
Åldersrelaterad utveckling mot självständighet i toalett-
situationen för barn med neurogen blås- och tarmstörning. Råd 
och tips* Gunilla Glad Mattsson 
 
HELA DOKUMENTET Nationella riktlinjer för medicinsk uppföljning vid 
ryggmärgsbråck (139 sidor) 
 

Redaktion 
Lena Westbom  lena.westbom@skane.se 
Ingrid Olsson ingrid.b.olsson@vgregion.se - samlar synpunkter och förbättringsförslag 
inför nästa version. 
 

Riktlinjer för medicinsk uppföljning vid MMC, författare: 
 
Kate Abrahamsson, doc, Pediatrisk urologi, Drottning Silvias barn- och 
ungdomssjukhus, Göteborg  
Arbetsgrupp barnortopeder: Eva Pontén, Ragnar Jerre, Björn Tjernström, Olof Risto, 
Piotr Michno, Henrik Düppe, Yasmin Heiler, Einar Hellqvist, Aina Danielsson, Helena 
Saraste, Per Åstrand 
Kai Arnell, Neurokirurgiska klinikerna, Akademiska Sjukhuset, Uppsala och Norrlands 
Universitetssjukhus, Umeå 
Margareta Dahl, Folke Bernadottehemmet, Kvinno- och Barndivisionen, Akademiska 
Sjukhuset, Uppsala. 
Aina Danielsson, Barnortopedi, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg 
Gunilla Glad Mattsson, PNUT-enheten, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, 
Universitetssjukhuset, Linköping 
Ulf Jodal, Pediatrisk uro-nefrologi, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, 
Göteborg  
Birgitta Lindehall, Barnneurologen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, 
Göteborg  
Sven Mattson, PNUT-enheten, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, 
Universitetssjukhuset, Linköping  
Ingrid Olsson, Barnneurologen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg  
Helena Saraste, Ortopediska kliniken, Karolinska US, Huddinge 
Ulla Sillén, Pediatrisk urologi, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg  
Rune Sixt, Pediatrik, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg  
Anders Spångberg, Urologiska klin, Universitetssjukhuset, Linköping 
Eira Stokland, Pediatrik, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg  
Gunilla Tibbelin, BarnReHab Skåne, H&H Region Skåne, Lund 
Lena Westbom, Neuropediatriken, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Skånes 
Universitetssjukhus  
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Spinal dysrafism 
 

Margareta Dahl, Lena Westbom 

Bakgrund och begrepp 
Spinal dysrafism är ett samlingsnamn för de missbildningar som är följden 
av en bristande slutning av en eller flera kotbågar av ryggraden och/eller en 
missbildning av ryggmärgen (Volpe 2001, Rossi t al 2004). En sådan 
slutningsdefekt kan ske var som helst i medellinjen baktill, mer ovanligt 
framtill.  
 
 
 
 
 
 
Slutning av neuralröret sker under tredje till fjärde graviditetsveckan.  
 
Inkomplett slutning av skallen (anencefali; avsaknad av hjärna) är inte 
förenligt med liv. Slutningsdefekt i hjärnan kan variera mellan inkomplett 
slutning av skallbenet med bråck bestående av enbart meninger (meningo-
cele) eller av meninger och hjärna (encefalocele). Dessa kan även vara 
ventrala och bukta in i näsan.  
 
Slutningsdefekten av ryggen kan variera från enbart slutningsdefekt i kota 
(spina bifida occulta) till slutningsdefekt i kota med herniering av endast 
meningerna (meningocele) eller ofullständig slutning av kota med 
herniering av meninger och ryggmärg (myelomeningocele, MMC). Bråcket 
kan sakna täckning av hjärnhinna och hud. När hudtäckning saknas talar 
man om öppet ryggmärgsbråck (spina bifida aperta). I engelskpråkig 
litteratur används ofta begreppet spina bifida i stället för myelomeningocele. 
 
 
 
 
 
 
                  Spina bifida occulta    Meningocele    Myelomeningcele 
 
Gemensamt namn för alla slutningsdefekter, inklusive anencefali, är 
neuralrörsdefekter, på engelska ”neural tube defects” (NTD). 
 
Hudförändringar eller hårtofsar längs ryggens medellinje ska alltid leda 
misstanken till underliggande missbildning av ryggmärgen. De ska 
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föranleda förbyggande uppföljning och vid symtom utredning inklusive 
MRT (Rossi 2004, Keating et al 2004).  

Spina bifida occulta 
Spalt i en eller flera kotor med normal ryggmärg och normala meninger är 
ofta ett accidentellt fynd vid röntgenundersökning hos barn och vuxna 
(Fidas et al 1986, Selden 2008, Sasani et al 2008). Ett sådant fynd i nivå S1-
S2 är vanligt och saknar praktisk betydelse. Nedanstående fyra begrepp 
inkluderas ibland i termen ”spina bifida occulta” (Keating et al 2004). 

Intraspinalt lipom 
Kan vara förenat med hudförändring som t.ex. hämangiom och hårtofs i 
medellinjen över defekten. Barnen ska följas upp avseende neurologisk 
påverkan. Intraspinala lipom är ibland svårt att skilja från lipomyelo-
meningocelen. 

Diastematomyeli 
Innebär att ryggmärgen är delad inom en längre eller kortare sträcka. 
Delningen kan bero på en ben- eller brosktagg som sträcker sig från kotan in 
i spinalkanalen. Regelbunden uppföljning avseende eventuella neurologiska 
symtom ska ske. 

Dermalt sinus  
En bindvävssträng eller fistelgång som går från huden ner till durasäcken. 
Pigmentförändringar och hårtofsar ovan öppningen kan avslöja fisteln.  
 
Ovanstående tre tillstånd är inte förenade med hydrocefalus, men är 
förenade med en nerbindning av ryggmärgen (tethered cord eller fjättrad 
ryggmärg) och ska utredas och följas under uppväxtåren. Tethered cord 
syndrome (fjättrad ryggmärgsyndromet) uppkommer fr.a. under 
längdtillväxten och ger olika kombinationer av neurologiska, ortopediska 
och urologiska symtom, t.ex. känselförändringar, smärtutstrålning till benen, 
fotfelställningar, ofta asymmetriska, atrofisk vadmuskulatur, ökat 
sympatikotonus i benet, neurogen blås- och/eller tarmfunktionsstörning. 
Följande riktlinjer kan alltså i valda delar tillämpas vid dessa tillstånd. 
 
Dermalt sinus med misstanke om fistelgång bör snabbt utredas och opereras 
med slutning för att förhindra uppåtstigande infektioner (Keating et al 
2004). 

Lipomyelomeningocele 
I den vanligaste formen förekommer denna missbildning i lumbosacral-
regionen som ett stort subcutant lipom, som växer ned och fäster dorsalt i 
ryggmärgen. 
 

Myelomeningocele (MMC)  
Innebär att ryggmärgen är involverad i bråcket och kan förekomma från 
halsen ner till sacrum. Lumbosacral lokalisation anges vara den vanligaste. 
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Cirka 90 % av MMC är öppna. Funktionsbortfallet varierar med typ, nivå 
och storlek (Volpe 2001). 
 
Begreppet ryggmärgsbråck omfattar i denna framställning både 
myelomeningocele och lipomyelomeningecele. 

Prenatal diagnos 
De flesta gravida kvinnor i Sverige genomgår en ultraljudsundersökning i 
graviditetsvecka 16-18. Cirka 50 procent av ryggmärgsbråcken upptäcks via 
denna undersökning. Emellertid görs undersökningen inte som organ-
screening i hela landet, och de platta bråcken är svåra att upptäcka, då 
kotorna kan se normala ut i sidoprojektion. Eftersom ultrajudstekniken blir 
allt bättre ökar möjligheten att upptäcka fler av dessa missbildningar 
(Nikkilä et al 2006).  

Etiologi 
Den exakta mekanismen för uppkomsten av missbildningen är ännu inte 
klarlagd. Forskning hittills talar dock för multifaktoriella orsaker 
(kombination av flera gener och miljöfaktorer). Även om man kunnat 
identifiera ett stort antal syndrom där ryggmärgsbråck ingår, är dessa få och 
de flesta fall är sporadiska. Betydelsen av olika socioekonomiska faktorer 
och kostfaktorer har undersökts i ett flertal studier. Bara ett fåtal faktorer har 
befunnits ha ett starkt samband med uppkomsten av ryggmärgsbråck. Man 
har kunnat påvisa att det föreligger en viss familjär anhopning. 
 
Upprepningsrisken för en kvinna, som fött ett barn med MMC är 3.5 %, 
10% efter två barn och 25 % efter tre barn. Man har också funnit att vissa 
läkemedel som valproat och karbamazepin till gravida kvinnor ökar risken 
för att barnet föds med ryggmärgsbråck (MRC Vitamin Study 1991, Frey & 
Hauser 2003, Laura el al 2004,) 
 
Grundläggande forskning har visat att B-vitaminet folat spelar stor roll vid 
bildningen av neuralröret hos fostret under de första graviditetsveckorna. 
Metaanalys av ett stort antal vetenskapliga undersökningar har visat att det 
finns ett samband mellan folatnivå i blod hos gravid mor samt risk för 
ryggmärgsbråck (Wald et al 1996). Det är idag vetenskapligt säkerställt att 
högt intag av folsyra före och i anslutning till befruktningen skyddar mot 
uppkomsten av ryggmärgsbråck både hos kvinnor i riskgruppen (som 
tidigare fött barn med ryggmärgsbråck) och hos kvinnor i allmänhet (Wilson 
et al 2003).  
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Födda barn med neuralrörsdefekter (NTD) (anencefali, encefalocele, spina 
bifida) 1973–2010 per 10 000 födda barn. För perioden 1999–2010 anges även det 
totala antalet NTD (födda barn och aborterade foster) per 10 000 födda. (Sveriges 
Officiella Statistik 2011) 

Incidens 
I Sverige, liksom i övriga Västeuropa, har antalet barn som föds med rygg-
märgsbråck stadigt sjunkit alltsedan början av 1970-talet, i Sverige från en 
incidens på cirka 9/10 000 levande födda barn 1973 till knappt 2/10 000 
under år 2010 (Sveriges Officiella Statistik 2011). Intressant är att notera att 
den totala andelen barn eller foster med NTD är ungefär lika stor på senare 
år som för 40 år sedan.  
 
Det föds nu 15 - 20 barn per år i Sverige med ryggmärgsbråck. Den största 
orsaken till minskad incidens är prenatal ultraljudsdiagnostisk, men 
förbättrade kostvanor och rekommendation om folsyratillskott till fertila 
kvinnor kanske också spelar roll (EUROCAT 2011, SBU 2007). En antydd 
minskning av andelen barn och foster med NTD under de senaste åren kan 
skönjas i figuren ovan.  
 
Förekomsten av ryggmärgsbråck varierar i olika geografiska områden och 
mellan olika folkslag. En kartläggning av barn med ryggmärgsbråck i 
Europa under åren 2004 - 2008 visar, trots rekommendationer och upplys-
ningskampanjer om extra folsyra perikonceptionellt, oförändrat antal 
nyfödda barn med NTD, huvudsakligen ryggmärgsbråck, med incidensen 
0,24/1000 levande födda barn. Om man även inkluderar aborterade foster 
från och med 20:e graviditetsveckan var incidensen NTD 0,96/1000 födda.  
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I bl.a. USA och Canada har incidensen av neuralrördefekter minskat efter 
allmän folsyreberikning av mjöl eller flingor/musli. SBU har dock beslutat 
att inte rekommendera obligatorisk folsyraberikning av mjöl i Sverige, 
eftersom risker med berikningen inte är helt klarlagda (EUROCAT 2011; 
SBU 2007).  
 

Folsyra vid graviditet i Sverige  
Socialstyrelsen rekommenderar kvinnor som planerar graviditet att ta 400 
ug (0,4 mg) folsyra dagligen en månad före graviditet till och med slutet av 
första trimestern (SoS 1996, SoS 2001). WHO rekommenderar samma dos 
folsyra, men med start 2 mån före konceptionen (WHO 2006). 
 
Kvinnor med ökad risk för att få barn med NTD rekommenderas 5 mg 
folsyratillskott per dag. Supplementeringen ska börja en månad före 
befruktningen och fortsätta hela första trimestern. Även här rekommenderar 
WHO start 2 mån före konceptionen. Ökad risk har kvinnor som själva har 
NTD eller tidigare haft foster eller barn med NTD. Även den vars partner 
har NTD eller om kvinnan eller partnern har nära släkt med NTD har ökad 
risk. Folsyra 5 mg dagligen rekommenderas också vid ökat behov hos 
kvinnor som tar vissa läkemedel, särskilt vissa läkemedel mot epilepsi. 

Morbiditet och mortalitet 
Tidigare var den neonatala dödligheten och dödligheten första levnadsåren 
mycket hög. Idag når de allra flesta barn med ryggmärgsbråck som föds i 
Västeuropa vuxen ålder, även de med svåra funktionsnedsättningar (Rosano 
et al 2000). Orsaken är de senaste decenniernas medicinska och tekniska 
framsteg som förbättrad neonatalvård, bättre shuntteknik och ett tidigt 
omhändertagande av den neurogena blåsfunktionsstörningen med ren 
intermittent kateterisering (RIK).  
 
Med förbättrad diagnostik ökar kunskapen kring patofysiologin och därmed 
också de terapeutiska möjligheterna. Kognitiva svårigheter samt urin- och 
avföringsinkontinens utgör dominerande funktionsproblem hos ungdomar 
med ryggmärgsbråck (Mattsson & Gladh 2005, Olsson et al 2007). Unga 
vuxna med MMC rapporteras ha en överdödlighet p.g.a. njurkomplika-
tioner, shuntkomplikationer och ett flertal andra medicinska problem, som 
kan relateras till ryggmärgsbråcket (McDonell & McCarren 2000).  
 
Komplikationerna ökar då samordningen av sjukvårdsinsatser upphör, även 
om dessa fortfarande var för sig är lätt tillgängliga (Kaufmann et al 1994). 
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Mortalitet vid MMC och de överlevande unga vuxnas situation 2002. Samtliga med 
MMC födda 1963-1971 i ett distrikt i London,UK. (Hunt & Oakeshott 2004). I 
denna kohort visades en enkel test av känseln i perineum neonatalt ha starkt 
samband med långtidsprognosen i fråga om överlevnad, njurfunktion och 
inkontinens (Oakeshott et al 2007). 

Rekommendationer 
· Sjukvården ska organiseras så att personer födda med 

ryggmärgsbråck har tillgång till samordnade hälso- och 
sjukvårdsinsatser under hela livet.  

 
· Folsyratillskott 400 ug dagligen rekommenderas till kvinnor vid 

planerad graviditet från minst 2 mån före konceptionen och under 
hela första trimestern. Kvinnor med hög risk rekommenderas  
5 mg folsyra dagligen då de planerar en graviditet, från minst 2 mån 
före konception och minst tom graviditetsvecka 12 (första 3 
månaderna av graviditeten).  
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Neonatalt omhändertagande 
Ingrid Olsson 
 
Ryggmärgsbråck innebär en livslång funktionsnedsättning av varierande 
grad för barnet. Familjen kommer att ha kontakt med ett flertal medicinska 
specialister på regional och lokal nivå, men också med barn- och ungdoms-
habiliteringens tvärprofessionella team och med flera instanser inom 
kommun och försäkringskassa. Att möta en samlad kompetens i vården och 
kontinuitet i den medicinska informationen från erfaren neuropediatriker 
betyder mycket för föräldrarna. Inte minst för föräldrar till barn som fått 
diagnos prenatalt är det viktigt att se det friska hos barnet.  
 
Potentiellt livshotande tillstånd måste upptäckas tidigt: infektioner, urin-
retention, ökat intrakraniellt tryck och Chiarirelaterade symptom. Detta 
ställer höga krav på tillsyn och övervakning. 
 
Riktlinjer för det tidiga omhändertagandet baseras huvudsakligen på klinisk 
erfarenhet och kliniska studier saknas. Att anknytningsprocessen förälder-
barn och familjens upplevelser och funktion på kort och lång sikt påverkas 
av det tidiga omhändertagandet är klart, även om studier specifikt för MMC 
saknas. Även de medicinska/kirurgiska riktlinjerna baseras på erfarenhet 
och ser olika ut över landet. Nedan följer en sammanställning av 
gemensamma riktlinjer, där lokala variationer dock kan finnas. 
 
Föräldrarna måste få ha barnet hos sig före överföring till barnklinik/neo-
natalavdelning under förutsättning att barnets vitala funktioner inte sviktar. 
Öppna bråck täcks med sterila koksaltkompresser som skall hållas fuktiga. 
Omvårdnad ska sedan ske i så steril miljö som möjligt och barnet vårdas i 
sido- eller magläge. All vård av barn med MMC skall ske latexfritt, 
eftersom personer med MMC har ökad risk för latexallergi (se ”Latex-
allergi”). Operationsteam med erfarenhet är viktigare än tidpunkt för 
primäroperationen vid MMC (se ”Primärslutning av bråcket”).  
 
Vanliga neonatala rutiner och smärtlindring får ej glömmas bort!  
 
Preoperativ bedömning bör förutom sedvanligt status omfatta 
dokumentation av bråckets storlek (helst med foto), undersökning av tecken 
på hydrocefalus, neurologiska bortfall, felställningar, spontanmotorik. 
Barnets miktioner ska registreras, blöjor vägas. Vid misstanke om 
urinretention måste blåsan tömmas. Som regel rekommenderas KAD i 
anslutning till slutningsoperationen och de första dagarna postoperativt. 
Antibiotikabehandling ges som regel peroperativt, men rutinerna varierar 
mellan olika regioner, liksom antibiotikaval.  
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Den postoperativa vården sker med barnet i buk- eller sidoläge. 
Operationsområdet inspekteras dagligen, och man ger akt på tecken på 
likvorläckage och infektion. Såret måste skyddas från avföring så gott det 
går. Suturer tas enligt operatörens ordination, om icke resorberbart 
suturmaterial använts.  
 
Symtom på hydrocefalus utvecklas oftast under de första levnadsveckorna. 
Därför måste huvudomfång följas dagligen, liksom andra tecken på 
intrakraniell tryckstegring. Om barnet redan vid födelsen har en mycket 
uttalad hydrocefalus görs en shuntinläggning i samma seans som 
slutningsoperationen. Grundregeln är dock att shuntoperation inte utföras 
samtidigt med slutningsoperationen. (se ” Hydrocefalus vid MMC”). 
 
Eftersom så gott som alla med MMC har en neurogen blåsfunktionsstörning 
och kommer att tömma blåsan med RIK, startas denna tömningsregim 
numera oftast redan i nyföddhetsperioden. På pojkar som väger < 3000 g 
bör man överväga att ha kvar KAD p. g. a. risken för uretraskador (klinisk 
erfarenhet). Det finns inga enhetliga rutiner eller evidens för antibiotika-
profylax mot urinvägsinfektioner neonatalt. Instruktion om RIK-teknik och 
information till föräldrarna ska genomföras av uroterapeut med erfarenhet 
av MMC.  
 
Den fortsatta utredningen innefattar urologiska och urodynamiska 
undersökningar samt ortopedisk bedömning och eventuell behandling (se 
respektive avsnitt). 
 
Det är viktigt att föräldrarna så tidigt som möjligt får delta aktivt i 
behandlingen och får information om habilitering och rättigheter till socialt 
stöd. Kuratorskontakt ska erbjudas under neonatalperioden. Barn- och 
ungdomshabiliteringen på familjens hemort bör också informeras och om 
möjligt tidigt knyta kontakt med familjen. 
 
Även vid hudtäckt ryggmärgsbråck ska regionalt MMC-team kopplas in 
under neonatalperioden. Omhändertagande och utredning följer ovanstående 
i stort.  
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Rekommendationer baserade på klinisk erfarenhet 
 

· Om barnet inte är akut dåligt, ska första kontakten med föräldrarna 
etableras i lugn och ro på förlossningsavdelningen (fuktade sterila 
koksaltkompresser, steril duk) i förälders famn.  

 
· Under första tiden krävs omhändertagande av specialiserat MMC-

team och vård på neonatal-/barnavdelning med erfarenhet av MMC. 
Erfarenhet krävs för att känna igen symtom på allvarlig dysfunktion, 
bl.a. heshet, stridor, störd andningsdrive, dysfagi och urinretention. 

 
· Informationen till föräldrarna bör koordineras av en MMC-erfaren 

person, helst neuropediatriker. Detta ger trygghet och gör det möjligt 
att se det friska hos barnet. 

 
· Följ lokal checklista för omvårdnad, observation av hydrocefalus-

utveckling, chiarisymtom, miktionsobservation/registrering och tidig 
RIK-start med hjälp av MMC-kunnig uroterapeut. 

 
 
 
Skicka gärna synpunkter och förbättringsförslag till redaktörerna/ 
ingrid.b.olsson@vgregion.se inför kommande revideringar 
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Neurokirurgi och bilddiagnostik 
Lena Westbom, Ingrid Olsson 

 
Det är viktigt med ett nära samarbete med neurokirurg med kunskap och 
erfarenhet av ryggmärgsbråck. Majoriteten av personer födda med 
ryggmärgsbråck har också hydrocefalus som kräver operation, oftast flera 
operationer. Förutom den primära slutningen av bråcket, kan andra tillstånd 
också behöva åtgärdas av neurokirurg, såsom fjättrad ryggmärg, Chiari-
missbildning, syringomyeli. Samtliga dessa tillstånd kan orsaka plötslig 
eller långsamt fortskridande försämring av personens funktion under hela 
livet. Detta kräver regelbunden uppföljning, eftersom det annars kan vara 
omöjligt att fastställa progress av de neurologiska symtomen.  
 
Evidensbaserat underlag saknas dock för rekommendationer för hur 
neuroradiologi och andra undersökningar och tester ska användas vid 
uppföljning vid ryggmärgsbråck (Liptak 2003).  
 
 
Rekommendation (Baserad på klinisk erfarenhet) 
 

· MRT hjärna och spinalkanal/ryggmärg vid 18 - 24 mån ålder som 
utgångsbilder.  

 
· Neuroradiologi i övrigt vid behov, eventuellt tidigare för att 

identifiera risksituationer med behov av särskild uppföljning, t.ex. 
trängsel i foramen magnum. 
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Primärslutning av bråcket 
Kai Arnell, Margareta Dahl 
Akut/halvakut operation av icke täckta MMC har tidigare ansetts 
nödvändig. Optimala förhållanden för operationen och intresserad, van 
operatör bör dock prioriteras framför tidsgräns. Man ska dock helst operera 
inom 48 tim. Behandling med antibiotika från födelsen och peroperativt 
förefaller minska risken för ventrikulit (Charney et al 1985, Park 1999). 
Evidensbaserat underlag saknas för val av preparat och postoperativ 
behandlingstid.  
 
Utgör celet < 8 % av ryggytan och det inte föreligger någon gibbus bör det 
kunna primärslutas (Ozveren et al 2002). De allra flesta ryggmärgsbråck kan 
täckas med fascia och fullhud utan användning av hud-muskellambå eller 
hudtransplantat. Operationen ska göras med mikrokirurgisk/lupp-teknik. 
Man bör sträva efter att försänka nervändplattan och durasäcken på ett sätt 
som minimerar risk för fjättring. Nedsänkning av epitelial vävnad ska 
undvikas. Vilken operationsteknik som ger minst neurologiskt bortfall, 
fjättring och dermoidutveckling är okänt (Park 1999).  
 
Primäroperation vid MMC.  
1. Nervändplattan frias försiktigt från 
hudkanterna och durasäcken. 
2. Durasäcken sluts om den i 
spinalkanalen nersänkta nervänd-
plattan. Viktigt att sluta duran 
vattentätt runt nervändplattan och 
nerverna. 
3. Omliggande muskelfascia frias och 
duran täcks med den, som ett skydd  
4. Slutligen frias huden ordentligt åt 
sidorna så den räcker till att sluta 
över det  försänkta och täckta bråcket. 
(teckning Kai Arnell) 
 

Stora ryggmärgsbråck (> 8% av ryggytan eller vid uttalad gibbus) utgör 
problem vid slutning då extensiv mobilisering kan vara svår (Luce 1985). 
Lambåplastik med latissimus dorsi hud-muskellambåer är omfattande 
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ingrepp med risk för stor blodförlust. Den plastiken kan även påverka 
armfunktionen och innebära risk för skolios (Van der Kolk & Stevenson 
1981, Ozveren et al 2002). Även gluteus maximus hud-muskellambå 
innebär stor risk för blodförlust, nekros och infektion (Teichgraeber et al 
1989, Arnell 2006).  Fritt hudtransplantat eller sekundär epitelialisering på 
en reviderad nekros ger ömtålig tunn hud utan subkutant fett. Vid problem 
med hudtäckning primärt eller efter nekros kan användande av expander 
vara ett alternativ (Teichgraeber et al 1989, Arnell 2006). Samarbete med 
plastikkirurg kan vara nödvändig. 
 
Shuntoperation bör om möjligt inte utföras samtidigt med primärslutning av 
MMC eller andra operationer p.g.a. ökad risk för shuntinfektion. (Arnell et 
al 2008) 

Rekommendationer 
 

· Primärslutning av MMC är ett alltmer sällsynt ingrepp som bör 
utföras av ett fåtal operationsteam (erfarenhet, Park 1999).  

 
· Primärslutningen ska genomföras så tidigt som möjligt, men kan för 

att få optimala operationsförhållanden uppskjutas ett par dygn.  
 

· Vid misstanke om kyfos utförs röntgen sidobild av kotpelaren för 
kartläggning av anatomin preoperativt. Operation av kyfos vid MMC 
kräver samråd kring indikation, timing och operationsteknik. 
Erfarenhet bör samlas hos enstaka kirurgteam i landet (erfarenhet, 
Park TS). 

 
· Antibiotika ska ges peroperativt. Evidens saknas för närmare 

rekommendationer.  
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Hydrocefalus 
Kai Arnell, Margareta Dahl 

 
Hydrocefalus vid ryggmärgsbråck kan föreligga redan vid födelsen, men 
debuterar oftast under de första levnadsveckorna. Tidiga symptom kan vara 
snabb skalltillväxt tillsammans med andra tecken på ökat intrakraniellt tryck 
såsom spänd fontanell och vida suturer. Barnet kan också bli spänt, irrita-
belt, äta sämre, kräkas eller få apnéer (andningsuppehåll). Påverkan på 
ögonrörelser och solnedgångsblick är sena tecken på förhöjt intrakraniellt 
tryck. Likvorläckage i såret efter ryggmärgsoperationen kan också vara ett 
tecken på att barnet behöver shuntopereras. I enstaka fall kan en patologiskt 
ökad huvudomfångstillväxt utan andra symtom bromsa spontant. Idag finns 
inte tillräckligt vetenskapligt underlag för att utforma strikta rekommenda-
tioner om indikationer respektive tidpunkt för operation av hydrocefalus hos 
barn med MMC. 

 
Hjärnans ventrikelsystem 

 
Cerebrospinalvätskan produceras genom sekretion och filtration huvudsak-
ligen i plexus choroideus ependym, som finns i sidoventriklarna samt i 
tredje och fjärde ventrikeln (Arnell et al 2003). Hos förskolebarn bildas 10 
ml/tim och hos vuxna 20 ml/tim. CNS innehåller från och med fem års ålder 
och framåt ca 80-150 ml likvor (Yasuda 2002). Cerebrospinalvätskan 
passerar från sidoventriklarna till tredje ventrikeln och genom aqueductus 
Sylvii till den fjärde ventrikeln. Därifrån fortsätter den sedan genom de två 
öppningarna Luschka och Magendi till de basala cisternerna och hjärnans 
och ryggmärgens subarachnoidala rum. Absorbtionen sker sedan genom de 
arachnoidala villi till de intrakraniella sinus och spinalt (Davson et al 1970). 
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Det intrakraniella trycket varierar mellan individer, kroppsläge och ålder 
samt under dygnet.  
 
Behandlingskrävande hydrocefalus förekommer hos cirka 85% av alla barn 
med öppna MMC (Steinbok et al 1992, Olsson et al 2007) och är mindre 
vanligt vid hudtäckta MMC. Enligt egna och andras kliniska erfarenhet ska 
de som en gång fått shunt betraktas som shuntberoende under hela livet eller 
tills motsatsen är bevisad (Rekate 1999).  

Shuntar 
Inoperation av fungerande shuntventilsystem har gjorts sedan slutet på 
1950-talet (Aschoff et al 1999, Bookvar et al 2001), men var länge förenat 
med mycket hög komplikationsrisk. De tidiga shuntarna lades ventrikulo-
atrialt. Ventrikulo-peritoneal shunt är nu den vanliga behandlingen.  
 
 
 
 

      
Barn med ventrikuloperitoneal shunt. Till höger 
shuntventiler: överst Codman HakimTM och därunder 
Strata NSCTM och Sophy. Underst en sifonoguard  
(Illustrationer från Kai Arnell 2007) 
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Exempel på olika shuntsytem: Holtervalvel, Pudenz shunt med Raimondikateter, 
Hakim infant, Hahim adult, Delta och Codman Hakim programmerbar (Foto Kai 
Arnell) 
 
Många olika shuntsystem finns, men numera används fr.a. shuntar med 
omställbar ventil. Det finns inte underlag för att rekommendera vissa shunt-
typer (Liptak 2003, Arnell 2007). Ventilernas inställning ändras med starka 
magnetfält, vilket också innebär att man efter MRT-undersökning måste 
kontrollera inställningen av öppningstrycket.  
 
På senare år har endoskopisk ventrikulocisternostomi tillkommit som 
behandlingsalternativ. Metoden är inte lämpad för små barn med MMC och 
erfarenheterna är ännu begränsade. Det kan bli svårare att bedöma 
dysfunktion vid stomi än vid mekanisk shunt (Marlin 2004). I utvecklings-
länder finns positiv erfarenhet av metoden (Warf & Campbell 2008). Den 
cerebrala anatomin vid MMC medför dock ofta svårigheter att orientera sig 
endoskopiskt (Pavez et al 2006). 
 
Vid progredierande ventrikeldilatation, ökande skalltillväxt och kliniska 
tecken på ökat intrakraniellt tryck behövs shuntoperation. Ventrikelkatetern 
kan antingen läggas in i framhornet eller i bakhornet och sedan tunneleras 
ner till buken där den läggs i fri bukhåla. För att förhindra att barnet växer 
ur sin bukkateter, läggs som regel in en väl tilltagen bukslang. Det finns 
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flera olika modeller där öppningsmotståndet kan ändras non-invasivt och 
dessa är att föredra på barn. De vanligaste modellerna är Codman Hakim 
och Strata (se figurer). På några enheter används även en 
punktionskammare. 

Shuntdysfunktion 
Uppföljning görs med kliniska kontroller och 
mätning av huvudomfång. Hos de yngre barnen är 
buktande fontanell, vidgade suturer och ökat 
huvudomfång typiska symptom på förhöjt intra-
kraniellt tryck.  
 
Huvudvärk, illamående, kräkning och intermittent 
trötthet är vanliga symtom hos de äldre, medan 
medvetandepåverkan är ett sent symtom (Cedzich et 
al 1990, Katz et al 1994). Ett ökat intrakraniellt 
tryck kan också ge olika synstörningar, t.ex. 
nytillkommen skelning med dubbelseende eller 
sjunkande synskärpa (Arroyo et al 1985, Gaston 
1991, Chou & Digre 1999). Staspapiller är ett sent 
och symtomlöst tecken (Arnell et al 2003).  
Alla barn uppvisar inte likartade symptom och hos 

Punktionskammare/              en del kan symtomen vara atypiska och därför svåra 
Rickhamdosor                   att tolka (Mac Kinnon et al 2001). Svårigheter att  
böja nacken eller ”nackspärr” kan vara ett sådant symtom. Hos äldre barn 
med långsam utveckling av shuntdysfunktion, t ex om de växer ut  
bukkatetern, är symtomen ofta inte så uttalade, intermittenta och kan ibland 
även saknas (Gaston 1991, Katz et al 1994, Chou & Digre1999, Arnell et al 
2003). 
 
Tecken på ökat intrakraniellt tryck på CT inkluderar vidgning av ventrikel-
systemet, utslätning av fårorna, reducerat subarachnoidalrum och ändrad 
periventrikulär signal. Dessa tecken är inte alltid närvarande eftersom 
subependymal glios kan minska eftergivligheten i ventrikelväggen, så att 
ventrikelsystemet inte vidgas trots ett förhöjt intrakraniellt tryck (Engel et al 
1979, Dahlerup et al1985, Arnell et al 2003). Vidgning av kraniala suturer 
kan ibland förekomma hos äldre barn om shuntdysfunktionen har utvecklats 
långsamt (Dahlerup et al1985, Arnell et al 2003).  
 
Neuroimaging i lugnt skede behövs som jämförelse vid ev. senare misstanke 
om shuntdysfunktion. Shuntdysfunktion med förhöjt intrakraniellt tryck 
(underdränage) kan bero på proximalt eller distalt hinder i shuntsystemet, 
men kan även bero på för högt öppningstryck i shunten. 
 

Överdränage (slit ventricles) 
Symptomen vid överdränage hos yngre barn är dålig skalltillväxt, insjunken 
fontanell, trötthet och, om det fått stå en längre tid, risk för kraniosynostos. 
Symtomen hos de äldre barnen kan vara trötthet och/eller huvudvärk då de 
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varit i upprätt läge en längre tid. Även dåligt vätskeintag kan leda till 
symtom. Ett högt öppningstryck i shuntventilen utesluter inte risken för 
överdränage p. g. a. skillnaden i det hydrostatiska trycket vid läges-
ändringar. Det ökade flödet i upprätt läge kan reduceras med en antisifon 
som kan vara inbyggd i shunten eller inopereras separat.  
 

Infektioner 
Shuntinfektioner orsakas oftast av hudbakterier såsom koagulasnegativa 
stafylokocker, (KNS) stafylococcus aureus och propionebacterium acne. Det 
kan ibland vara svårt att diagnostisera infektionen, då KNS och p. acne 
växer långsamt och kräver förlängd odling. P. acne kräver dessutom anaerob 
odling. De yngre barnen med KNS infektion har oftare högre feber, mer 
allmänpåverkan och lokala symptom (rodnad längs shuntsystemet) än de 
äldre barnen, som kan ha mycket diskreta symptom, ibland buksmärtor 
(Arnell et al 2008).  Om infektionen har stått en längre tid kan den orsaka 
cystbildning i buken (Rainov et al 1994, Salomão & Leibinger  1999). En 
bukcysta kan också uppstå till följd av en resorptionsrubbning i peritoneum 
(Arnell & Olsen 2004)  

OBSERVERA!  
 

· Shuntdysfunktion kan snabbt orsaka irreversibla funktionsned-
sättningar (syn, kognition, motorik) och vara livshotande – akut 
handläggning i samråd med neurokirurg! Shuntöversikt inkl sidobild 
av buken och kontroll av shuntinställning, ultraljud hjärna (små 
barn), lågdos CT skalle, ögonundersökning, ev. ultraljud buk.  
 

· Normal shuntöversikt, normal CT/MRT, normala ögonbottnar, 
normalt palpationsfynd av shunten utesluter inte förhöjt intrakraniellt 
tryck. 

 
· Att hjärnstamssymtom vid Chiari II kan vara utlösta av 

shuntdysfunktion.  
 
· Shuntdysfunktion skall alltid övervägas som orsak hos en person 

med shunt som kräks eller i övrigt inte mår bra. 
 
· Omställbara ventiler måste kontrolleras efter MRT undersökning. 
 
· Vid all kirurgi i närheten av någon del av shuntsystemet (ex. 

bråckoperation, bukkirurgi inklusive laparoskopisk operation, 
mammarplastik) bör neurokirurg kontaktas.  

 
· Konsensus saknas kring antibiotikaprofylax i samband med ingrepp 

som ger risk hematogen bakteriespridning, t.ex. tandbehandling och 
piercing.  
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Rekommendationer 
 

· Shuntbehandlad hydrocefalus vid ryggmärgsbråck skall betraktas 
som shuntberoende hela livet tills motsatsen säkert bevisats. 

 
· Regelbunden uppföljning och utbildning till patient och omgivning 

krävs vid hydrocefalus, men det saknas evidens för hur ett effektivt 
program bäst ska utformas.  
 

           Ett exempel - Uppsalaregionens program. 
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Förslag till standarduppföljning av barn med okomplicerad 
shuntbehandlad hydrocefalus (Uppsala) 

 
 
Tid efter operation Klinisk 

under- 
sökning 

Palpation av 
ventil och 

shunt 

Längd, vikt, 
huvud- 
omfång 

Ögon under- 
sökning 

Neuro- 
radiologi 

2 v. X X X - UL 
6 v. X X X X UL 

3 mån X X X - UL 
5 mån X X X X UL 
8 mån X X X - - 

12 mån X X X X CT 
18 mån X X X X - 
24 mån X X X X MRT 

Därefter årligen X X X X  
 

           Viktiga moment vid de kliniska undersökningarna 
1. Allmän klinisk kontroll inklusive neurologstatus och 

fontanelltonus 
2. Bedöm shuntfyllnad och shuntens förlopp 
3. Bedöm huvudomfångets utveckling. Vid en ökning minska 

motståndet; vid en avplaning öka shuntmotståndet. 
4. Bedöm alltid längd och viktutveckling samt 

pubertetsutveckling. Avvikelser kan vara tecken på en 
tidig endokrinologisk störning.   

5. Ögon – och synfunktionsundersökning görs årligen mellan 
2 – 9 års ålder, gärna på hemorten, med ½ års förskjutning 
i förhållande till barnneurologens/habiliteringsläkarens 
årliga undersökning. Synfältskontroll skall göras vid 9 års 
undersökningen. Härefter gör 
barnneurologen/habiliteringsläkaren årligen en 
papillbedömning och vid tveksamheter eller klara 
avvikelser skrivs remiss till ögonläkare. Vid 15 års ålder 
ny remiss till ögonläkare för synfältsundersökning.  

6. Följ ventrikelindex med ultraljud så länge fontanellen är 
öppen. Om ventriklarna är sammanfallna kan det finnas 
behov av att öka shuntmotståndet. CT alternativt MRT har 
oftast utförts vid diagnostillfället.  Tolv månader efter 
shuntning görs en ny CT som utgångsläge inför eventuell 
senare shuntdysfunktion. MRT bör göras om vid 2 års 
ålder för att bedöma eventuell förekomst av andra 
strukturella avvikelser i hjärnans anatomi och 
myelinisering.  

7. Vid 5 års ålder eller senast ½ år före skolstart 
rekommenderas en neuropsykologisk bedömning.  
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Vid misstanke shuntdysfunktion 
 

1. Bedöm allmäntillståndet. 
2. Bedöm shuntfyllnad. Observera att shunten kan kännas 

normal.  
3. Har patienten en Chiari II missbildning (MMC patienter) 

skall man alltid tänka på att hjärnstamssymtom kan vara 
tecken på en shuntdysfunktion.  

4. Shuntöversikt av hela shuntsystemet. Fråga efter 
avglidning eller för kort buk- eller ventrikelkateter samt be 
om en sidobild av buken. Distala shuntkatetern kan ligga i 
bukväggen eller subkutant.  Inkludera en kontroll av 
shuntinställningen. Spontana ändringar kan förekomma.   

5. CT hjärna.  
6. Skicka barnet på ögonkonsult med fråga om det föreligger 

staspapiller.  
7. Vid buksmärtor eller tecken på distalt hinder utan 

avglidning gör UL buk. Fråga efter förekomst av bukcysta 
och läge av distala shuntkateterändan.  

 
 
/K Arnell, M Dahl 2008 
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Chiarirelaterade symtom 
Margareta Dahl 

Bakgrund 
Chiari och medarbetare beskrev i slutet av 1800-talet att hjärnstams- och 
lilhjärnsmissbildningar var vanligt förekommande hos barn med MMC. 
Chiari delade dem i fyra typer. Denna gruppering används fortfarande. 
Chiari II missbildningen, som också kallas för Arnold Chiaris missbildning, 
är nästan alltid associerad till MMC. Övriga Chiari-typer förekommer oftast 
inte vid MMC (Hadley 2002). 
 
  

Chiaris indelning av missbildningar i lillhjärna och hjärnstam 
 

Typ I 
 

Lillhjärnstonsillerna hernierar > 5 mm nedom foramen magnum 
Hjärnstammen vanligen inte neddragen och inga förändringar i 
storhjärnan 
Låg frekvens hydrocefalus  

Typ II 
 

Vermis, hjärnstam och fjärde ventrikeln hernierar ned i 
cervikalkanalen 
Smal utdragen 4:e ventrikel 
Associerad med MMC och anomalier i storhjärnan 
Hög frekvens hydrocefalus och syringomyeli 

Typ III 
 

Högt cervikalt eller occipitocervikalt encefalocele innehållande 
dysmorf vävnad från lillhjärna och hjärnstam 
I övrigt intrakraniella anomalier som vid typ II 

Typ IV 
 

Lillhjärnshypoplasi eller –aplasi med aplasi av tentorium cerebelli  

 
 
Chiari typ II förekommer hos 90-95 % av barnen med MMC, men bara 20-
30 % av dessa utvecklar symtom, som kan relateras till chiarimissbild-
ningen. En tredjedel får symtom, som kan betecknas som svåra och till och 
med livshotande. Merparten av chiarirelaterade symtom debuterar under 
barnets tre första levnadsmånader och finns ofta redan vid födelsen. Som 
regel är symtomen allvarligare ju tidigare de debuterar. Äldre barn kan 
också utveckla symtom eller tecken på störd hjärnstamsfunktion, men då 
som regel till följd av shuntdysfunktion (Dahl et al 1995, Stevenson 2004, 
McLone & Dias 2003) 
. 
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Klinisk bild 
Den kliniska bilden omfattar ett eller flera symtom/tecken på störd nerv-
funktion från flera av nervsystemets nivåer: kranialnerver, fyrhögsplatta, 
hjärnstam, lillhjärna samt halsryggmärg (Dahl et al 1995): 
 

· Andningsstörning är alltid ett allvarligt symtom. De olika typerna av 
andningsstörning utlöses från olika nivåer i nervsystemet (Hays et al 
1989). Inspiratorisk stridor uppstår till följd av en- eller dubbelsidig 
pares av stämbanden. Symtomet, som kan utlösas av en intrakraniell 
tryckstegring kan försvinna efter att tryckstegringen åtgärdats. 

 
· Apné kan ha olika patogenes: Störning av den medullära andnings-

kontrollen leder till apnéer och cyanosattacker (”centrala apnéer”). 
Störning av svalgets motorik kan leda till obstruktiv hypoventilation 
under sömn och på så sätt ge sömnapné. Dessa barn kan också 
sekundärt till hypoventilationen utveckla hjärtsvikt (cor pulmonale) 
(Cochrane  et al 1990). 

 
· Hosta och cyanosattacker i samband med matning uppstår till följd 

av aspiration, som i sin tur kan bero på spasm av cricopharyngoides-
muskeln. Recidiverade aspirationstillbud leder till att barnet får 
återkommande lunginflammationer. 

 
· Uppfödningsproblem är ett vanligt förekommande symtom. Störning 

av motoriken i svalget och matstrupen leder till problem med svälj-
ning och kräkningar. Barnet har ofta svårt att svälja annat än finför-
delad mat. 

 
· Nedsatt kraft i armar och händer är vanligt förekommande och kan 

ibland leda till uttalad funktionsnedsättning. Samtidig förekomst av 
spasticitet, stegrade armreflexer och svårigheter att supinera/pronera 
armarna talar för en störning i halsryggmärgen. Hypotonus i armar 
och nacke samt känslighet för höga ljud och lägesförändringar ses 
vid påverkan av lillhjärnan. 

 
· Ögonmotorikstörningar (skelning, blickpareser och nystagmus) ses 

ofta som isolerade symtom och kan uppstå till följd av påverkan på 
pons, kranialnerver och fyrhögsplatta. 

Patogenes 
Patogenesen är mångfacetterad. Många symtom beror på att det är trångt i 
den kraniocervikala övergången med åtföljande tryck på hjärnstammen. 
Många andra svåra symtom/tecken kan härledas till missbildade kranial-
nervskärnor eller andra strukturer, vilket kan förklara att en del symtom är 
terapiresistenta (Stevenson 2004).  
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Prognos 
Det finns inget säkert samband mellan utseendet av Chiarimissbildningen på 
MRT och uppkomst av hjärnstamssymtom (Wolpert et al 1988). Svåra 
symtom med tidig debut har sämst prognos både vad gäller överlevnad och 
bestående skador. Tidiga andnings- och uppfödningsproblem progredierar 
ofta och är mycket svårbehandlade. Dock tycks stridor som enda symtom ha 
en relativt god prognos och är ofta av övergående natur. Armsvaghet kan 
vara av relativt lindrig natur och kan förbättras med barnets tilltagande 
ålder. Övriga symtom som svettningar, olika ögonmotorikrubbningar och 
taktil försvarsbenägenhet är oftast stationära och verkar inte öka risken för 
att allvarligare symtom senare ska utvecklas.  
 
Barn med tidigt debuterande chiarisymtom tycks på lång sikt ha ökad risk 
för neurokirurgiska komplikationer såsom shuntdysfunktion, fjättrad 
märgsyndromet samt cystbildningar i hjärnstam resp. ryggmärg (Dahl & 
Ahlsten 2003). 

Behandling 
Utöver åtgärd mot intrakraniell tryckökning finns hitintills inga evidens-
baserade riktlinjer för behandling av chiarirelaterade symtom (Tubbs & 
Oakes 2004). Val av neurokirurgisk åtgärd beror på kliniska symtom och 
morfologi. De åtgärder, som kan bli aktuella är antingen dekompressions-
operation i bakre skallgropen eller lösning av fixerad ryggmärg i bråck-
området (Dahl et al 1995, Pollack et al 1996).  

Rekommendationer 
 
· Hög misstänksamhet! Snabb handläggning!  

Säkra fria luftvägar. 
Behandla intrakraniell tryckstegring 
 

· Utred alltid i samråd med regionalt MMC-team inklusive neurokirurg 
     och vid behov öronläkare.  
 
· Vid progredierande, men ej svåra symtom: MRT hjärna och ryggmärg 

(om inte gjort nyligen). I övrigt individuellt anpassad utredning, 
exempelvis funktionsbedömning av sjukgymnast, arbetsterapeut och 
uroterapeut/cystometri, neurooftalomogiskt status, öronläkare för svalg-
/larynxstatus, nattlig andningsregistrering  

 

 
Skicka gärna synpunkter och förbättringsförslag till redaktörerna/ 
ingrid.b.olsson@vgregion.se inför kommande revideringar 
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Fjättrad ryggmärg och syringomyeli 
Lena Westbom 

Fjättrade ryggmärg/tethered cord  
 
Fjättrad ryggmärg förekommer vid flera andra tillstånd än MMC (se kapitlet 
”Spinal dysrafism”). Vid MMC är det plakoden som sitter fast vid 
omgivande strukturer i det opererade bråckområdet. Detta förhindrar 
ryggmärgens normala förflyttning uppåt i spinalkanalen under uppväxtåren. 
Den oproportionerliga längdtillväxten mellan kotorna och den fjättrade 
märgen medför tänjning av ryggmärgen och nervrötterna och metabol 
dysfunktion i nervvävnaden (Phuong et al 2002, Yamada et al 1995).  
 
Vid fjättrad ryggmärg som ger symtom talar man om tethered cord 
syndrome (fjättrad märgsyndrom). Vanligaste symtom är tilltagande svaghet 
(55%), försämrad gång (54%), skolios (51%), smärtor (32%), kontrakturer 
(11%) och urologisk dysfunktion (6%) (Hudgins & Gilreath 2004). 
Dessutom kan det förekomma förändrad sensibilitet, autonoma symtom och 
tilltagande eller nytillkommen spasticitet  
 
Operationsteknik vid primärslutning av MMC anses ha betydelse för om 
fjättringssymtom uppkommer eller inte. Hittills har dock ingen metod 
beskrivits som helt förebygger fjättring efter primäroperationen eller efter 
avfjättringsoperation (Liptak 2003). En eller flera reoperationer behövs 
ibland p.g.a. återkommande fjättring hos både barn och vuxna med MMC 
(Liptak 2003, George &Fagan 2005, Kolaski 2006, Bowman 2009).  
 
MRT visar fjättring hos praktiskt taget alla med MMC. MRT-
förändringarna är vanligen inte korrelerade till graden av besvär (Liptak 
2003, Kolaski 2006). Sensory evoked potetials (SSEP) och ultraljud av 
pulsationer i ryggmärgen har hittills inte visats vara användbara mått för att 
bedöma grad av dysfunktion i märgen p.g.a. fjättring.  
 
Beslut om operation måste därför baseras på kliniska fynd och besvär 
(Liptak 2003, Kolaski 2006). Fjättringssymtom kan komma snabbt, t.ex. i 
samband med olycksfall eller andra skador. Vanligen kommer dock 
försämringen smygande, vilket kräver vaksamhet och upprepade 
undersökningar av symtom, status och funktion.  
 
Tillförlitliga tester av muskelfunktion för att fastställa neurologisk 
försämring vid MMC fanns inte publicerade vid litteraturgenomgång 2003 
(Liptak), ej heller har vi funnit någon nu. Gånganalys skulle troligen kunna 
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användas (Bartonek et al 2005), men studier av gånganalys för att identifiera 
förändringar i samband med tethered cord vid MMC saknas. Regelbundna 
urodynamiska undersökningar av alla med MMC har länge rekommenderats 
för att upptäcka fjättring. Först nyligen publicerades en studie som följt 
urodynamiken systematiskt hos en konsekutiv kohort patienter med MMC. 
Studien stöder denna rekommendation (Abrahamsson et al 2007). 
 
Målet med avfjättringsoperationerna är att stoppa progress av symtom och 
så långt möjligt att återfå tidigare funktion. Den prospektiva 
Göteborgsstudien vid MMC visar förbättrad urodynamik efter lösning av 
fjättrad märg (Abrahamsson et al 2007).  
 
Inom vilken tidsrymd efter symtomdebut operationen bör ske är oklart 
(Liptak 2003, Kolaski 2006). Tidig avfjättring vid lipoMMC ger enligt en 
studie bättre blåskapacitet och funktion på lång sikt (Rendeli et al 2007). 
Vid tidig operation efter symtomdebut (< 12 mån) av fjättring av olika 
orsaker, anges större förbättring än efter lång tid (> 54 mån) (Hajnovic & 
Trnka 2007). Hos vuxna har avfjättring inom fem år efter symtomdebut 
visats ge återkomst av förlorad funktion helt eller delvis (George & Fagan 
2005).  
 
Behoven av en eller flera fjättringsoperationer är störst under perioder med 
snabb längdtillväxt, men finns även i vuxen ålder. Ungefär var tredje person 
med MMC behöver avfjättringsoperation (Liptak 2003, Olsson et al 2007). 
Bland alla 16-19 år gamla med ryggmärgsbråck bosatta i Sverige 2004 
varierade andelen som opererats mellan regionerna i Sverige från 15% till 
65% (Olsson et al 2007).  

Syringomyeli 
Syringo/hydromyeli är en vidgning av ryggmärgens centralkanal och är ett 
vanligt fynd på MRT vid MMC. Syringomyeli har beskrivits hos upp till 
77% av personer med MMC  men orsakar symtom endast hos 2-5%. Syrinx 
kan bildas på alla nivåer, varför undersökningen av status och funktion 
måste omfatta hela kroppen. Symtomatisk syringomyeli kan försvinna 
spontant efter shuntoperation eller revision av dåligt fungerande shunt. 
Beskrivna symtom är skoliosutveckling, spasticitet eller tilltagande svaghet i 
armar/ben. Naturalförloppet vid syringomyeli är okänt. Inga 
långtidsuppföljningar av personer med MMC har publicerats om vem som 
riskerar få symtom eller om, när och hur symtom pga syringomyeli 
förbättras/förhindras av behandling. (Liptak 2003). 

Rekommendationer  
Evidens saknas och behandlingstraditionerna varierar starkt i Sverige. 
Nedanstående rekommendationer 1-6 bedöms nödvändiga för att kunna 
fastställa om funktionsförsämring inträffat eller inte; 8-9 är formulerade av 
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arbetsgruppen för att på nationell basis kunna komma vidare kring framtida 
rekommendationer om operation/reoperationer för fjättrad märg: 
 

1. Utgångsstatus MRT hjärna + spinalkanal vid 18-24 mån ålder. MRT 
i övrigt vid behov. 

 
2. Alla personer med MMC ska erbjudas regelbunden, standardiserad 

undersökning och dokumentation av symtom, status och funktion 
alla nivåer för att avslöja symtomgivande fjättring eller 
syringomyeli. (Anamnes, nervstatus, rörlighet, styrka, felställningar, 
urinflödesmätning/cystometri, miktionsobservation, avföringsvanor)  

 
3. Då symtom på fjättring saknas rekommenderas årlig bedömning 

fram till 15 års ålder, vart annat år till 22 års ålder, därefter vart 
femte år. Om symtom föreligger rekommenderas uppföljning minst 
en gång årligen oavsett ålder.   

 
4. Vid misstanke om symtomgivande fjättrad ryggmärg bör klinisk 

bedömning ske på regional nivå av ett multidisciplinärt läkarteam 
(neuropediatriker, neurokirurg, ortoped, urolog) i samråd med lokal 
habilitering.  

 
5. Operation lösning av fjättrad märg bör ske snarast efter säkert 

fastställd debut av försämring av tecken och/eller symtom. 
Evidensbaserad kunskap saknas för att ge tydliga rekommendationer 
om operationsindikationer och timing.  

 
6. Skoliosoperation hos barn med MMC ska föregås av samråd med 

neurokirurg.  
 
7. Vid symtomatisk syringomyeli bör i första hand shuntfunktionen 

optimeras. Om symtomen fortsätter trots optimal shuntfunktion kan 
dekompression p.g.a. trängsel (Chiari), avfjättring, fenestrering eller 
direkt shuntning av syrinx krävas.  

 
8. Operationsindikation/er och målsättning med fjättringsoperationen 

dokumenteras  
a. Smärta 
b. Spasticitet 
c. Planerad scoliosoperation  
d. Annan ortopedisk indikation (ex. fotfelställning) 
e. Chiarisymtom 
f. Försämring av blåsfunktion  
g. Försämrad avföringskontroll/soiling 
h. annan indikation, vad…..,. 
 

9. Bedömning och dokumentation av status och funktion enligt punkt 2 
ska ske strax före och 6 mån efter operation, därefter sedvanlig 
uppföljning (punkt 3). 
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Latexallergi 
Margareta Dahl 
 
Naturgummi kommer från trädet Hevea Brasiliensis, vars mjölkksaft kallas 
latex. En ökad och snabbare produktion av gummihandskar efter utbrottet av 
HIV-epidemin, med större föroreningar i material, anses vara orsaken till att 
allergin mot latex ökat.  
 
Barn med ryggmärgsbråck löper en markant ökad risk att utveckla allergi 
mot latexprodukter. Latexgummi förekommer ofta såväl inom sjukvården 
(handskar, anestesimaterial mm) som i barnets hemmiljö (ballonger, lek-
saker mm). Sensibilisering mot latexgummi kan ge upphov till en IgE-
förmedlad allergi med allt ifrån lätta symtom till anafylaktisk chock. I olika 
internationella studier har man funnit att cirka hälften av barn med MMC är 
RAST-positiva mot latex. Klinisk allergi mot latex rapporteras i olika 
studier hos mellan 20 och 40 % av barn med MMC. Siffrorna stiger ju äldre 
barnen är. Som jämförelse uppskattas att en procent av befolkningen är 
överkänslig mot latex. De barn, som är allergiska mot latex är också ofta 
allergiska mot banan, kiwi och avocado. 
 
Personer med latexallergi kan reagera med svullna läppar och ansikts-
svullnad t.ex. då de blåser upp ballong, eller med hudrodnad och utslag vid 
kontakt med latexinnehållande föremål. Risksituationer utgörs främst av 
kontakt mellan slemhinna eller blod med latexinnehållande föremål. Ett 
flertal rapporter redogör för barn med ryggmärgsbråck, som i samband med 
operation fått anafylaktisk chock, bronkospasm eller urticaria. Dödsfall 
förekommer. Latexallergi uppkommer framförallt hos de barn och vuxna 
som opererats flera gånger. Störst risk har de som också har en atopisk 
läggning. 
 
Numera opereras de flesta med ryggmärgsbråck i latexfri miljö. För att 
undvika allergiska reaktioner ska latexfria material användas till personer 
med ryggmärgsbråck. Sedan sådan latexsanering införts under det senaste 
decenniet har förekomsten av latexallergi hos barn med ryggmärgsbråck 
sjunkit, speciellt gäller detta de yngre barnen. 

Rekommendationer 
· Alla som opererats för ryggmärgsbråck ska opereras i latexfri miljö! 

Detta bör anges som ett observandum i alla remisser och journaler. 
 

· Den som reagerat med kliande utslag, svullnader, akuta 
luftvägssymtom eller anafylaktisk reaktion efter hud- eller slem-
hinnekontakt med latex bör fortsättningsvis undvika kontakt med 
latexprodukter. Familjen bör utrustas med antihistamin och efter 
tidigare anafylaktisk reaktion eller svårare luftvägssymtom även med 
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adrenalin för injektion och kortisontabletter. Dessutom bör man få 
skriftlig information att visa läkare/tandläkare. Patientjournaler och 
remisser till undersökningar skall förses med varningsmärke. 

 
· Allergiantikroppar mot latex ska analyseras regelbundet (förslagsvis 

vartannat år) om någon operation eller långvarig latexexponering ägt 
rum under perioden. 

 
· Latexallergiska och andra med MMC ska informeras om latexfria 

preventivmedel 
 

· Det är inte nödvändigt att i profylaktiskt syfte undvika banan och 
avokado.  
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Ätförmåga och nutrition vid 
ryggmärgsbråck 
Margareta Dahl 
 
Nutritionsproblem är vanligt förekommande hos barn med ryggmärgsbråck. 
Flertalet vetenskapliga rapporter har tidigare varit fokuserade på övervikt. 
På senare år har dock flera bredare nutritionella undersökningar 
presenterats på barn med MMC. I dessa har man funnit att ätsvårigheter är 
mycket vanligt i alla åldrar, att undervikt fr.a. förekommer hos de yngre 
barnen och att övervikt blir vanligare ju äldre barnet är. 

Ätsvårigheter 
Åtskilliga barn uppvisar ätsvårigheter under spädbarnsåret. Barnen är 
mycket känsliga för olika konsistenser och kväljs och kräks lätt. Måltiden 
tar lång tid. Symtomen kan många gånger härröras till den s.k. Arnold-
Chiari-missbildningen. Barnet utvecklar en nedsatt oral-motorisk förmåga.  
Oralmotorisk störning kan också förekomma trots att föräldern ej upplever 
något direkt problem i matsituationen. Även om Arnold-Chiaris 
missbildning ofta är den primära orsaken till ätsvårigheterna kan ett flertal 
sekundära orsaker bidra till förloppet, såsom störd shuntfunktion, somatisk 
sjukdom, aptitreducerande medicin, kronisk förstoppning, stress och 
psykologiska mekanismer. 
 
Hos äldre barn med MMC är det dominerande nutritionsproblemet övervikt. 
Flera undersökningar tyder på att orsakerna till övervikt hos barn med MMC 
är en kombination av låg aktivitet och minskat energibehov. Övervikt är 
vanligare hos barn, som inte kan gå. Vidare är övervikt vanligare hos barn 
med shunt och särskilt hos de barn, som tidigt haft ett högt intrakraniellt 
tryck, vilket kan tyda på att barnen fått en tidig skada på hypofys-
hypothalamus.  
 
Barn med MMC och fetma har ofta en normal eller låg vikt i förhållande till 
åldern eftersom deras kroppslängd är reducerad. I de fall kroppslängden är 
svårt att mäta, rekommenderas att man i stället använder mätning av 
hudveck, vilket visar sig korrelera väl med BMI. Barn med MMC har från 
tre års ålder högre kroppsfett och lägre lean body mass än friska barn.  
I flera undersökningar har man visat att barn med MMC, framför allt de som 
inte har gångförmåga, har ett reducerat kaloribehov jämfört med 
rekommendationerna för barn (RDA). Många barn med MMC, som intar 
100 % av rekommenderat energiintag för åldern, löper därför risk att 
utveckla övervikt. 
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Sammanfattning och rekommendationer  
· Alla barn med MMC bör följas regelbundet med avseende på 

uppfödnings- och näringssituation (föräldraintervju, vikt och längd 
samt armspann). Vid risk för utveckling av övervikt bör 
energiintaget reduceras. Vid uträkning av energiintaget bör man ta 
hänsyn till barnets kroppslängd. 

 
· Ätsvårigheter är vanliga och leder ofta till dålig viktökning under det 

första levnadsåret. Hos en del barn kvarstår ätproblemen i högre 
åldrar. Samlad utredning bör göras av nutrition- och matsituation. 
Vid svåra ätproblem bör utredningen göras av ett erfaret 
habiliteringsteam med närhet till sjukhusanknutna konsulter. 

 
· Barn med övervikt bör utredas och följas regelbundet av ett 

nutritionsteam. Behandlingen inriktas framförallt på att reducera 
energiintaget och öka den fysiska aktiviteten. Indirekt kalorimetri 
kan vara till hjälp när det gäller att bedöma barnets energibehov. 
Motivationssökande beteendeterapi kan prövas.  

 
· Kortvuxenhet bör utredas för att påvisa/utesluta bakomliggande 

kronisk sjukdom, nutritionell störning eller hormonell avvikelse. 
Armspann rekommenderas att användas som mått om barnets 
kroppslängd är svårbedömd.  
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Ortopedi vid ryggmärgsbråck 
Arbetsgrupp av barnortopeder i Sverige 

Eva Pontén, Ragnar Jerre, Björn Tjernström, Olof Risto, Piotr Michno, Henrik Düppe, 

Yasmin Heiler, Einar Hellqvist, Aina Danielsson, Helena Saraste, Per Åstrand – 

sammanställt av Eva Pontén 

Nedre extremitet  
Barn med ryggmärgsbråck har ofta muskulärt funktionsbortfall och sensibi-
litetsstörningar i de nedre extremiteterna. Utbredningen av bortfallet och 
störningen är beroende av var bråcket är beläget. Ju mer kraniellt bråcket är, 
desto större blir det funktionella bortfallet och sensibilitetsstörningarna, 
vilka inte behöver vara symmetriska. En indelning i muskelfunktionsnivå 
har visat sig vara bättre än den tidigare använda indelningen i neurologiska 
segment (Bartonek et al 1999). Vid undersökning av barnet måste muskel-
funktionen kring varje led undersökas och dokumenteras eftersom den kan 
vara olika på höger och vänster sidan och kan ändras under uppväxttiden. 
Muskelobalans och spasticitet kring en led kan orsaka besvärliga kontrak-
turer, se även sjukgymnasternas riktlinjer. Målet med all behandling bör 
vara att patienten ska kunna vara så självständig som möjligt. Detta 
underlättas om han/hon kan gå, om än bara några steg, eller åtminstone stå. 
 
För att möjliggöra ett stående/gående krävs stabilisering av de leder som har 
en försvagad muskulatur. Detta sker vanligtvis med ortoser. Ståskal för ev. 
Swivel-Walker för dem som inte kan gå, och höft-knä-fot-ortoser för dem 
som kan gå, måste dels styra barnets tyngdpunkt rätt för ett energi-sparande 
stående och gående, dels vara vridstyva nog för att hålla stabili-teten över 
höft, knä och fot. Vilo-ortoser kan också användas i syfte att motverka 
kontrakturutveckling. 
 
Det är mycket vanligt att barnen har osteoporos. Sammantaget med dålig 
känsel ger det en ökad risk för frakturer. Immobilisering efter kirurgi ökar 
denna risk ytterligare. Det svåra är ofta att misstänka fraktur, eftersom 
klassisk fraktursmärta saknas. Inte sällan missförstås frakturen som en 
infektion. Det är därför mycket viktigt att röntga om någon del av benet är 
rött och svullet. Den inte helt ovanliga suprakondylära femurfrakturen hos 
barn som ramlat ur en rullstol måste ofta fixeras med korsade stift för att 
inte hamna ur läge. I övrigt är behandlingsregimen för frakturer i princip 
densamma som för i övrigt friska barn. Tänk på att polstra väl vid 
gipsbehandling. 
 
Den dåliga känseln medför en stor risk för trycksår fr.a. på fötter och säte, 
som i kombination med svåra kontrakturer ofta är det som besvärar vuxna 
med MMC mest. Ortopedisk behandling bör sträva efter balanserat sittande, 
stående och gående för att minska sårrisken.  
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Eftersom barn med MMC ofta kommer in i en tidig pubertet, görs viss 
kirurgi tidigare än hos andra barn. Ortopedisk kirurgi hos barn med MMC 
kan ge en diffus heterotop bennybildning, som kan resultera i besvärande 
kontrakturer. 
 
Evidensgraden för ortopedisk behandling av barn med MMC är låg. Några 
få studier är på nivå 3, retrospektiva icke-randomiserade fall-kontroll-studier 
(t ex Alman, Bahrari, Wright 1996, Feiwell 1978), resten nivå 4, d.v.s. fall-
serier, alternativt nivå 5, expert-åsikt.  

Höftled 
Crandall et al (1989) ansåg att funktionsnivån avgjordes av den neurolo-
giska nivån oavsett om höftleden var luxerad eller inte. Sherk et al (1991) 
menade att reposition av en luxerad höftled inte nödvändigtvis ledde till en 
förbättrad funktion, och Hegg et al (1998) fann att det var väsentligare att 
höfterna uppvisade en bra rörlighet samt att bäckenet inte var tippat än att 
höftlederna var i led. Broughton (1998) företrädde uppfattningen att 
höftledsluxation till följd av ryggmärgsbråck som regel endast skulle 
reponeras vid unilaterala luxationer vid lågt sittande bråck. Funktionen efter 
misslyckade försök till reposition kunde vara sämre än om ingen åtgärd 
utfördes.  
 
Nyligen har JB Wright (2010) publicerat en evidens-baserad review om 
höftkirurgi hos barn med MMC. Han refererar till de få fall-kontroll studier 
som finns angående höftkirurgi vid MMC (Feiwell et al 1978 och Alman, 
Bahrari, Wright 1996). I ingen av studierna kunde man se en tydlig klinisk 
vinst med höftkirurgi på dislocerade höfter. Muskelfunktionsnivån var 
viktigare än att höfterna var i led. I majoriteten av de studerade fallen hade 
dock muskeltransfereringar kring höften (bl.a. Sharrard) utförts, vilket har 
visat sig ge fr.a. mer stelhet än bättre funktion. Dessutom gick barnen med 
kryckor och utan moderna ortoser.  
 
Om modern höftkirurgi utan dessa transfereringar, kombinerat med 
balanserade ortoser är fördelaktigt för barn med potentiell gångfunktion är 
ännu inte tillräckligt studerat, men är en regim som följs på flera håll i 
Sverige. Danielsson et al (2008) har visat att personer med ryggmärgsbråck 
har bättre livskvalitet och gångfunktion om höftleden inte är luxerad och om 
det inte finns spasticitet kring höfter och knän.  
 
Om en eller båda höftlederna är luxerade eller luxerbara vid första under-
sökningen då barnet är någon vecka, kan barnet behandlas med von 
Rosenskena eller Frejkabyxa under förutsättningar att höften går att 
reponera och att såret på ryggen är läkt. Efter ca 1 månads behandling bör 
rörlighet tas ut med hjälp av sjukgymnast för att undvika abduktions-
kontraktur. Ett större barn kan behandlas med abduktionsortos. 
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Om höfledsluxationen är fixerad under nyföddhetsperioden mobiliseras 
höften med hjälp av sjukgymnast i väntan på en senare öppen reposition och 
ev. bäckenosteotomi alternativt panntaksplastik. Den postoperativa gips-
behandlingen bör inte överstiga 6 veckor p g a risken för abduktionskontrak-
tur. Höftluxation vid thorakala bråck behöver inte reponeras. Målet är här 
rörlighet och balanserat bäcken för ett balanserat sittande. 
 
Höftledskontrakturer försvårar gående och stående och behandlas primärt 
med sjukgymnastik. Ev. kan botulinumtoxin prövas och v.b. tenotomier 
kring höften. Kan barnet gå bör man vara restriktiv med tenotomier av de 
muskler (t.ex. adduktorer) som barnet kan använda för att rotera sig fram 
med hjälp av sina ortoser. Höftledsdysplasi och höftledsluxation utvecklas 
ofta under uppväxten och kan i lämpliga fall åtgärdas med femur- och 
bäckenosteomier. Osteotomierna kan vara 3-dimensionellt korrigerande för 
att samtidigt åtgärda rotationsdeformiteter och extensionsdefekter. Vid 
thorakala bråck eller höga lumbala bråck kan höfter lämnas ur led om 
bäckenet är balanserat. 

Lårben 
Vid en ökad anteversion som påverkar gången, kan en deroterande osteomi 
på femur göras antingen diafysärt eller proximalt i kombination med en 
extenderande osteotomi. Fixationen bör göras så att mobilisering kan ske 
mycket snart efter kirurgin. Muskelstyrkan kan då bibehållas bättre. 

Knäled 
Vid ryggmärgsbråck är det relativt vanligt med flexionskontrakturer, men 
även extensionskontraktur och valgusfelställning förekommer. 
 
Om det föreligger en extensionskontraktur hos det nyfödda barnet, ska man 
försöka uppnå flexion med hjälp av seriegipsningar eller med tänjningar av 
sjukgymnast. Om detta inte är tillräckligt kan man göra en V-Y-plastik av 
rectus femoris. Denna kirurgi kan också göras hos äldre barn, varvid det hos 
dem utan gångförmåga kan bli aktuellt även med tenotomier.  
 
Om flexionskontrakturen överstiger 20° påverkar det gångförmågan 
påtagligt. Flexionskontraktur behandlas i första hand med tidiga 
redressioner kombinerat med ortoser. Om detta ej är tillräckligt kan man 
senare sätta in 8-plattor ventralt på distala femur, förutsatt att barnet har 
tillräckligt med tillväxt kvar. Barn med MMC kommer tidigt i pubertet, 
varför behandling med 8-plattor vanligen bör göras på barn före 10 års 
ålder. Om inte 8-plattor har önskvärd effekt kan förlängningar eller teno-
tomier av hamstrings övervägas, om dessa muskler ej är så nödvändiga vid 
ambulering. Extensionsosteotomier av distala femur är också ett behand-
lingsalternativ.  
Valgusfelställning i knäet kan behandlas med 8-plattor medialt eller med 
perkutan fyseodes medialt så länge barnet växer. Därefter kan v.b. en 
suprakondylär femurosteotomi utföras. 
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Underben 
Inåtrotation av underbenet förekommer ibland och korrigeras inte spontant. 
För dem som har gångförmåga, kan detta vara störande och man kan då 
utföra en rotationsosteotomi på tibia. 

Fot 
Målet med behandlingen är en plantigrad fot. Om foten står i pes equinus-
varus-adduktus (PEVA) när barnet är nyfött, kan man behandla foten enligt 
Ponseti. När foten är redresserad fortsätter man behandlingen med en lång 
skena (KAFO) med mobilt knä eller möjligen en Denis-Browne skena. 
Beakta att det finns en stor risk för trycksår (Gerlach 2009). Ibland räcker 
inte Ponseti-regimen, och omfattande klumpfotskirurgi måste utföras. 
 
Det är också vanligt att fötterna vid födelsen står i kalkaneovalgus-ställning. 
Felställningen behandlas med redressioner som understöds med ankel-fot-
ortoser som håller foten i det nyvunna läget. Senare kan tibialis 
anteriorsenan och ev. andra dorsalextenderande senor transfereras till 
Achilles-senan för att få en bättre balans i fotleden. När barnet börjar gå kan 
avsaknaden av muskelaktivitet i gastrosoleuskomplexet ersättas med en 
karbonfjäder-ortos som lagrar energi vilken används vid frånskjutet i 
gången.  
 
Fotfelställningar kan utvecklas under uppväxten. I mindre uttalade fall kan 
det räcka med formanpassade inlägg. Vid grava fotdeformiteter kan 
sentransfereringar, subtalarartrodes och diverse korrektiva osteotomier i 
olika delar av fotskelettet och fotleden vara aktuellt. P.g.a. den nedsatta 
känseln kan Charcot-artropati och svårläkta sår uppkomma.  

Övre extremitet 
Barn med MMC har en försämrad handfunktion med långsamhet, dålig 
känsel, dålig handkoordination och precision - klumpighet (Jewell et al). 
Nedsatt handfunktion är relaterad till hjärnstamsdysfunktion, lillhjärns-
malformation (Chiari II) och hydrocefalus, även shuntad, men är inte 
nödvändigtvis relaterat till bråckets läge (Norrlin et al 2004, Dennis, 
Turner). Det är inte ovanligt att ryggmärgen läker fast (fjättras) i spinal-
kanalen. Då barnet växer kan det då uppstå en dragning i ryggmärgen som 
kan resultera i spasticitet, felställningar i benen och blåsdysfunktion. Även 
hand- och armfunktionen kan påverkas. Neurokirurgisk lösning av 
fjättringen har visats även kunna förbättra armfunktionen, förutom de övriga 
symptomen (Barley et al).  
 
Barn med MMC kan ha symptom liknande cerebral pares (Ozaras et al 
2005). Den ena armen kan vara spastisk, med en samtidig obalans mellan 
böjare och sträckare på samma vis som vid hemiplegisk cerebral pares. 
Relativt överaktiva muskler kan med viss effekt behandlas med upprepade 
botulinumtoxininjektioner. Så småningom kan kontrakturer uppstå, och 
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senförlängningar och sentransfereringar kan bli aktuella med samma 
indikationer som vid cerebral pares. 

Rekommendationer 
 

· Förebyggande insatser (kontrakturprofylax, positionering, ortoser 
m.m.) ska erbjudas vid MMC för att så långt som möjligt 
undvika/minska utvecklingen av led- och skelettfelställningar, som 
är komplikationer till avvikande muskelstyrka och muskelspänning.   

 
· Försämrad ledrörlighet och felställningar, liksom indikationen för 

ortopedkirurgiska ingrepp, skall bedömas i samråd med regionalt 
MMC-team inklusive neuropediatriker och neurokirurg. 
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Ryggdeformitet vid ryggmärgsbråck 
Aina Danielsson och Helena Saraste 
 
Dessa riktlinjer är upprättade efter en genomgång av aktuell litteratur (mars 
2009). En sökning med sökorden myelomeningocele, spina bifida och 
myelodysplasia i kombination med kyphosis, scoliosis eller spine deformity 
gjordes via Web of Knowledge. Sökningen omfattade åren 1999-2009 och 
39 artiklar identifierades och kunde användas. Några ytterligare referenser 
som författarna har funnit relevanta har också använts. 
 
Inledning1-7 

Ryggdeformiteter är vanliga hos individer med ryggmärgsbråck och kan 
anses vara en del av sjukdomskomplexet, och en betydande andel behandlas 
med korsett eller operation under uppväxtåren.  
 
Personer som har en paralys från L5 och nedåt utvecklar sällan rygg-
deformitet. De med hög lumbal neurologisk bortfallsnivå utvecklar rygg-
felställning i 60-80% och de med thorakal bortfallsnivå i närmare 100 %. 
Dock kan även personer med lågt lumbalt eller sakralt cele utveckla en 
ryggdeformitet beroende på annan patologi. Nivå på Th11 och över är 
prediktivt för kyfosutveckling. Neonatal kyfos förekommer i ca 15 %.  Av 
alla patienter med myelomeningocele får 49 % skolios och 43 % genomgår 
förr eller senare en spinal fusion. 
 
Bakomliggande orsaker till utveckling av ryggdeformitet är dels medfödda 
kotmissbildningar eller missbildningar i spinalkanalen och dels följder till 
slapp eller spastisk pares. Kotbågsdefekter i kombination med svaghet i eller 
avsaknad av ryggmuskulatur orsakar en kyfotisk felställning, ibland redan 
under fostertiden. Kyfosen är nästan alltid är progredierande. Därtill 
kommer andra former av kot- och revbensmissbildningar, som i sig ger 
upphov till progredierande ryggkrökning. Halvkotor, segmenterings-
anomalier och diastematomyeli kan förekomma på vilken nivå som helst i 
ryggen. Intradurala missbildningar, expansiva processer och likvoransam-
lingar till föjd av stört likvorflöde medför en deformerande påverkan på den 
växande ryggen. Atrofi av ryggmärgen och asymmetriska neurologiska 
bortfall, exempelvis asymmetrisk tonusökning, kan ytterligare öka deformi-
teten. Förlusten av gångförmåga p.g.a. försämrad ledrörlighet och muskel-
styrka ökar i sig risken för ryggdeformitet.  
 
Kopplingen till fjättrad ryggmärg har diskuterats. En EBM litteratur-
genomgång genomförd av Dias påvisade stöd för en koppling mellan 
fjättrad ryggmärg och skolios, framförallt vid övre lumbala skador och vid 
spinala krökar under 45°. Däremot finns det enbart sparsamma bevis för att 
det skulle finnas ett kausalsamband mellan skolios och Chiari-missbild-
ning/syringomyeli.  
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Naturalförlopp 3, 5-6, 8- 9 
Ju fler skelettala och intraspinala missbildningar, ju svagare muskelkraft, ju 
mer muskelstyrkeasymmetri och ju tidigare debut av ryggdeformiteten, 
desto större är risken för progress och påverkan på andning och sittbalans. 
Ryggdeformiteten vid MMC fortsätter ofta att öka även efter avslutad 
tillväxt. 
 
Vid omfattande kongenitala missbildningar kan ryggdeformiteten debutera 
prenatalt eller i tidig spädbarnsålder. Även hos barn utan synlig 
ryggkrökning under första levnadsåret, debuterar kröken vid MMC tidigt, 
dvs. ofta före skolåldern. Därmed är prognostisering av kvarvarande 
tillväxtpotential en viktig faktor vid behandlingsbeslut. Vid MMC är det 
vanligt med avvikande nivå av tillväxthormon och för tidig pubertets-
utveckling, varför utredning och bedömningen av tillväxten görs 
tillsammans med barnläkare. Felställningar och kontrakturer i andra leder, 
främst höfter, kan påverka progress av ryggdeformitet. Korrelation har 
påvisats mellan lordosering lumbalt och grad av höftkontraktur.  
 
Diagnostik10 
Ryggdeformitetens lokalisation och storlek kartläggs med röntgen-
undersökning i stående eller sittande i standardiserad ställning; bildtagning 
med maximala böjningar i frontal- och sagittalplanen visar dess redressi-
bilitet. För närmare analys av kotmissbildningar och intraspinala avvikelser 
krävs både datortomografi och magnetresonanstomografi med eller utan 
kontrastmedel. Standardprojektionerna räcker som regel inte utan man 
måste ha fokus på specifika frågor relaterade till den specifika MMC-
relaterade problematiken. Till exempel framkommer diastematomyeli och 
dess bakomliggande patologi inte alltid på MRT och CT- myelografi kan 
ibland behövas för kartläggning.   
 
Ryggens utseende och utveckling vid MMC följs kontinuerligt enligt 
uppföljningsprogram vid MMC (www.mmcup.se).  
 
Påverkan på funktion/hälsorelaterad livskvalitet – 
indikationer för behandling11-19 
Många publicerade studier visar att skolios påverkar funktionen på ett eller 
annat sätt. Barn med MMC och skolios har större behov av assistans för att 
klara ADL-aktiviteter. Det har visats att patienter med ryggradsdeformitet 
över 30° (skolios alt. kyfos) har sämre förflyttningsförmåga, vilket i sin tur 
påverkar den fysiska livskvaliteten negativt. Efter en spinal fusion ökar 
förmågan att klara sig själv och såväl sittbalans som lungfunktion förbättras. 
Andra studier visar motsägelsefulla resultat: Wai konstaterade att spinal 
deformitet inte påverkade den totala fysiska funktionen. I en EBM review 
fann man enbart svagt stöd för att spinal fusion verkligen förbättrar 
livskvalitet hos patienter med spina bifida. 
 

http://www.mmcup.se/
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Det finns dock konsensus om att den negativa effekten av en ryggrads-
deformitet på gångförmåga, sittande och andning utgör indikation för 
behandling. Behandlingsmål är följaktligen att: 

· förbättra andningsfunktion 
· öka bålhöjd för att uppnå en bättre tillväxt av thorax och dess volym 
· förbättra sittbalansen 
· förebygga trycksår 
· motverka försämring av gångförmågan 

 
Behandling - val av tidpunkt 3, 19-21 

En liten andel (upp till 15 %) av barn med MMC föds med en tydlig 
kyfotisk deformitet. I litteraturen förekommer rekommendationer om 
korrektion av en neonatal kyfos i samband med primäroperationen av celet. 
Ett absolut krav för detta förfarande är att den opererande kirurgen har 
erfarenhet av både bedömning av deformitetens art och den kirurgiska 
tekniken hos nyfödda. Vid ovana kan man åsamka barnet en stor skada 
direkt och försämra den framtida prognosen. Operationstekniken skiljer sig 
väsentligt från motsvarande ryggkirurgi hos större barn. Metod måste väljas 
så att framtida tillväxt inte hämmas. I tidigare publikationer varnade man 
starkt för neonatal kyfoskorrektion p.g.a. hög mortalitet i samband med 
denna operation. Senare arbeten visar goda resultat (Crawford et al 2003), 
dock var enbart 10% av opererade patienter uppföljda. Även om en 
reoperation blev aktuell, var den lättare att utföra och kunde skjutas upp till 
högre ålder än utan neonatal korrektion.  
 
Om den vid födelsen synliga deformiteten inte behandlas vid den primära 
operationen, är det ingen brådska att skrida till ryggkirurgi eller annan 
ryggbehandling. Erfarenhetsmässigt progredierar kröken föga under det 
första levnadsåret. Försämring av kröken brukar inte ske innan barnet kan 
sitta. Ryggbehandlingen är ingen akut åtgärd. Det finns alltid tid för att 
hämta erfarenhetsbaserad kunskap och grundad mening. I bedömningen 
ingår analys av faktorer som driver på deformitetsprogress och av metoder 
som kan användas för att motverka dessa. En neuroradiologisk utredning av 
hela spinalkanalen ingår numera som en rutin i tidig diagnostik. 
    
Små krökar i ryggen hos personer med MMC är vanliga och variabla i tidig 
ålder. Om en krökning syns konsekvent och förefaller progrediera, bör en 
radiologisk undersökning göras dels för att analysera förekomsten och 
omfattningen av neurala och osseösa missbildningar och dels för att 
definiera och mäta krökningens storlek. I detta läge bör ryggen följas med 
röntgen var 6:e månad. Neuroradiologisk utredning bör granskas på enhet 
med barnneuroradiologisk kompetens. Samråd med regionalt MMC-team 
ska ske inför beslut om korsettbehandling eller ryggoperation.    
 
När ryggdeformiteten progredierar till den grad att thorax deformeras, 
abdomen kläms ihop, sittbalans försämras, trycksår uppstår och tillväxten 
snarare ökar kröken än bidrar till bålens längd, är det hög tid för kirurgisk 
behandling oberoende av ålder. Behandlingen skall individualiseras. I 
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bedömningen vägs in nivån på skolioskröken liksom storleken. Vid en 
Cobb-vinkel på 30° bör beslut om typ av behandling tas. Även en lumbal 
krök, som i sig kanske inte har en speciellt imponerande storlek, kan 
medföra att bukinnehållet förskjuts upp i thorax och minskar andnings-
förmågan. Krökar större än 60° innebär betydligt ökad risk för postoperativa 
komplikationer, varför en planerad operation med fördel bör göras innan 
kröken progredierat till denna nivå.  
 
Vid metodval tar man hänsyn till kvarvarande tillväxtpotential samt thorax 
och lungornas utveckling. Puberteten är ofta tidig vid MMC, redan vid 9-10 
års ålder kan flickor nå slutlig skelettmognad och pojkar vid 11-12 års ålder. 
 
Konservativ behandling 22 

Som icke-kirurgisk behandling kan korsett (spinal ortos) ibland komma 
ifråga. Behandlingens syfte kan vara att underlätta sittandet och förbättra 
sittbalansen eller att korrigera felställningen. Om syftet är att förbättra 
sittandet, användes korsetten vid behov på dagtid. Om syftet är att korrigera 
själva krökningen, är behandlingstiden antingen över 20 timmar per dygn 
eller på natten beroende på vilken korsett och vilket korsettregim man 
väljer. Generellt har spinala ortoser en liten effekt på ryggkrökar vid MMC. 
Den kan inte påverka den komponent som beror på missbildningar i osseösa 
eller neurala strukturer. Däremot kan man i väl valda fall ha effekt på 
krökning som beror på muskelhypotoni. Korsettbehandling kan också med 
fördel användas för att uppskjuta ryggoperation till en lämpligare tidpunkt. I 
sällsynta fall undviks operation helt.  
 
Om barnet går med ortoser, i synnerhet om gångförmågan är på marginalen, 
påverkar en spinal ortos gångförmågan negativt. Då är det aktuellt att 
använda sig av spinal ortos avsedd enbart för vilobruk. Liksom för 
deformiteter med annan etiologi gäller för MMC-deformiteter också att 
korsetten inte kan påverka för stora eller rigida krökar.   
 
Vid ortosordination bör följande noteras: eventuell spinal ortos bör vara 
kompatibel med barnets funktion och övriga ortoser, vilket förutsätter en 
klinisk undersökning av såväl ryggen som nedre extremiterna och 
neurologin som bas för ställningstagandet till ordinationen.   
 
 
Kirurgisk behandling 1, 23-50 

Rigida och progredierande ryggdeformiteter hos barn med MMC bör 
behandlas kirurgiskt. Om betydande tillväxt kvarstår, finns metoder som 
tillåter fortsatt tillväxt, t.ex. VEPTR-metoden, där man instrumenterar med 
revben och bäckenben som utgångspunkt och förlänger implantaten allt efter 
tillväxten tills det är dags att göra en slutgiltig fusion.  Den vanligaste 
operationen är dock en instrumenterad korrektion och fusion av hela den 
krökta delen både vid kyfos/lordos/skolios. Särskild hänsyn bör tas till 
korrektionen av bäckenfelställningar.   
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Operationstekniker har varierat över tid och det finns inget belägg för att en 
viss metod är överlägsen. Fortfarande gäller en höggradig individuell 
anpassning p.g.a. tillståndets komplexitet. Denna medför också att det 
saknas prospektiva kontrollerade studier inom området. Så långt finns det 
evidens att korta, enbart anteriora fusioner inte räcker i de allra flesta fall 
och att en kombinerad främre och bakre fusion ger ett pålitligare resultat 
och bättre möjlighet till korrektion av en bäckenfelställning utan att öka 
risker vid höggradiga, rigida deformiteter.  
 
Valet av fusionslängd debatteras, men många anser att en kortare fusion 
räcker hos yngre barn om man uppnår en bra korrektion av kröken, medan 
barn över 9-10 års ålder oftare behöver en längre fusion. Fixation till pelvis 
anses behövas om kvarvarande bäckensnedhet överstiger 15-20°. Personer 
som går med stöd av ortoser och som är beroende av sina bäckenelevatorer 
för gången kan dock få problem med fixation till pelvis. Däremot försämras 
vare sig gång-, stå- eller sittförmåga av fixation till sacrum med bibehållen 
lordos. 
 
En neurokirurgisk operation är ofta indicerad vid ryggkrökar hos personer 
med MMC och annan spinal dysrafism, t.ex. lösning av adherenser p.g.a. 
återkommande fjättring, excision av expansiva processer eller diastemato-
myeli. Så fort ryggdeformiteten börjar öka, bör shuntdysfunktion och 
avvikande likvorflöde av annan orsak misstänkas, och i så fall åtgärdas 
snarast, d.v.s. tidigt i skoliosförloppet. Vid kyfektomi-ingreppen var trans-
sektion av ryggmärgen tidigare vanligt förekommande, men enligt dagens 
erfarenhet bör detta undvikas oberoende av patientens ålder och i synnerhet 
hos de yngsta.  
 
Samråd mellan neurokirurg och ryggortoped i det regionala MMC-teamet 
måste alltid föregå ryggkirurgi vid spinal dysrafism. Operationsplaneringen 
ska ske gemensamt. I de flesta länder har man traditionellt gjort neuro-
kirurgin och skolioskorrektionen i minst två olika sessioner. Detta förlänger 
den totala rehabiliteringstiden och försämrar sårläkningsutsikterna. På 
Karolinska sjukhuset har man sedan tjugo år konsekvent genomfört 
operationerna i en och samma session enligt en gemensam bedömning även 
om ingreppet skulle innebära både främre och bakre skoliosoperation och 
neurokirurgi. Detta förfarande har inte ökat komplikationsrisken. Dessutom 
har det gett en betydande besparing i resursutnyttjande och rehabiliterings-
tid. 
 
Personer med MMC är den grupp med i särklass störst andel post-operativa 
komplikationer efter ryggkirurgisk korrektion – i 30 - 90% enligt litteratu-
ren. Även djupa infektioner är vanliga postoperativt och rapporteras i 30 % 
eller mer. Sårläkningsproblem beror på dåligt cirkulerade vävnader p.g.a. 
bl.a. pares, nedsatt sensibilitet, avsaknad av muskulatur, ärrvävnad efter 
tidigare operationer, kronisk bakteriuri eller trycksår. Plastikkirurgi är ofta 
aktuell vid slutning av såret vid revisionskirurgi. Helst vill man uppnå en 
täckning med muskel, men ibland kan andra former av vävnadsexpansion 
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övervägas. Osäkerheten i dessa rapporter är stor p.g.a. den retrospektiva 
karaktären av uppföljningar och ett litet antal patienter i de flesta 
publikationer. 
 
Vid svåra postoperativa infektioner har man traditionellt förespråkat 
upprepade sårlavage, lång antibiotikabehandling och extraktion av alla 
implantat. Resultaten har visat höga frekvenser av pseudartros, betydande 
korrektionsförlust och upprepade revisionkirurgier med de risker som dessa 
innebär. En annorlunda strategi har presenterats med lovande resultat. I en 
serie av konsekutivt opererade patienter med djupa postoperativa infektioner 
har tidig hyperbar oxygen behandling medfört förkortad sårläkningstid, 
undvikande av långtidsantibiotika samt att implantaten kunnat behållas vid 
en uppföljning på minst tre år. 
   
En ofta diskuterad fråga är huruvida en ryggoperation försämrar gångförmå-
gan. Dels måste man komma ihåg att gångförmågan ofta försämras i 
tonåren, d.v.s. i samma ålder som skoliosoperationen är aktuell, dels att 
progredierande ryggmärgsdysfunktion försämrar både gångförmågan och 
ryggdeformiteten i sig. Kausala samband är inte alltid uppenbara. I litteratu-
ren finns motstridiga uppgifter, även från svenska material. En tidigare 
studie från Göteborg visade försämring av gångförmågan efter ryggopera-
tionen, medan det i Stockholmsmaterial inte framkom någon försämring av 
gångförmågan.  

Rekommendationer 
· Barn/ungdomar med MMC ska p.g.a. pågående tillväxt ha förtur 

framför vuxna till utredning och intervention. 
 
· Funktion, förekomst och grad av muskelsvaghet, spasticitet, smärta, 

rörelseinskränkning och felställningar i extremiteter och ryggrad ska 
följas upp regelbundet enligt strukturerat schema, se www.mmcup.se 

 
· Vid begynnande och vid ökande ryggfelställning skall fler-/tvär-

facklig utredning genomföras för att finna och åtgärda 
behandlingsbara orsaker, t.ex. fjättrad ryggmärg.  

 
· Neuroradiologisk utredning av hela spinalkanalen ingår i tidig 

diagnostik, och bör granskas på enhet med barnneuroradiologisk 
kompetens, i samråd med regionalt MMC-team.  

 
· Om en krökning föreligger och förefaller progrediera bör ryggen 

följas med röntgen var 6:e månad.  
 

· Ortopedisk ryggbehandling vid MMC är ingen akut åtgärd. Det finns 
alltid tid att inhämta erfarenhetsbaserad kunskap och grundad 
mening.  Beslut om ortopedisk ryggbehandling skall ske i samråd 
med ansvarig neurokirurg, urolog och neuropediatriker i regionalt 

http://www.mmcup.se/
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MMC-team (neurogen skolios, tillväxtprognos, urodynamisk 
påverkan mm).  

 
· Vid en Cobb-vinkel på 30° bör beslut om typ av behandling tas. 

Checklista inför ryggkirurgi 
Se särskilt dokument för utskrift att använda inför operation. 
 

Skicka gärna synpunkter och förbättringsförslag till redaktörerna/ 

ingrid.b.olsson@vgregion.se inför kommande revideringar. 
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Checklista inför ryggkirurgi 
 
Undersökningar med dokumentation - och vid behov behandling - före 
ryggdeformitetskirurgi: 
 

  cardiopulmonellt status inklusive blodtryck (respirationsinskränkning kan 
bero på såväl restriktiva förändringar pga deformitet i rygg/thorax och 
lunghypoplasi som neurogena orsaker) 

  näringsstatus 

  infektionsutredning, i synnerhet urinvägar, stomier, trycksår 

  shuntfunktion 

  neurologiskt status 

  hudstatus, möjlighet till mjukdelstäckning 

  status i extremiteterna, i synnerhet i höfterna med aktuell  
sjukgymnaststatus  

  hand-armstyrka och funktionsanalys inkl självständig RIK och andra 
ADLfunktioner 

  ryggröntgen i sittande med frontal och sagittal samt vid behov 
specialprojektioner 

  neuroradiologisk utredning av hela spinalkanalen med MRT och 
datortomografi med kontrast. Lokala variationer förekommer i metodvalet, 
men undersökningen bör kunna kartlägga missbildningar och avvikelser i 
både osseösa och neurala strukturerna, vilket förutsätter högkvalitativ 
teknik och tolkning. 

  om möjligt bör sittanalys med tryckmätning och kinetik ingå som bas för 
utfallsjämförelser 

  Information till patient och föräldrar ang. operation, risker och förväntat 
resultat 

 
 
De opererande enheterna använder Svensk ryggkirurgförenings registerformulär pre-, och 
postoperativt och vid uppföljningar. Därtill framkommer för ryggen väsentlig information 
från sjukgymnaststatus vid årliga kontroller. 
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Tabell ”BASPROGRAM ortopedi vid MMC” – se separat fil 
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Neurogen blåsfunktionsstörning 
Kate Abrahamsson  
Neurogen blåsfunktionsstörning är definitionsmässigt en blåsdysfunktion 
som orsakas av en störd innervation av blåsa och/eller sfinkter. Nästan alla 
individer med MMC har neurogen blåsfunktionsstörning. Förutom vid olika 
neuralrörsdefekter och missbildningar (t.ex. analatresi) förekommer det i 
samband med ryggmärgsskador och sjukdomar i ryggmärgen. ”Den 
neurogena blåsstörningen hos den växande individen är ett presumtivt 
progressivt tillstånd med uttalad risk för förändring o försämring av det 
patologiska mönstret över tiden” (Gladh & Mattsson 1994).  
  
Central skada, d.v.s. i ryggmärgen, leder till överaktivitet i både sfinkter och 
blåsmuskel medan skador perifert därom oftast ger minskad eller upphävd 
aktivitet. Vanligtvis medför spinal dysrafism en blandning av centrala och 
perifera nervskador. Alla nervbanor är inte utslagna, sensoriska banor dock 
ofta i större utsträckning är motoriska. Således är det svårt att avgöra 
skadetyp utifrån ryggmärgsbråckets läge och storlek (Bauer 1977). Varje 
barn är i princip unikt med sin egen störningsbild, vilket motiverar en 
noggrann utredning och bedömning i varje enskilt fall. 
 
Nervskadan påverkar blåsmuskel och sfinkter från kraftfullt överaktiv till 
helt inaktiv. Dessutom kan alla funktionskombinationer förekomma.   
 
Överaktiv blåsmuskel är dåligt relaxerad i lagringsfasen med hyperreflexi 
och/eller sänkt eftergivlighet och leder till höga lagringstryck. Samtidigt är i 
allmänhet blåsmuskelkontraktionen vid tömning abnorm och ineffektiv eller 
kan till och med helt saknas, med risk för ofullständig tömning. 
 
Inaktiv blåsmuskel har en total areflexi med stor eftergivlighet och låga 
lagringstryck, med otillräcklig eller helt utebliven detrusorkontraktion vid 
tömning.    
 
Överaktiv sfinkter står ständigt mer eller mindre kontraherad vilket är en 
fördel vid lagring av urinen men nackdel vid tömning. 
 
Inaktiv sfinkter medför otillräcklig eller utebliven slutning av blåshalsen 
vilket ger mer eller mindre uttalat urinläckage.   
 
Samspelet mellan blåsmuskel och sfinkter leder ofta till detrusor-
sfinkterdyssynergi, dvs sfinktern slutes när blåsmuskeln kontraheras i stället 
för att som i normalfallet öppnas. Tillståndet leder till ökat tryck och 
försvårad tömning.  
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Effekten av neurogen blåsfunktionsstörning leder till tre huvudproblem:  
- höga tryck 
- försvårad tömning  
- urinläckage. 

 
Att bekämpa höga tryck är det främsta målet när det gäller behandlingen av 
den neurogena blåsan. Höga tryck medför risk för skador på njurarna. 
Trycket skall inte överstiga 40 cm vatten (McGuire 1981) och troligen bör 
trycket i blåsan endast undantagsvis överstiga 20-30 cm vatten (Houle 
1993). Redan över 20 cm vatten uppstår skador på blåsmuskeln med 
fibrosutveckling som följd. Högre tryck ger också trabekulering med risk för 
divertikelbildning. Även vid god sfinkterfunktion kan inkontinens uppstå 
som ett resultat av höga blåstryck.  
 
Dålig tömning av blåsan kan ha många orsaker, främst otillräcklig 
kontraktion i blåsmuskeln men också överaktivitet i sfinktern eller en 
dyssynergi i samspelet mellan blåsmuskel och sfinkter. Resultatet blir 
residualurin som är den viktigaste orsaken till urinvägsinfektion. En gradvis 
övertänjning av urinblåsan kan också medföra att uretärernas ventilfunktion 
sätts ur spel, reflux uppstår.  
 
Inkontinens orsakas av defekt sfinkterfunktion och/eller höga blåstryck 
men också av ”overflow”. Urinläckaget är för den enskilde ett betydande 
socialt hinder med påverkan på livskvaliteten.  
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Utredning och basprogram för 
uppföljande kontroller vid neurogen 
blåsfunktionsstörning 
K Abrahamsson, U Jodal, R Sixt, E Stokland, U Sillén 
 
En översikt över aktuella röntgenologiska och klinisk-fysiologiska 
undersökningsmetoder finns i kapitlet Undersökningsmetoder. 

Basprogram 
Målsättningen är att lära känna blåsan, identifiera riskfaktorer och 
förebygga njurskada.  
 
Tabellen Basprogram visar förslag till utredning och uppföljning av barn 
med neurogen blåsfunktionsstörning. Basprogrammet beskriver fyra vård-
tillfällen under de första 2 levnadsåren med cystometri som återkommande 
undersökning. Denna ska kompletteras med någon eller några metoder för 
anatomisk kartläggning, speciellt för påvisande/uteslutande av dilatation av 
övre urinvägar som kan antyda högt blåstryck och därmed problem med 
avflödet från njurarna. En sådan undersökning är ultraljud. I nyföddhets-
perioden genomförs också en miktionsuretrocystografi (MUCG) för 
påvisande/uteslutande av reflux. Andra kompletterande undersökningar är 
de som tidigt kan påvisa njurskada i form av en ändrad sidofördelning av 
njurfunktionen eller fokala upptagsdefekter (DMSA-scintigrafi, MAG3-
renografi) alternativt värdera totala njurfunktionen (S-kreatinin, GFR-
bestämning).  
 
För kontrollerna från 2 års ålder har vi valt att årligen följa blåsfunktionen 
med cystometri, residualurinmätning, S-kreatinin, urin-sticka samt 
urinodling, kontroll av blodtryck och RIK-regim av uroterapeut. Vid stabila 
förhållanden kontrolleras urinvägarna med ultraljud vartannat år fram till 
den ”psykiska” puberteten, frigörelseprocessen. Eftersom RIK-regimen då 
riskerar att försummas, rekommenderas under denna period årlig 
ultraljudskontroll av urinvägarna. Vid 6-7, 11-12, och 16-18 års ålder 
rekommenderas MAG3-renografi och bedömning av njurfunktionen med 
clearancemätning (Cr-51 EDTA, Iohexol). Dessa undersökningar kan göras 
vid samma undersökningstillfälle och med samma perifera ven- kateter 
(PVK).  
 
De faktorer som framförallt orsakar njurskada är högt intrapelvint tryck och 
urinvägsinfektion som engagerar njurparenkymet. Risken för sådan infek-
tion ökar med graden av reflux. Med föreslaget basprogram uppnår vi en 
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fast grund att utgå ifrån med ett rimligt antal undersökningstillfällen. 
Självklart måste programmet individualiseras för att passa till varje enskild 
patient, särskilt gäller det de uppföljande kontrollerna, som kan göras tätare 
eller glesare beroende på behovet. Förändring av miktionsmönster, infek-
tioner mm kräver analys av bakomliggande orsak och möjlighet till faststäl-
lande av nytillkommen njurskada, d.v.s. individuell komplettering/upp-
följning med MUCG, DMSA-scintigrafi m.m. Efter kontinenshöjande 
operativa ingrepp rekommenderas kontroll av övre urinvägar en gång/år. 
 
Hos individer med kraftig skolios (> 40º) och lordos/kyfos (> 60º) och/eller 
kraftig övervikt är enligt vår erfarenhet bedömning av njurstorlek och 
dilatation med hjälp av ultraljud möjlig i 25-50 % av fallen (Abrahamsson et 
al 2006). En ryggfelställning under utveckling kan också resultera i vilse-
ledande sidofördelning av funktionen eftersom avståndet mellan njure och 
hudyta, ”njurdjupet”, förändras. Möjligen kan urografi vara ett alternativ för 
bedömning av dilatation och njurstorlek hos dessa patienter och sannolikt 
kan en DMSA-scintigrafi med bilder tagna både fram- och bakifrån vara en 
bättre metod för sidofördelningsberäkning än MAG3-renografi. 
 
Följande exempel på avsteg från basprogrammet kan tjäna som vägledning: 
 
Tätare kontroller genomförs vid 
Tidig (första levnadsåret) och/eller recidiverande pyelonefrit (ny MUCG + 
cystometri) 
Förändring av RIK-rutiner 
Förändring av miktions- eller blåstömningsmönster 
Förändrad medikamentell behandling 
Högriskblåsa (basaltrycksstegring >40 cm H2O och/eller överaktivitet >60 
cm H2O)   
 
Glesare kontroller kan genomföras vid 
Okomplicerat förlopp  
Inkontinens med låga läckagetryck 
 
Hur övergången till vuxensjukvården skall ske får diskuteras lokalt. Vid 
vissa enheter önskar vuxenkliniken själva genomföra en kartläggning vid 
övertagandet av patienten och vid andra enheter görs kontrollundersök-
ningarna alternerande på barnklinik och vuxenklinik under en övergångsfas. 
På en del orter överremitteras en färdigutredd tonåring till vuxensjukvården. 

Synpunkter på de morfologiska undersökningsmetoderna 
Ultraljudundersökning är en mycket användbar, noninvasiv metod, som kan 
användas i alla åldrar och framför allt är lämplig för att påvisa dilaterade 
njurbäcken som tecken på avflödeshinder, högtrycksblåsa och/eller reflux. 
Observera att dilatationsgraden är beroende av de aktuella tryckförhållan-
dena i undersökningssituationen. Njurarnas storlek kan bedömas och bör 
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relateras till nomogram i förhållande till ålder eller kroppslängd (Rosen-
baum et al. 1984; Han et al. 1985). 
 
Ultraljudsundersökningen är emellertid en undersökning som är mycket 
beroende av undersökarens erfarenhet och kompetens, och kvaliteten i 
undersökningen kan därför variera mellan olika sjukhus och bedömare. 
Ultraljud är inte tillförlitligt vad gäller njurskadebedömning.  
 
Miktionsuretrocystografi (MUCG) görs lämpligen vid första vårdtillfället. 
Vid denna kartläggs förekomst och grad av reflux och urinblåsans utseende. 
I framtiden kanske denna MUCG kan ersättas med videocystometri där 
MUCG och cystometri integreras. Idag saknas dock resurser för detta. 
Radionuklidcystografi, isotop-MUCG, ger något lägre stråldos än MUCG. 
En svaghet med radionuklidcystografi är att man inte kan gradera refluxen 
enligt gängse praxis och inte heller kan man bedöma blåsans morfologi. 
MUCG bör även i första hand väljas som komplement till cystometri då 
man på kliniska grunder behöver göra avsteg från basprogrammet och göra 
ytterligare undersökningar av urinblåsan, medan radionuklidcystografi kan 
vara en lämplig metod vid uppföljande kontroller av refluxförekomst.  
 
Radionuklidcystografi med indirekt teknik kan göras som ”bonus”-
undersökning vid MAG3-renografi. Den radioaktiva urin som ansamlas i 
blåsan under renografin används för att försöka påvisa reflux i samband med 
miktion eller spontan blåskontraktion. Ingen aktivitet behöver således 
tillföras via uretrakateter. Denna undersökningsteknik kan vara ett alternativ  
för barn som har ovilja mot blåskateterisering. Erfarenheten av undersök-
ningsmetodiken är emellertid begränsad på landets avdelningar för klinisk 
fysiologi.  

Synpunkter på olika njurfunktionstest 
S-kreatinin skall bestämmas med enzymatisk metod hos barn. Notera att vid 
sänkt muskelmassa kan S-kreatinin kraftigt överskatta njurfunktionen. Vid 
vår enhet hade tonåringarna med ryggmärgsbråck en ”range” mellan 14 och 
76 µmol/L (Abrahamsson et al 2005). Som en alternativ njurfunktionsindi-
kator har cystatin C föreslagits (Bökenkamp et al.1998) men med vårt 
referensintervall (0,55 - 1,15 mg/L) identifieras inte de individer som med 
Cr-51 EDTA clearance har en mild-måttlig njurfunktionsnedsättning.  
 
En GFR-bestämning görs lämpligen efter 1 års ålder. Före 1 år är njurarna 
under snabb utveckling och först under andra levnadsåret stabiliseras 
njurfunktionen motsvarande vuxenkapacitet (uttryckt i ml/min x 1.73 m2 
kroppsyta). Tas ett S-kreatinin samtidigt med att GFR bestämmes kan man 
sedan lättare värdera patientens kreatininvärden, eftersom S-kreatinin är 
väsentligen omvänt proportionellt mot GFR.  
 
Referensvärden avseende GFR mätt som clearance av Cr-51 EDTA eller 
Iohexol finns för barn från 2 års ålder. För att erhålla ett ”riktvärde” för barn 
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under 2 år kan Winbergs ekvation (1959), som egentligen gäller 24-timmars 
endogent kreatininclearance, användas (log clearance = 0.209 x log (ålder i 
dagar) + 1.44. 
 
Ibland kan det vara svårt att göra en adekvat kroppsyteberäkning och då är 
det bättre att följa patientens okorrigerade clearancevärden. I pediatriska 
sammanhang brukar en beräkning av  kroppsyta (BSA) enligt Haycock et al. 
(1978) anses vara den bästa (BSA= L 0.3964 x V 0.5378 x 0,024265, där L är 
kroppslängd i cm och V är vikt i kg). Dubois kroppsyteformel, som ofta 
används för vuxna, förefaller undervärdera BSA hos små barn med upp till  
7 %. Observera att den clearanceberäkningsmetod för vuxna som föreslagits 
av Bröchner-Mortensen EJ kan användas för barn (Bröchner-Mortensen et 
al., 1972).  
 
Reproducerbarheten eller dag-till-dag variationen för Cr-51 EDTA 
clearance hos barn i åldern 1-5 beräknas till drygt 7 %. 

DMSA-scintigrafi eller MAG3-renografi? 
Båda undersökningsmetoderna har hög tillförlitlighet och mycket god 
reproducerbarhet för bestämning av relativa njurfunktionen, dvs sidofördel-
ningen (split function) och är sannolikt de kvantitativa metoder, som tidigast 
kan påvisa en njurskada. DMSA-scintigrafi ger dessutom en möjlighet att 
bildmässigt framställa skador på njurarna såsom pyelonefritärr i form av 
reducerat upptag eller svullnad vid akut inflammation (se nedan) dock på 
bekostnad av högre stråldos än MAG3-renografi.  
 
MAG3-renografi som indikator ger istället en möjlighet att bedöma av-
flödesförhållandena hos respektive njure och skilja mellan organiskt betin-
gat avflödeshinder i övre urinvägarna och funktionellt hinder på grund av i 
första hand högt blåstryck. Dilaterade övre urinvägar utan avflödeshinder 
ger dock också långsam eliminering av indikatorn, vilket kan skapa problem 
vid bedömningen av avflödet. 
 
Ovan nämnda metoder för påvisande av njurskada i form av fokala upptags-
defekter och förändrad sidofördelning av njurfunktionen är vid ensidig 
skada känsligare än de metoder som mäter sammanlagda njurarnas funktion 
(clearancemätningar).  

Njurskada 
DMSA-scintigrafi är förstahandsmetod för kartläggning av pyelonefritisk 
njurskada. Urografi kan göras om tillgång till scintigrafi saknas. DMSA-
scintigrafi kan påvisa både akuta njurförändringar och permanent skada. För 
att påvisa permanent skada bör dock undersökningen inte göras förrän tidi-
gast 6 månader efter njurinfektion. För att en njurskada säkert ska ses på 
urografi bör man vänta 1 år. Enbart ultraljud är ej tillförlitligt för påvisande 
av njurskada (Stokland 1998). 
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Undersökningar av barn 
För att erhålla en hög kvalitet på olika undersökningar är det viktigt att mi-
nimera och helst undvika artefakter på grund av skrik och rörelser. Detta är 
lika viktigt i bilddiagnostik som t.ex. vid cystometri. Man bör därför redan 
vid första besöket få barn/föräldrar positivt inställda till de olika undersök-
ningarna. Detta gäller kanske speciellt barn med kroniska tillstånd, då dessa 
barn kommer att undersökas vid upprepade tillfällen (Ljung 1997). 

Rekommendationer vid undersökning av barn 
· Barn/Förälder bör få en noggrann och saklig information om 

undersökningarna och varför de skall göras. 
 

· Undersökningar av barn kan ta längre tid än motsvarande 
undersökning på en vuxen. Detta måste tas med i tidsplaneringen. 

 
· Leksaker och gärna video (kan stå på rullvagn och flyttas mellan 

olika undersökningsrum) bör finnas tillgängligt.  
 

· Små presenter som t ex klistermärken kan med fördel ges till barnen 
efter nålsättning och undersökningar. 

 
· EMLA® kräm skall alltid användas vid nålsättning. 

 
· Dormicum® i olika administrationsformer är lämpligt att använda till 

ängsliga barn och kan vid behov användas t.ex. vid nålsättning. 
 
Observera! Kateterprofylax kommer endast ifråga för patienter som inte 
RIK-ar sig eller som har en behandlad bakteriuri. 
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Undersökningsmetoder 
Eira Stokland, Rune Sixt, Ulf Jodal 
Rekommenderade undersökningar i Basprogram. 
För kommentarer till de olika undersökningsmetoderna, se även Utredning 
och basprogram för uppföljande kontroller. 
 

· Urodynamiska undersökningar (Cystometri, 
tryck/flödesundersökningar) se ”Urodynamik” 

 
· CT 

 
· Tc-99 DMSA-scintigrafi 

 
· GFR-bestämning 

 
· Radionuklidcystografi (Isotop-MUC) 

 
· Laboratorieanalyser 

 
· MRT 

 
· Renografi MAG 3 

 
· Röntgen MUCG 

 
· Ultraljud urinvägar 

 
· Urografi 

CT 
 
Indikationer  
Bedömning av 

o Anatomi, när den inte kan kartläggas med ultraljud.  
o Diagnostik av konkrement inom urinvägarna 

 
Kontraindikationer   
Överkänslighet mot röntgenkontrast (sällsynt) 
 
Användbarhet   
Kräver injektion av intravenös kontrast för de flesta frågeställningar.   
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Tillförlitlighet  
Mycket god diagnostisk säkerhet men användning begränsas pga att 
metoden ger relativt hög stråldos. Nyfödda kan oftast undersökas nymatade. 
I övrigt kan narkos behövas på barn som är yngre än 2-3år 
 
Tillgänglighet  
Finns på de flesta röntgenavdelningar 
 
Tidsåtgång  15 min plus tid för EMLA®  kräm och PVK  

DMSA-scintigrafi 
 
Indikationer: 
Bedömning av 

o Njurfunktionens sidofördelning 
o Parenkymskada, akut eller kronisk (pyelonefritärr) 
o Abnormt njurläge (bäckennjure, hästskonjure, aplasi) 

 
Kontraindikationer 
Inga 
 
Användbarhet 
Kräver intravenös injektion, ligga stilla 3 x 5 minuter, minst 
Alla åldrar, dock gärna över 3 månader 
Blåsan helst tömd före undersökningen 
Kan kompletteras med tomografi 
Standardiserat utvärderingsprogram finns 
Strålbelastande (1mSv) 
 
Tillförlitlighet 
Mycket god avseende sidofördelning av funktion (variationskoefficient  
2 %), 
normal sidofördelning inom intervallet 45-55 %, för ensidig duplexnjure  
50 - 60 %. 
God avseende parenkymskada, känsligare än urografi 
 
Tillgänglighet: 
Sjukhus med gammakamera 
 
Tidsåtgång: 
Förberedelser 1-2 timmar för EMLA®, PVK och injektion, vänta 2-3 timmar 
och bildtagning 1 timma 
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GFR-bestämning (plasma-clearance med Cr-51 EDTA eller 
iohexol) 
 
Indikation: 
Bedömning av absolut njurfunktion 
 
Kontraindikationer: 
Inga 
 
Användbarhet: 
Kräver intravenös infektion och intravenös blodprovstagning, ev. 
urinsamling vid kraftigt nedsatt njurfunktion. Från 1 år. Stråldos försumbar 
 
Tillförlitlighet: 
Säkraste metoden för bestämning av njurarnas absolutfunktion 
 
Tillgänglighet: 
Sjukhus med isotopdiagnostik, för iohexol-clearance kan prover skickas för 
analys vid sjukhuslaboratorium 
 
Tidsåtgång: 
Undersökningen skall göras på förmiddagen: minst 1 timma för EMLA® , 
PVK och 2 timmar för provtagningen. 

Radionuklidcystografi (Isotop-MUC)  
 
Indikationer: 

o Refluxdiagnostik 
o Volymbestämning av reflux + blåsa 

 
Kontraindikationer: 
Inga 
 
Användbarhet: 
Kräver blåskateterisering och viss kooperation. Stråldos försumbar 
 
Tillförlitlighet: 
God beträffande dilaterade refluxer 
 
Tillgänglighet: 
Få sjukhus gör undersökningen 
 
Tidsåtgång: 
Tid för blåskateterisering + undersökningstid c:a 1 timma 
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Laboratorieanalyser 

S-kreatinin 
Njurfunktionen följs enklast genom upprepade S-kreatininbestämningar. 
Man kan få en uppfattning om den glomerulära filtrationen GFR 
(ml/min/1.73 m2) genom att använda följande formel: 
GFR = K x Längd (cm) / Kreatinin (mmol/L), där K=32 < 2 år och K=38³2 
år  GFR 90 – 130 
Vid tveksamhet om betydelsen av stigande S-kreatinin bör 
filtrationsbestämning göras med 51 Cr-EDTA eller iohexol. 

S-Cystatin C 
Cystatin-C är en proteinashämmare med låg molekylvikt som produceras 
med konstant hastighet av alla kärnförande celler, är fritt filtrerade i 
glomeruli, reabsorberad och kataboliserad i proximala tubuli. 
Serumkoncentrationen är i huvudsak bestämd av den glomerulära 
filtrationen som gör analysen till en endogen markör av GFR. S-Cystatin C 
betraktas som en metod oberoende av kroppsstorlek och ålder.  

MRT 
 
Indikationer  
Kartläggning av anatomi  
 (Funktionsbedömning inkl sidofunktion och bedömning av avflöde, inte 
ännu klinisk rutin)  
 (Kartläggning av akut njurinfektion och permanent njurskada, inte ännu 
klinisk rutin)    
 
Kontraindikationer  
Inopererade  metallföremål.  
 
Observera Vid opererad hydrocefalus med omställbar shunt skall 
ventilinställning kontrolleras före och efter MRT. 
 
Användbarhet 
Mycket bra metod. Kan på sikt visa både anatomi och funktion. 
Användbarheten begränsas av att det oftast krävs narkos eller god sedering 
< 7 år.   
 
Tillförlitlighet  
God när det gäller att kartlägga anatomi.  Är till skillnad från datortomografi 
och scintigrafiska metoder inte beroende av funktionen för att visa 
anatomin.   
 
Tillgänglighet  
MR finns på de flesta sjukhus men det är möjligt att MR på urinvägarna bör 
göras på ställe där man har erfarenhet av pediatrisk uroradiologi  
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Tidsåtgång: 15-30 min + narkos 
 
 

Renografi (Tc-99 MAG3) 
 
Indikationer: 
Bedömning av 

o Njurfunktionens sidofördelning  
o Större parenkymskador 
o Avflödesförhållanden inom övre urinvägar 

 
Kontraindikationer: 
Inga 
 
Användbarhet: 
Kräver intravenös injektion, ligga stilla 20 minuter helst på rygg 
Alla åldrar 
Blåsan bör vara tömd före undersökningen 
Kan kompletteras med residualurinbestämning (försiktighet vid bedömning 
av dilaterade refluxer) 
Stråldos: 0.2 – 0.4 mSv 
 
Tillförlitlighet: 
Mycket god avseende funktionens sidofördelning, god avseende 
avflödesbedömning 
God till mycket god tillförlitlighet beträffande kvantifiering av residualurin 
 
Tillgänglighet: 
Sjukhus med gammakamera 
 
Tidsåtgång: 
Förberedelser 1-2 timmar + 30 minuter registrering 

MUCG - miktionsurethrocystografi 
 
Indikationer: 
Bedömning av 

o Reflux med gradering 
o Urinblåsans kapacitet, morfologi och tömning 
o Urethrapatologi (pojkar) 

 
Kontraindikationer: 
Inga 
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Användbarhet: 
Invasiv, kräver blåskateterisering och viss kooperation 
Alla åldrar 
Barnet behöver endast vara helt stilla under bildtagningarna 
Strålbelastande  1 mSv 
 
Tillförlitlighet: 
God. Refluxförekomst och grad kan dock variera på grund av naturlig 
funktionell variation  
Vad gäller antalet påvisade refluxer, samma resultat som med direkt 
radionuklidcystografi (isotop-MUC) 
 
Tillgänglighet: 
De flesta röntgenavdelningar utför denna undersökning 
 
Tidsåtgång: 
Ca 30 min -1 timma 

Ultraljud urinvägar 
 
Indikationer: 
Bedömning av 

o Anatomi avseende njurar, uretärer och blåsa 
o Njurstorlek i relation till nomogram 
o Dilatation av övre urinvägar 
o Residualurin 

 
Ej funktion, ej njurskadediagnostik 
 
Kontraindikation: ingen 
Användbarhet: 
Ej PVK, ej strålning 
Kräver ej att barnet ligger helt stilla 
Alla åldrar 
 
Tillförlitlighet: 
Mycket god för bestämning av njurlängd 
God beträffande dilatation (ger misstanke om avflödeshinder), dock med 
undantag för individer med kraftig vinkelfelställning av ryggraden och/eller 
obesitas. 
God beträffande kvalitativ bedömning av residualurin. Relativt bra 
kvantitativ uppskattning 
Okänslig beträffande njurskada (njurlängd dåligt mått på njurskada) 
God, alla röntgenavdelningar bedriver ultraljudsdiagnostik 
 
Tidsåtgång: 
30 minuter 
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Urografi 
 
Indikationer: 
Bedömning av 

o Anatomi njurar, specifikt duplikatur, uretärer och 
blåsa, speciellt preoperativt  

o Avflödesförhållanden 
o Ger uppfattning om njurfunktionen 
o Njurskadediagnostik 

 
Kontraindikationer: 
Dålig njurfunktion 
Undvika barn under 1 månad 
Kontrastmedelöverkänslighet (ovanlig) 
 
Användbarhet: 
Intravenös injektion 
Barnet behöver ligga stilla under korta perioder (sekunder) 
Strålbelastande (1 mSv) 
 
Tillförlitlighet: 
God beträffande njurskador 
Bra för anatomisk kartläggning 
 
Tillgänglighet: 
Alla röntgenkliniker 
 
Tidsåtgång: 
Förberedelser EMLA®, PVK samt undersökningstid 1 timma. 
 
 
Skicka gärna synpunkter och förbättringsförslag till redaktörerna/ 
ingrid.b.olsson@vgregion.se inför kommande revideringar 
 

mailto:ingrid.b.olsson@vgregion.se
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Urodynamikens roll vid neurogen 
blåsfunktionsstörning hos barn med 
MMC 
Gunilla Gladh Mattsson 
Indikationer och värdet av urodynamiska undersökningar (tryck/flödes-
mätningar, cystometri) på barn med neurogen blåsfunktionsstörning har 
diskuterats. Idag finns det evidens för att urodynamiska undersökningar 
spelar en central roll vid såväl utredning som uppföljning av neurogen blås-
funktionsstörning, både vid diagnostik och behandling, vilket lade grunden 
till ett svenskt förslag till nationellt vårdprogram för barn med neurogen 
blås- och tarmfunktionsstörning (Gladh & Mattsson (red) 1998).  
 
Urodynamiska undersökningar är avgörande för bedömningen av funktionen 
i de nedre urinvägarna för alla individer med neurogen blåsfunktionsstör-
ning, förutsatt att det utförs enligt standardiserad metod (McGuire et al. 
1983, Thorup 1993, Ozel et al. 2007, de Jong et al. 2008). En standardi-
sering av terminologin vid neurogen blåsfunktionsstörning har gjorts och 
senare också specifikt för blåsfunktionsstörningar hos barn, vilket minskar 
risken för feltolkningar (Stöhrer et al. 1999, Bauer et al. 2007). 
 
Att genomföra urodynamiska undersökningar på barn innebär svårigheter, 
inte minst vid bedömningen, dels för att kriterier för vad som är normalt 
fortfarande saknas på flera områden, dels för att vad som är normalt i en 
ålder kan vara patologiskt i en annan ålder. Ett problem är att det finns 
olikheter mellan olika enheter i landet, både när det gäller metod och 
bedömning av urodynamiska undersökningar, vilket begränsar användbar-
heten och försvårar utvecklingsarbete och kvalitetssäkring. För säkrare 
bedömning ska urodynamik på barn genomföras på enheter med pediatrisk 
erfarenhet och kunnande (Biusson et al. 2005). En nationell standardisering 
av cystometri och tryck/flöde på barn med neurogen blåsdysfunktion togs 
fram 1998 av en arbetsgrupp med representanter från fem enheter i Sverige 
med urodynamisk verksamhet för barn (Sundström och Feldt (red) 1998). 
 
I en studie jämfördes kliniska symtom med urodynamiska fynd hos 425 
konsekutiva patienter 1 - 87 år gamla (Katz et al. 1983). Studien visade att 
det var en dålig överensstämmelse mellan kliniska symtom och urodynamik. 
Emellertid, om fynden vid urodynamiken var reproducerbara var författarna 
benägna att tro att behandling baserad på de urodynamiska fynden var mest 
korrekt. Sedan dess har både teknik och diagnostik vad gäller urodynamik 
skärpts och kunskaperna kring bedömning och vad som är artefakter är 
bättre. McGuire et al. påpekade redan 1983 att patienter med MMC kräver 
långvarig och noggrann urologisk uppföljning vilket också senare bekräftats 
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vid en inventering av medicinska behov hos 175 svenska ungdomar (15 - 18 
år) med ryggmärgsbråck (McGuire et al, 1983, Olsson et al. 2006). 
 
Urodynamiska undersökningar redan under spädbarnsåret är värdefulla för 
en adekvat urologisk handläggning (Perez et al. 1992). I en avhandling om 
urodynamisk undersökning på neurologiskt friska barn och barn med kon-
genital neurogen blåsfunktionsstörning, påpekas vikten av det tidiga urolo-
giska omhändertagandet av barn med neurogen blåsfunktionsstörning, in-
kluderande urodynamisk utredning (Thorup 1993).  

Indikationer 
När det gäller barn med neurogen blåsfunktionsstörning i allmänhet och barn med 
MMC i synnerhet, är det väl känt att blåsfunktionen hela tiden kan förändras på 
ett oförutsägbart sätt, vilket är det viktigaste argumentet för kontinuerlig urologisk 
och urodynamisk uppföljning (Spindel et al.1987). Förändringar i blåsfunktionen 
kan vara ett första symtom vid fjättrad ryggmärg (tethered cord) och kan verifieras 
med hjälp av miktions/kontinenslistor och urodynamik (Abrahamsson et al. 2007). 
Barnets tillväxt innebär under hela uppväxttiden risk för symtomgivande fjättring, 
vilket även kan uppkomma i vuxen ålder. Vid skolioskirurgi kan blåsfunktionen 
också försämras. Även yttre orsaker som korsettbehandling kan ge en försämrad 
blåsfunktion med utveckling av vesikoureteral reflux (Lindehall et al. 1991).  
 
Urodynamisk utredning krävs därför före och efter korsettinprovning, ryggkirurgi 
samt före och efter operation av fjättrad ryggmärg. Urodynamisk utredning bör 
också alltid göras inför kirurgiska ingrepp som syftar till att förbättra blåsfunk-
tionen, men också vid ställningstagande till och uppföljning av behandling såsom 
RIK, farmakologisk behandling (antikolinergika, botulinumtoxin m.m.) och 
elektrisk stimulering (neuromodulering). 

Väl förberett barn är en förutsättning för bedömbar 
urodynamik 
Urodynamik på barn skall utföras i barnanpassad miljö och av personal som 
har vana att handskas med barn deras föräldrar. Utföraren skall ha kunskap 
om de kringfaktorer som är viktiga för ett bra resultat och ett genomförande 
av undersökningen skall baseras på inövade och dokumenterade rutiner. 
Förberedande information både till föräldrar och barn är mycket viktigt och 
måste helt naturligt avpassas efter behov och till barnets utvecklingsnivå. 
Efter beslut om undersökning bör föräldrar och barn informeras om 
omständigheter kring undersökningen och hur det kommer att gå till, vilket 
sedan bör förtydligas i skrift. Detta gäller lika mycket för de barn med 
föräldrar som varit med om cystometri och/eller tryck/flödesmätning en 
eller flera gånger tidigare. Det är väl känt att rädsla, smärta, obehag och 
ovilja ger svårtolkade resultat och är en kontraindikation mot undersökning. 
I övrigt gäller den terminologi och teknikstandard som anges i ICCS 
(International Childrens Continence Society; Nevéus et al. 2006) och ICS 
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(International Continence Society) kommittéarbete om ”Good Urodynamic 
Practices” (Schäfer et al. 2002). Se rekommendationer nedan (Sundström & 
Feldt (red) 1998 reviderad Glad Mattsson & Mattsson 2009). 

Miktion-RIK-läckage observation 
Ett viktigt komplement vid cystometri och tryck/flödesbestämning är mik-
tions/kontinenslistan (Mattsson 1994, Jansson et al. 2005). Listan, som kan 
utföras i hemmet eller på sjukhuset, beskriver miktions- och/eller kateteri-
seringsfrekvens och volym, läckageförekomst och volym (vägning av kon-
tinensskydd) och barnets aktiviteter under dagen. Till detta kan tilläggas 
mätning av dryck under observationsdygnet (dygnen).  
 
Vid observation på sjukhus mäts resturin med ultraljud efter miktion eller 
efter kateterisering för att kontrollera hur väl tömningen fungerar. De allra 
flesta (80-90 %) av barnen med MMC har ingen funktionell miktion (Gladh 
& Lindström 1999) vilket innebär att miktions/kontinenslistan fokuserar på 
kateteriserade mängder och läckage. Förändringar i miktions/kontinens-
mönstret bör leda till uppföljande cystometri och om det är aktuellt tryck/ 
flödesmätning. Inför varje cystometriundersökning bör en aktuell miktions-
kontinenslista vara gjord för att få veta den aktuella blåskapaciteten, inte 
minst för att undvika att fylla blåsan för mycket eller för lite, eftersom 
många barn inte känner blåsfyllnaden (Van Gool 1986). Inför cystometri på 
spädbarn görs en 4-timmars observation av miktionsmönstret och resturin-
mätningar med ultraljud (Holmdahl et al. 1996, Gladh et al. 2000). Efter 
undersökningen jämförs informationen från listan med resultatet av cysto-
metrin.  

Långtidscystometri 
För en bättre uppfattning av blåsfunktionen har sedan ganska många år 
använts en undersökningsteknik, som innebär att blåsans funktion registre-
ras under flera timmar upp till ett dygn. Patienten kan förflytta sig tämligen 
fritt under registreringen samtidigt som en fysiologisk blåsfyllnad erhålls 
(ambulatorisk långtidsregistrerad cystometri/tryckflödesmätning). Eftersom 
tekniken hittills har varit avancerad och utrustningen skrymmande har 
endast enstaka centra använt sig av metoden.  
 
Utvecklingen har gått framåt och idag finns både bättre teknik och mer 
kunskap (Van Waalwijk et al. 2000). Vilotrycket är en av de viktigaste 
parametrarna för att fånga barn i riskzonen i gruppen barn med neurogen 
blåsfunktionsstörning. Vilotrycket påverkas av fyllnadshastigheten och med 
en fysiologisk fyllnadshastighet och en längre registrering kan man troligt-
vis få en sannare bild av blåsfunktionen. Yeung et al. uttrycker att det finns 
stora fördelar med ambulatorisk långtidsregistrering jämfört med traditionell 
cystometri på barn och Hjälmås drog slutsatsen att det är ”the drug of 
choice” när det gäller undersökning av blåsfunktionen vid neurogen 
blåsfunktionsstörning hos barn (Yeung et al. 1995, Hjälmås 2003).  
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Det krävs fortfarande mer kunskap och erfarenhet, särskilt vad gäller barn, 
om skillnaden mellan traditionell och ambulatorisk cystometri, framförallt 
hur resultaten ska tolkas. Trots det, finns idag tillräckligt med evidens för att 
påstå att ambulatorisk långtidsregistrering vid cystometri tillför viktig 
information.  

Rekommendationer - urodynamik vid neurogen 
blåsfunktionsstörning på barn 
Gunnar Sundström/Gudrun Feldt (red) 1998-03-23 Klinisk Fysiologi Länssjukhuset 
Sundsvall-Härnösand 
Reviderat 2009-02-27 Gunilla Glad Mattsson/Sven Mattsson 

 
Cystometri bör göras hos barn med neurogen blåsfunktionsstörning vid 
ålder 0-1 månad, vid 4-6, 10-12 och 18-24 månaders ålder, därefter årligen 
under barndom och ungdom. Exempel på faktorer som kan motivera avsteg 
från basprogrammet finns i kapitel Utredning och basprogram för 
uppföljande kontroller. 

Planering för cystometri 
I grunden skall ambitionen vara att besöket och undersökningen på uro-
dynamikrummet upplevts som någon positivt. En förutsättning är att barnet 
är nöjt i en barnanpassad miljö. Rädsla, smärta, obehag och ovilja ger icke 
tolkbara resultat och är en kontraindikation mot undersökning. 

Medicinsk förberedelse och profylax 
Tarmtömning bör ha skett före undersökningen efter barnets vanliga rutiner. 
Laxering bör undvikas i anslutning till cystometrin. För barn < 1 år 
behöver laxering endast utföras vid kända obstipationsbesvär. 
 
Sedering bör i görligaste mån undvikas. I undantagsfall kan midazolam 
(Dormicum®) användas. Användning av lokalanestetika (t ex vid urethra-
hyperaestesi) bör anges. Analgetika som paracetamol kan vid behov 
användas kanske främst av psykologiska skäl. 
 
Barnets medicinering hanteras efter frågeställning och indikation för 
cystometrin. Är avsikten att studera "naturalbilden" vid neurogen skada 
skall blåspåverkande medicin sättas ut i god tid vilket innebär minst 3 dygn 
före undersökning. Är avsikten att följa effekten av given medicinering är 
det viktigt att undersökningen görs i bestämd tidsrelation till medicinintaget 
och här rekommenderas 2 timmar. Tidsintervallet skall vara lika inför varje 
ny jämförande undersökning. Är ny medicin insatt vars behandlingseffekt 
skall studeras bör en rimlig infasning på 3 veckor beaktas innan "steady 
state" uppnåtts. Pågående medicinering och tidpunkt för senast given dos 
skall alltid anges i protokollet för cystometrin.  
 
Vid symtomgivande UVI görs ej cystometri, däremot är asymtomatisk 
bakteriuri inte kontraindikation till att genomföra undersökningen (se kap. 

http://www.blf.net/neuropediatrik/vardprogram/mmcele/u.tva.kontroller.pdf
http://www.blf.net/neuropediatrik/vardprogram/mmcele/u.tva.kontroller.pdf
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”Urinvägsinfektion och neurogen blåsfunktionsstörning”). Barn som 
behandlas med RIK rekommenderas inte antibiotikaprofylax. Till övriga 
barn ges profylax efter cystometrin enligt lokala rutiner och PM som vid 
kateterisering. Barn med pågående antibiotikamedicinering bör få annat 
antibiotikum som profylax.  
 
Urinodling rekommenderas något/några dygn före undersökningen eller vid 
undersökningstillfället. Vid positiv odling och förändrat cystometriresultat 
där misstanke om att cystit/bacteriuri kan vara orsaken till förändringen, bör 
cystometri utföras på nytt efter eventuell behandling.  
 
Miktionslista skall vara genomförd och vid förstagångsundersökning 
omfatta 3 dygn, i andra fall kan det räcka med ett dygn. Från miktionslistan 
eller RIK-protokollet hämtas uppgift om aktuell funktionell blåskapacitet 
d.v.s. den största volym som blåsan kunnat hålla (i regel morgonportionen). 

Utförande av cystometri 
Registreringsutrustning skall ge en on-line presentation av totalt 6 kanaler 
simultant: 
två registreringstryck, ett subtraherat detrusortryck (pdet = pves - pabd), 
urinflöde, infunderad volym och EMG. Miktionsflöde registreras när så är 
möjligt och i analysen skall hänsyn tas till simultant detrusortryck och 
EMG. Den eventuella påverkan på tryck-flöderesultatet, som närvaro av 
kateter i urethra under miktionsflöde kan ha, beaktas på sedvanligt sätt. De 
rekommendationer som följer gäller cystometridelen av den urodynamiska 
undersökningen. Cystometriresultatet skall beskriva blåsans fysiologiska 
avvikelser vid neurogen skada och eventuella läkemedelseffekter.       
 
Teknik- och kateterval  
Vätsketransmitterande tryckteknik är standard, microtipkateterteknik kan 
användas. Externa givare anpassade i höjd till symfysens övre kant (ICS 
standard). Tvålumig blåskateter via urethra (≤ 6 F) exempelvis i "pig tail" 
utförande och enkanalig kateter i rektum (buktrycksreferens) 
rekommenderas. Båda tryckkanalerna skall vara kontinuerligt långsamt 
perfunderade (3 ml/h). Flera öppningar i spetsen på rektalkatetern minskar 
risken för igenpluggning. Suprapubiska katetrar kan ibland behöva användas 
för infusion och mätning av blåstryck. Inläggande av dessa bör i så fall ske i 
narkos med kontroll av kateterläget via cystoskop. 
 
Före infusion kontrolleras att tryck i blåsa och rektum är lika och svarar på 
samma sätt vid extern tryckbelastning (om möjligt hoststöt eller manuellt 
tryck mot buken). Det normala är att undersökningen utförs med barnet i 
sittande när så är möjligt  -  med små barn helt naturligt i liggande.  
 
Samtidigt med blås- och rektaltryck kan även urethratrycket registreras 
under cystometrin och ev miktion t ex i de fall en tvåkanalig mikrotipkateter 
används. Det registrerade urethratrycket blir en funktion av 
kateterdimension, av givarposition i förhållande till urethras högtryckzon 
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och av pågående tonus och reflexaktivitet i sfinkter och omgivande 
muskulatur. Detta gäller även de absoluta trycken i en urethratryckprofil. 
Kateterns diameter och draghastighet skall vara standardiserade.  
 
EMG registrering kan ge värdefull information. För att underhålla 
kompetens för registrering och tolkning rekommenderas att EMG registreras 
som rutin vid alla undersökningar. Här avses ett s k "kvantitativt" EMG med 
ytelektroder perinealt. Trådelektroder (s k krokelektrod) kan användas vid 
speciella frågeställningar hos barn med ingen eller nedsatt känsel. 
Placeringen av ytelektroderna skall vara "tät" så att influens från 
glutealmuskulaturen undviks. Hudmotståndet (mätes) skall nedbringas i 
första hand med tvättning/avslipning med speciallösning som innehåller 
slipmedel och i andra hand med avslipning med sandpapper. Elektroderna 
skall täckas väl för att minska risken för kortslutning vid miktion. Kontroll 
bör ske om EMG-aktivering finns vid hoststöt, vid krystning/buktryck eller 
stimulering analt.  
 
Infusion      
Cystometri inleds med infusion av kroppsvarm (+30 - +35o ) fysiologisk 
koksaltlösning med en infusionshastighet av c:a 5% av förväntad 
blåskapacitet per minut (miktionslistans största mikterade alt. RIK-volym) 
och minst två registreringar utförs vid utredning och även vid uppföljning 
vid nytillkomna förändringar. Vid stor skillnad mellan de två första 
fyllnaderna görs en tredje registrering om det inte klart framgår att den 
första cystometrin stördes av ovidkommande faktorer. Registrering nummer 
två bör gälla som jämförelsegrund mot framtida cystometrier.   
 
Infusionen bryts av följande skäl: 

· upplevelse av stark trängning 
· miktion 
· upplevelse av eller tecken på obehag  
· högt basalt detrusortryck (≥ 50 cm H2O) om inte större volymer 

finns registrerade på miktionslista 
· ≥ 150% av förväntad blåskapacitet alt. största volym enligt 

miktionslista i kombination med basalt detrusortryck >20 cm H2O 
(OBS! risk av "överfyllnad" på barn med stor reflux) 

· läckagehastighet ≥ infusionhastigheten                                                                                                                              
 
Blåsans köldtest (BCT = bladder cooling test) 
Köldtest bör utföras efter att cystometrin genomförts. Köldtestet inleds med 
kontrollinfusion med kroppsvarm fysiologisk koksaltlösning. Via 
blåskatetern fylls den tömda blåsan i snabb takt (10-20 s) för hand med 
spruta med den största volymen som inte utlöser en detrusorkontraktion 
enligt aktuell cystometri (vanligen ca 1/3 av den cystometriska 
blåskapaciteten men med stora individuella skillnader) och 
tryckutvecklingen observeras under en minut efter avslutad infusion. Vid 
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överaktivitet i detrusorn kan små volymer ge ett kraftigt svar varför själva 
köldtestet måste utföras med mindre volym av uppmätt blåskapacitet.  
 
Vid negativ kontroll sker ny påfyllnad på samma sätt och samma volym, 
efter evakuering av den kroppsvarma vätskan, med kall fysiologisk 
koksaltlösning (+4 - +8oC). Positivt test föreligger om detrusorkontraktion 
sker inom 1 minut med detrusortryck >30 cm H2O. Testet förutsätter att 
blåsan blir utsatt för en låg temperatur som bör ha nåtts om returvätskan, 
som tas ut efter en minut, har en temperatur ≤ 22o. Positiv test är det vanliga 
fyndet hos friska barn yngre än 4 år. En negativ test tyder på en nedre 
motorneuronskada. Ett positivt test hos barn >6 år ses vid höga neurogena 
skador.  
 

Utvärdering av cystometri  
Aktuella mätvariabler - definitioner och kommentarer 
 
•     Cystometrisk blåskapacitet är den volym vätska som blåsan innehöll i 

det ögonblick infusionen stoppades dvs infunderad volym plus aktuell 
diures. I avsaknad av miktion är det den volym som kan aspireras. Vid 
miktion är blåskapaciteten summan av mikterad volym (exkl. tidigare 
läckagevolym) och residualvolym.   

 
      Den cystometriska blåskapaciteten jämförs med den funktionella 

blåskapaciteten dvs den volym som barnet normalt tömmer vid, när 
tydligt behov ger sig till känna. Det nyfödda barnets blåskapacitet är 30 
ml och ökar för varje år med 30 ml tills den nått den vuxnes storlek vid 
12-14 års ålder. Förväntad cystometrisk blåskapacitet uträknas med 
formel: (åldern i år + 1) x 30. 

 
•     Blåsfyllnadskänsla - friska barn kan i bästa fall från fyra års ålder ge 

besked om upplevelse av trängning. Blåsfyllnadskänsla anges i tre 
nivåer den "första" känslan, den "normala" och den "starka" då 
infusionen skall brytas. Vid neurogen skada kan upplevelsen saknas 
eller bara framkomma av indirekta tecken (oro, gråt, rörelser etc) vilket 
skall noteras och om entydiga också motivera avbrytande av infusionen 
(se ovan). 

 
•    Compliance i blåsväggen - anger den volym (ml) som blåsan "passivt" 

kan ta emot med en resulterande tryckökning av 1 cm H2O. Som 
underlag för beräkningen används ett mellansegment av kurvan 
detrusortryck mot volym, som anger vilotryckets utveckling under 
fyllnadsfasen inom ett område upp till 30 cm H2O med undvikande av 
fasiska kontraktionstoppar. 

 
      Compliance skall betraktas som en karaktäristik av blåsväggens 

tänjbarhet under fyllnadsfasen - en sänkt compliance betyder en ökad 



Nationella medicinska riktlinjer vid ryggmärgsbråck 

2011-12-01 sidan 82(138) 

styvhet i blåsväggen vilket kan bero på en ändrad struktur och/eller ökad 
tonus i detrusorn. Låg compliance anses tillföra ett riskmoment för 
skada på övre urinvägarna. Cystometrisk  kapacitet vid basalt 
detrusortryck 20 respektive 30 cm H2O ("safe capacity") ger en kliniskt 
mer användbar uppfattning om de med hänsyn till njurfunktionen 
"säkra" blåsvolymerna än vad compliancevärdet ger.  

 
•     Detrusoraktivitet - noteras som förekomst av antal fasiska 

detrusorkontraktioner (överaktivitet) över viss duration och amplitud 
tillsammans med den volym när de första kontraktionen debuterade. 
Eventuell subjektiv upplevelse noteras.  

 
•     Max vilotryck - avser bastrycket vid cystometrins avslutande dvs ev 

fasiskt kontraktionstryck skall inte medtas - anges i cm H2O  
 
•     Läckagetryck - Läckagetrycket är det tryck som råder i blåsan vid 

cystometri när signifikant urinläckage blir synligt. Vid infusionen 
registreras läckage/tömning samt simultant tryck och uppnådd 
infusionsvolym vid läckaget. När ett utslag på flödesmätaren används 
som indikator på läckage skall hänsyn tas till tidsfördröjningen mellan 
tryck och resulterande flödesutslag vilket är av speciell vikt om läckaget 
ses i samband med en fasisk detrusorkontraktion.  

 
Skicka gärna synpunkter och förbättringsförslag till redaktörerna/ 
ingrid.b.olsson@vgregion.se inför kommande revideringar. 
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Uroterapeutiska insatser inklusive RIK 
vid neurogen blåsfunktionsstörning 
Birgitta Lindehall 
Så gott som samtliga barn och ungdomar med ryggmärgsbråck har 
någon form av blåsfunktionsstörning, med svårigheter att tömma 
blåsan, återkommande urinläckage eller både och. Blåstömnings-
problemet är ur medicinsk synvinkel det allvarligaste, medan urin-
läckaget är det som tidigt blir mest påtagligt för barnet självt. På 
grund av brist på koordination mellan blåsmuskel och slutmuskel blir 
blåstömningen ineffektiv och kan ge upphov till återkommande sym-
tomgivande urinvägsinfektioner, som i sin tur ger skador på njurarna. 
Under de tre första levnadsåren utvecklas njurarna och det är viktigt 
att optimal tömning startas tidigt för att förhindra allvarlig njurskada 
(Edelstein et al 1995). 
 
Vid 3-4 års ålder börjar de flesta barn bli torra, medan barn med ryggmärgs-
bråck som regel behöver mer eller mindre avancerad hjälp för att bli torra. 
De får öka storleken på sina inkontinensskydd istället för att bli av med 
blöjorna som deras jämnåriga. I tonåren kan urin och avföringsinkontinens 
bli ett allvarligt hot mot individens livslust (Moore et al 2004).   
 
De diagnostiska metoder och behandlingsmodeller som här beskrivs kan 
appliceras på alla individer med symtom på neurogen blåsfunktionsstörning 
oberoende av bakomliggande diagnos. 
 
 Uroterapi är främst ett beteendeterapeutiskt behandlingssätt, vilket innebär att individen ändrar sina 

vanor och genomför lämpliga behandlings- och träningsprogram.  
 
Uroterapeuten arbetar för att: 
- skapa förståelse för sammanhanget mellan orsak och symtom genom att undervisa om normal 
blås- och tarmfunktion 
- kartlägga problem, starta lämplig behandling eller remittera vidare till lämplig instans samt följa 
upp insatta åtgärder 
 
Uroterapeuten har professionella kunskaper om lämpligt förbrukningssortiment och kan därför 
prova ut och förskriva individuellt anpassade produkter samt utvärdera dem tillsammans med 
individen 
 
Uroterapeutens grundutbildning kan vara sjuksköterska, sjukgymnast, barnmorska eller läkare och 
utbildningen till uroterapeut är en specialutbildning på universitetsnivå 
 
Uroterapeuten samarbetar med barnurolog/urolog och/eller specialutbildad barnneurolog/neurolog, 
vilka tillsammans beslutar om fortsatt urologisk planering och lämplig behandlingsstart (Hellström 
& Lindehall 2006). 
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Vid neurogen blåsfunktionsstörning är det ur flera aspekter betydelsefullt att 
ta till vara personens egna fysiska och psykiska förutsättningar. Första steget 
är därför alltid undervisning i urinblåsans och urinvägarnas funktion. Under-
visningsmaterialet måste anpassas efter ålder och intellektuell utveckling. 
Konkreta och enkla bilder underlättar för barn med perceptionsstörningar. 
Naturtrogna dockor finns i olika material, gärna som man kan öppna och 
därmed demonstrera vad man talar om. Barnet kan även få berätta med egna 
bilder genom att rita eller måla hur blåsa och njurar fungerar. 
 
Målet är självständighet så långt det går och för att kunna nå dit måste 
behandlingsmetoder för såväl blåstömnings- som läckageproblem vara 
välkända för individen. Det är viktigt för självkänslan att ha kontroll över så 
vardagliga saker som de egna toalettbestyren. Även om inte alla moment 
kan klaras av på egen hand, så är känslan av delaktighet betydelsefull 
(Edwards et al. 2004).    

Uroterapeutens diagnostiska verktyg 

Anamnes 
Bedömning av barnets specifika tömnings- och/eller läckageproblem görs 
lämpligast med strukturerat anamnesformulär. Från åldrarna 10-12 år kan 
det vara lämpligt att först ta upp en kort anamnes med barnet och därefter 
tillsammans med föräldrarna. Detta för att barnet tidigt skall bli medvetet 
om att det är om honom/henne samtalet handlar.  

Miktions- och läckagetester 
För kartläggning av barnets blåstömning används lämpligen så kallad fyra-
timmars miktionsobservation (Holmdahl et al 1996, Gladh 2000). Den ger 
svar på tömningstider, mängder och vad som eventuellt kan påverka 
tömningen. En ”skvallerlapp”, en remsa nonwoven i sidan på barnblöjan, 
gör eventuella läckage synliga utan att man behöver ta av blöjan. 
 
På miktionslista, som även kan föras i hemmet, noteras bl a miktions-
frekvens och miktionsvolym. Eventuella läckage noteras, liksom läckage-
volymer (viktökning av läckageskyddet). Miktions- och läckagetester 
används även som objektiv utvärdering av aktuell behandling och en viktig 
vägledning då lämpligt inkontinensskydd ska ordineras (Hellström et al 
1986)  
 
Upplevelsen av urinläckagets volym kan variera starkt, liksom de verkliga 
volymerna. Fysiska aktiviteter, mängden dryck och även stort fruktintag 
påverkar diuresen och därmed undersökningen, vilket bör beaktas i samband 
med utvärderingen (Abrams et al 1988). 
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Residualurinmätning 
Oavsett vilken metod som används för blåstömning måste regelbunden 
uppföljning ske med bl. a. kontroll av tömningsteknik, urinflöde och resi-
dualurinmätning (se ”Basprogram uro”). Äldre barn som inte använder RIK, 
får försöka kissa på uppmaning med efterföljande mätning av residualurin.  
 
Residualurinmätning sker enklast med hjälp av ultraljud med apparatur med 
manuell uträkning, då små urinmängder kan vara svåra att beräkna med en 
s. k. Bladderscan®. 
 
Miktions- och läckagetest 
Ger information om: 
- miktionsfrekvens 
- miktionsvolym; enstaka och total 
- läckagefrekvens 
- läckagevolym; enstaka och total 
- funktionell blåskapacitet 
- funktionell kontinenskapacitet 
- maximal kontinensperiod 
- trängningsfrekvens 
- motorisk aktivitet av betydelse för ev. läckage 
- mängd intagen vätska 
 

Urodynamik  
Se kapitlet ”Urodynamikens roll vid neurogen blåsfunktionsstörning hos 
barn med MMC”  

Bedömning 
Resultaten av undersökningarna sammanställs av uroterapeut tillsammans 
med barnurolog eller specialutbildad barnneurolog och utgör grunden för 
beslut om vilken behandlingsmodell som är adekvat med tanke på 
njurfunktion, blåsfunktion, läckagemängd, residualurinmängd samt, inte 
minst, barnets och familjens förutsättningar.  
 
Det är viktigt att omvårdnaden sker utifrån ett familjefokuserat synsätt, som 
då kan ge bästa förutsättning för att ordinerad behandling genomförs. 
Miktionsråd, RIK, intravesikal läkemedelsbehandling, olika typer av 
elektrostimulering samt även utprovning av lämpliga förbrukningsartiklar, 
introduceras av uroterapeut som också står för uppföljning under 
behandlingstiden.  

Blåstömning 
Viljemässig blåstömning sker efter trängningssignal eller på uppmaning. 
Tömningen kan ske efter start med normal tömningsreflex, efter kryststart, 
med upprepade krystförsök eller efter olika former av blåskomprimering. 
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Fullständig normal tömning med tömningsreflex är sällsynt för barn med 
ryggmärgsbråck. Regelbunden urologisk uppföljning är viktig även i dessa 
fall, då en till synes helt intakt blåsfunktion kan ändra mönster under 
uppväxtåren. Om förmåga finns till viljemässig tömning, men med alltför 
glesa trängningssignaler, bör regelbundna tömningstider startas med 3-4 
timmars intervall (Mevorach et al 1996, Reiner et al 1992).  
 
Kryststarttömning kan tillämpas av de barn, som har en blåsmuskel med 
startsvårigheter, men som efter några krystförsök kan få igång en effektiv 
tömning. Det är viktigt att göra återkommande kontroller av residualurin 
efter avslutat tömningsförsök. Upprepade krysttömningar innebär att blåsan 
enbart tömmer sig vid krystning och sfinktern är sällan helt avslappad. 
Eftersom metoden ger tömning med höga blåstryck kan den på längre sikt 
skada njurfunktionen. Återkommande ofullständig blåstömning ger risk för 
urinvägsinfektioner. Denna metod är därför inte att rekommendera. 
Detsamma gäller olika former av blåskomprimering. 

Ren intermittent kateterisering, RIK 
 
Numera startar man ren intermittent kateterisering, RIK, redan i nyfödd-
hetsperioden och i ett livsperspektiv fortsätter det att vara metoden för blås-
tömning för de flesta individer födda med ryggmärgsbråck. Metoden 
beskrevs först av Lapides 1972. Genom regelbundna tömningar med högst 4 
timmars intervall d. v. s. genom att undvika blåsvolym över 400 ml hos en 
vuxen individ, kunde man undvika urinvägsinfektioner. Lapides visade 
vidare, att fullständig och regelbunden tömning var viktigare än steril teknik 
(Lapides et al 1974, 1976, Diokno et al 1983). För långa intervall mellan 
RIKningar är fortfarande den främsta anledningen till urinvägsinfektioner 
(Bakke 1992).  
 
Regelbunden RIK kan minska risken för höga blåstryck och i många fall 
även risken för läckage. Uretärreflux och njurdilatation kan reduceras och 
förhindras med RIK, som är en lågtryckstömning. För att förbättra eller 
bevara blås- och njurfunktion är RIK fortfarande den viktigaste 
tömningsmetoden när inte individens egen tömningsförmåga fungerar 
tillfredställande (Lindehall 2007).  
 
Behandling med RIK ordineras av läkare. Om RIK-start inte skett under 
nyföddhetsperioden utan startas under spädbarnsåret har föräldrarna 
fortfarande möjlighet att under längre tid träna sina färdigheter, innan barnet 
blir alltför motoriskt aktivt. Barnets upplevelse av RIK-start blir då mindre 
traumatisk. Behandlingen kan alltid avslutas om den inte behövs. 
 
RIK-start i förskoleåldern kräver noggranna förberedelser och mycket 
tålamod för att undvika en traumatiserande upplevelse. Vid 3-4 års ålder har 
barnet ofta en stark egen vilja och är mer motoriskt aktivt, vilket kan 
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innebära att kateteriseringen måste ske med list och snabbhet. För ett barn 
som redan tidigare startat RIK-behandling uppstår sällan dessa problem. 
 
Uppföljning av RIK-start sker efter några dagar först via telefonkontakt eller 
återbesök, sedan vid ca 3 månader respektive ca 12 månader från start. RIK-
tekniken optimeras vid de årliga urologiska kontrollerna (de la Hunt 1989, 
Lindehall 1994). 

RIK av spädbarn sker på skötbord, men när barnet får bättre balans utförs 
kateteriseringen med barnet sittande på anpassad toalettsits. För att nå så 
effektiv blåstömning som möjligt är en trygg och avslappad sittställning på 
toaletten av högsta prioritet. En individuellt anpassad toalettstol ska provas 
ut då barnet är ca 1.5 år, och anpassningen görs i samarbete mellan barnets 
uroterapeut och arbetsterapeut. Det är viktigt att tänka på att både RIK och 
tarmsköljning ska kunna utföras på samma hjälpmedel. Minst två toalett-
stolar behövs för att underlätta vardagslivet i hemmet och på förskola/skola. 
Blåstömning med RIK och byte av inkontinensskydd på skötbord bör 
undvikas, absolut upphöra senast innan barnet kommer upp i skolåldern. 
Endast i mycket speciella undantagsfall får detta praktiseras på äldre barn 
och ungdomar.  

Det är viktigt att sittställningen återkommande utvärderas, inte bara ur 
trygghets- och RIK-teknisk synpunkt utan även för att se hur effektiv 
tömningen är, d v s att mäta residualurin efter tömning i olika positioner. 
 
De flesta flickor har inga hinder i uretra som kan ge kateteriseringsproblem. 
Däremot kan ibland urinrörsöppningen vara svår att hitta på grund av 
varierande läge. Det kan vara till hjälp att spruta in bedövningsgel i 
närliggande område för att fylla uretras nedersta del, vilken då syns som en 
förstorad mörk öppning. På små pojkar behöver inte förhuden dras tillbaka 
helt innan katetern sätts in i urinröret, men urinrörsmynningen måste bli 
synlig, så att inte katetern letar sig runt under förhuden.  
 
På flickor är uretra rak, medan uretra på pojkar är lite längre och mer ”S”-
liknande. Pojkens penis riktas framåt/uppåt vid kateteriseringen. Vid 
assistent-kateterisering av pojkar hålls penis framåt/uppåt med tummen 
placerad under penis strax framför penisroten. Detta för att lättare känna om 
katetern stöter på motstånd t ex på grund av sfinkterspasm. Vid 
sfinktermotstånd formar sig katetern som ett ”S”. Det är då lämpligt att 
vänta någon minut med katetern på plats i urinröret. Barnet kan djupandas 
och därefter görs ett nytt kateteriseringsförsök just då barnet andas ut. 
Ytterligare kateteriseringsförsök bör göras efter 5 – 10 minuter, så att 
sfinktern får möjlighet att slappna av. 

Själv-RIK 
De flesta barn lär sig att utföra själv-RIK i tidiga skolåldern. Självträningen 
startar dock redan från ca 1 års ålder eller då barnet visar intresse för någon 
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del av behandlingen, t ex att öppna kateterns påse och att själv dra ut 
katetern efter tömning.  
 
Beroende på barnets handmotoriska funktion och kognitiva förmåga sker 
träning av själv-RIK med lämpliga delmål. Tiden kan variera från några 
dagar upp till 2-3 veckor. Träningen är individuellt anpassad och för 
maximal inlärning är motivationen viktig. Delmålen gör att barnet upplever 
att färdigheterna ökar. Hos en del barn är motivationen kortvarig och kan 
vara svår att stimulera fram. Ibland måste kraven sänkas och träningen t o m 
avbrytas för att återupptas i en senare utvecklingsperiod.  
 
Förutom handmotorisk träning är balans- och kroppsuppfattning betydelse-
full, liksom minnesfunktion och tidsuppfattning. Om tömningstiderna 
hänger samman med andra händelser t.ex. frukost, raster, skoldagens slut 
och sänggående kan det vara lättare att komma ihåg tömningarna. Dagbok, 
klocka som låter eller vibrerar och mobiltelefon är hjälpmedel som kan 
stötta minnet.  
 
Kunskap om de specifika kognitiva svårigheterna hos barn med ryggmärgs-
bråck och hydrocefalus har givit oss bättre möjligheter utforma stöd i dessa 
situationer (Lindquist et al 2005). Flertalet med ryggmärgsbråck behöver 
livslångt stöd för att klara av sin vardagssituation. Om t ex RIK-behand-
lingen utförs oregelbundet eller avslutas på egen hand, ökar risken för 
infektioner och njurskador. 

En del barn har uttalat motstånd mot kladdiga föremål som t.ex. kateter med 
hydrofil yta och kateterslem. I träningen ingår kladdträning såväl som 
träning med extra handtag som hjälpmedel. Att behöva känna på sina 
könsorgan med egna händer kan för vissa barn vara ett hinder för själv-RIK. 
För att stimulera barnets kroppsuppfattning och självbild, kan en spegel 
tidigt placeras så att barnet, som har nedsatt sensibilitet i och runt genitalia, 
får möjlighet att lära känna sin kropp genom både syn och känsel. 

Sensitivitetsträning ger ökad kunskap om den egna kroppen och ger barn 
med nedsatta känselområden en viktig upplevelse. För barn med percep-
tionsstörning kan träning av själv-RIK framför en spegel bli ett problem i 
stället för en hjälp. Däremot är spegeln viktig för att få ett sammanhang och 
en helhetsbild. Alltför många barn vet inte hur de ser ut runt genitalia eller i 
ryggslutet där bråckoperationen är utförd.  
 
Målet är att barnet själv ska kunna utföra RIK före skolstart. Om inte detta 
kan uppfyllas är det viktigt att barnet utför de moment som det klarar av t ex 
förbereda eller avsluta kateteriseringen. Barnet behöver återkommande 
intensiva träningsperioder av de olika färdigheterna. Tvåhandsgreppet 
innebär att både kunna sära på blygdläpparna eller hålla penis i rätt läge och 
samtidigt föra in katetern. Detta moment behöver ofta tränas under en längre 
tid. Även att lära sig tidsuppfattning och att strukturera vardagsrutiner 
kräver motivation och tid. Den kognitiva utvecklingen bör vara kartlagd före 
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skolstart, så att relevanta krav ställs både i fråga om självständighetsträning 
och skolprestationer. 

RIK frekvens 
Vid RIK-start hos ett nyfött barn är kateteriseringsintervallet högst 4 timmar 
och görs som regel i samband med barnets måltider. Blöjan skall alltid vara 
våt mellan kateteriseringarna. I annat fall måste tätare tömningar ske. 
Observera att spädbarnets gråt kan vara ett tecken på fylld blåsa.  
 
Vid 2.5 - 3.5 års ålder förväntas barn kunna styra sin blåstömning och 
därmed bli kontinenta. Därför är det viktigt att barnet med ryggmärgsbråck 
har fått sin inkontinens-problematik kartlagd och att en behandlingsplan 
startats. För att ge möjlighet till kontinens är det första steget att minska 
tömningsintervallet till var 3: e timma, vilket visat sig fungera bäst för barn 
med ryggmärgsbråck, då de flesta har en mindre blåsvolym än den för 
åldern förväntade. Med längre tömningsintervall ökar risken för fler 
läckageepisoder, höga blåstryck, samt återkommande urinvägsinfektioner.  
 
Tömningsfrekvens och tömningseffektivitet förhindrar symtomgivande 
urinvägsinfektioner. Optimal tömningsfrekvens är 4-6 ggr/dygn oavsett var 
man befinner sig. För att uppnå detta krävs bl. a. minnesfunktion, rätt 
sittställning och rätt grovlek på katetern. Med hjälp av ultraljudsteknik 
kontrolleras blåstömningens effektivitet upprepade gånger, både vid 
assisterad RIK och själv-RIK. 
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RIK – metoden: 
Händerna tvättas före och efter RIK 

 
Själv-RIK 

Plocka fram kateter, ev glidslem och ev nytt läckageskydd 
Sitt i utprovad optimal sittställning eller stå upp 

   
                      Pojke        Flicka 
Med ena handen: håll penis utåt/uppåt mot buken    Med ena handen: sära på blygdläpparna 
 

Med andra handen: för in katetern tills urinen börjar rinna. 
När urinen slutat rinna förs katetern in ytterligare en liten bit. 

Om urin börjar rinna igen, vänta tills urinen slutat rinna och dra sedan sakta ut katetern. 
Om urinblåsan är svår att tömma, tryck över buken eller hosta med katetern kvar i blåsan. 

 
Assisterad-RIK 

Plocka fram kateter, ev glidslem och ev nytt inkontinensskydd 
Låt barnet sitta i utprovad optimal sittställning 

Sitt framför barnet eller på det sätt som ger bäst arbetsställning. 
 

                    Pojke         Flicka 
Med ena handen: håll penis utåt/uppåt mot buken    Med ena handen: sära på blygdläpparna  
och med tummen underifrån nära penisroten.     
Då känns kateterns väg in i blåsan.  
 

Med andra handen: för in katetern till urinen börjar rinna 
När urinen slutat rinna förs katetern in ytterligare en liten bit. 

Om urinen börjar rinna igen, vänta tills urinen slutat rinna och dra sedan sakta ut katetern. 
Om blåsan är svår att tömma, tryck över barnets buk eller låt barnet hosta med katetern kvar 

i blåsan. 
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RIK-komplikationer 
Urinvägsinfektioner är i de flesta fall orsakade av i första hand för få RIK-
tillfällen eller en ofullständig tömningsteknik. För att uppnå effektiv töm-
ning är katetergrovleken viktig. En för tunn kateter ger sämre flöde och den 
ofta förekommande vita bottensatsen i blåsan, som består av salter, döda 
celler, bakterier m.m., behöver en viss flödeshastighet för att lättare tömmas 
ut. Att katetern dras ut för fort eller bara varit innanför blåshalsen, kan också 
vara tänkbara orsaker till ofullständig tömning.  
 
Så långt som är möjligt skall sittställningen eller tömningspositionen 
optimeras. Bäckenbotten kan ha låg tonus och ett läge som medför att en 
häverteffekt för optimal tömning uppstår. I dessa fall kan en förlängnings-
slang kopplas till katetern, som gör tömningen effektivare.  
 
Det finns inga vetenskapliga belägg för att utebliven handtvätt före RIK 
skulle vara orsaken till upprepade urinvägsinfektioner. Handtvätt 
rekommenderas före RIK och efter toalettbesöken som för alla andra. 
Tvättning av underlivet är naturligtvis viktig vid avföringsläckage och vid 
stora urinläckage.  
 
Under en femårsperiod sker ca 10.000 blåskateteriseringar hos en individ 
som behandlas med RIK. Med detta som bakgrund är komplikationerna få, 
och de är vanligare hos pojkar och män. Komplikationer som beskrivits är 
små blödningar i form av blodsdroppar i läckageskyddet eller blodstrimmor 
på katetern, vilket är vanligt under RIK- behandlingens första månad och då 
inte kräver någon åtgärd. Hematuri som uppträder därefter bör kartläggas 
med uretrocystoskopi. I övrigt är blåssten, epididymit, uretrastriktur och 
falska gångar i uretra beskrivna (Wyndaele 2002).  
 
Blåssten kan också vara en orsak till upprepad symtomatisk bakteriuri och 
beror som regel på dålig tömningsteknik och/eller förekomst av sten-
bildande bakterier. Se kapitlet ” Urinvägsinfektion (UVI) och neurogen 
blåsfunktionsstörning”. 
 
Vid kateterisering med en tunn och lång kateter finns risk att en knut bildas 
om katetern förs in för långt i blåsan. Det finns också risk att en för tunn 
kateter kommit dubbelvikt ut genom uretra.  
 
Tonårstiden har för pojkar tidigare utpekats som en riskperiod för komplika-
tioner (Wyndaele 1990). I en retrospektiv studie med 28 pojkar, som använt 
RIK totalt 438 år, var dock frekvensen allvarliga komplikationer mer uttalad 
under barndomsåren med assisterad RIK än med själv-RIK under tonårs-
tiden (Lindehall et al 2004). 
 
I sällsynta fall kan kateterisering vara svårt även för flickor, vanligen på 
grund av anatomiska orsaker. Vetenskapliga artiklar som belyser RIK-
komplikationer hos flickor/kvinnor har inte hittats. 
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RIK-komplikationer  Kateterorsaker 
- slemhinneblödning 1 mån efter RIK-start - för tunn kateter 
- blåssten   - inga tömningshål 
- epididymit   - ”hullingar” vid utstansningen av 
- uretrastriktur                                                         tömningshål 
- falsk gång   - kateter med hydrofil yta som ej 
                                                                                       blötlagts 
 

RIK – familjecentrerad omvårdnad 
Föräldrar till barn med funktionsnedsättning behöver stöd i olika former. 
Familjecentrerad vård riktar fokus på föräldrarnas naturliga vårdande roll 
och understryker ett icke hierarkiskt system med målet att föräldrar 
tillsammans med sjuksköterskan utvecklar optimal kvalitet i vården. Här 
poängteras även vikten av att barnet tidigt blir delaktigt i frågor som rör 
anamnes och behandling, vilket ger trygghet och självkontroll.  
 
Uroterapeuten inom barn- och ungdomshabiliteringen får den viktiga rollen 
att skapa en tillitsfull och trygg relation med barnet och familjen. Föräldrar 
till barn med ryggmärgsbråck har ofta många olika sjukhuskontakter, som 
alla var för sig lägger på barnet och föräldrarna arbetsuppgifter som till slut 
kan påverka familjens hälsa negativt. I detta oorganiserade vårdkomplex 
krävs kontinuitet, speciell kunskap och erfarenhet bl. a. hos den behand-
lande uroterapeuten. 
 
Uroterapeuten har en viktig roll när det gäller att lära ut RIK teknik. Inom 
sjukvården ska sjukvårdande behandlingar delegeras skriftligt. Det ska 
finnas ett dokument på vad delegeringen innebär, vem som har delegerat 
samt datum och underskrift. En delegering gäller under 1 år. Reell och 
formell kompetens ska bedömas av verksamhetschef.  
 
På dagis, förskola och skola blir det oftast föräldrarnas uppgift att lära ut 
RIK-behandling. Vid behov medverkar uroterapeut. Det är viktigt att så få 
personer som möjligt är inblandade i assisterad RIK, dels för individens 
integritet, dels för att assistenten ska få rutin i själva tekniken. RIK görs i 
genomsnitt 1 – 3 ggr/dag under skoltid. Önskvärt är att individen själv är 
involverad i val av assistent och att hänsyn även tas till kön.  

RIK och intravesikala farmaka 
För att dämpa ett oacceptabelt högt tryck i blåsan ges vanligtvis anti-
kolinerga läkemedel (se Kapitel ”Läkemedelsbehandling vid neurogen 
blåsfunktionsstörning”). Intravesikal instillation görs efter RIKning: när 
blåsan är tom sprutas den ordinerade mängden in. Det är viktigt att kompen-
sera med luft för den mängd som annars stannar i katetern och eventuell 
adapter. Det rör sig om några ml. När sprutan fyllts med läkemedlet samt 
angiven luftmängd, sprutas innehållet in i blåsan med luften överst i sprutan. 
Kateter och spruta dras ut i ett svep. Om sprutan tas loss från katetern, 
rinner medicinen ut.  
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Förbrukningsartiklar vid RIK 

Kateter 
Det saknas evidens för att en specifik katetertyp, speciell teknik eller 
strategi skulle vara bättre än någon annan i samband med RIK-behandling. 
 
Katetrar för intermittent blåstömning finns i olika kvaliteter, typer, längder 
och Charrière (grovlek). Grundmaterialet kan variera men polyvinylklorid, 
PVC, är vanligast. 

Katetergel 
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Urinvägsinfektion (UVI) och neurogen 
blåsfunktionsstörning 
Sven Mattsson 
Ofullständig tömning av urinblåsan innebär en stor risk för bakteriuri och 
symtomgivande infektioner med påföljande risk för njurskador.  
 
Hos ett friskt barn med normala urinvägar och normal blåsfunktion är det 
vanligen E coli (80-90%) och staphylococcus saprofyticus som ger upphov 
till infektion. Vid neurogen blåsfunktionsstörning förekommer även andra 
patogener som klebsiella/enterobacter, proteus, enterokocker, haemophilus 
influenzae och stafylokocker av andra slag.  
 
Flertalet individer som använder RIK som blåstömningsmetod har icke 
symtomgivande bakteriuri (Backe & Digranes 1991, Schlager et al 1995, 
Ottolini et al 1995). De är vanligen koloniserade med E coli, som oftast 
fungerar som ett biologiskt skydd mot virulenta stammar. Koloniseringen 
bekräftas med regelbundna urinodlingar, som t ex vid de årliga urodyna-
miska kontrollerna.  
 
Byte av bakterietyp eller bakteriestam liksom symtomgivande UVI och/ 
eller ökande urinläckage indikerar bristande RIK-teknik eller ändrade RIK-
rutiner tills motsatsen är bevisad. Vanliga orsaker till UVI är ofullständig 
tömning, alltför glesa RIK-intervall eller bristande kateterhygien (Moy & 
Amsters 2004, Seki et al 2004).  
 
Dilaterad vesikoureteral reflux, trabekulerad blåsa med eller utan divertik-
lar, förekomst av konkrement i urinblåsan (blåssten) och förstoppning är 
andra faktorer som ökar risken för UVI. Behov av assistans vid RIK, 
speciellt om flera olika personer medverkar, ökar också risken för symtom-
givande UVI (Backe et al 1997).  
 
Konvertering till annan bakterie eller tillkomst av bakteriuri kan ibland vara 
resultat av antibiotikabehandling för annan infektion än i urinvägarna men 
efter en tid återkommer oftast den tidigare bakteriestammen (alternativt 
försvinner bakteriurin). Ureaspjälkande bakteriestammar (t ex proteus, 
citrobacter) medför risk för stenbildning och ska behandlas efter resistens-
bestämning, För att påvisa/utesluta blåsstenar rekommenderas röntgenöver-
sikt av urinvägarna (ultraljudsundersökning av urinvägarna är otillräcklig 
för att påvisa konkrement).  
 
På senare år har sambandet mellan tarmfunktion och blåsfunktion uppmärk-
sammats alltmer, vilket kliniskt varit känt sedan länge. Förstoppning har 
negativ effekt på detrusoraktiviteten, med framför allt försämrad tömning, 
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inte bara vid spontan miktion utan även vid RIK, med ökad risk för UVI och 
vesikoureteral reflux men också ökande inkontinens (de Kort et al 1997, 
Koff et al 1998, Shafik et al 2001, Gatti et al 2001, Alova & Lottman 2008). 
Vid neurogen blåsfunktionsstörning är det därför viktigt att också behandla 
eventuell obstipation vid misstänkt UVI. 

Symtom vid UVI 
Symtomen vid akut UVI vid neurogen blåsfunktionsstörning är ofta 
ospecifika, med hög feber och generella sjukdomssymtom, påverkat 
allmäntillstånd, huvudvärk, trötthet och slöhet. (OBS uteslut shuntdys-
funktion!). Symtom som grumlig illaluktande urin och ökande inkontinens 
är vanliga, medan lokala symtom från urinblåsan (smärta, sveda, träng-
ningar) sällan förekommer. Infektionen är inte sällan subklinisk initialt då 
regelbunden blåstömning med RIK kan hålla tillbaka infektionssymtomen. 

Diagnostik 
Diagnostiken av hög UVI (pyelonefrit) vid neurogen blåsfunktionsstörning 
är densamma som för i övrigt friska barn och baseras på anamnes och 
klinisk bild/status samt laboratoriefynd. CRP är förhöjt, liksom övriga 
infektionsparametrar och eventuellt föreligger påverkan på njurfunktions-
prover. Patologiskt urinstatus och positiv urinodling förekommer vanligtvis, 
men urinodlingen kan vara falskt negativ på grund av (alltför) kort inkuba-
tionstid på grund av urinläckage eller täta RIK-intervall. Nitrit-test är falskt 
negativt vid icke nitrit-producerande bakteriestammar som t. ex. gramposi-
tiva kocker. Positivt nitrit-test ska inte tolkas och omedelbart behandlas som 
infektionssymtom orsakade av pågående UVI, då nitrit-testet nästan alltid är 
positivt hos barn som RIKas. 

Behandling 
Bakteriuri utan symtom ska inte behandlas specifikt, men nytillkommen 
bakteriuri eller konvertering till ny bakterietyp bör utredas med avseende på 
RIK-teknik och tarmfunktion. Urea-spjälkande bakterier ska behandlas med 
antibiotika efter resistensbestämning. Som alternativ rekommenderas ibland 
blåssköljning med koksaltlösning, 1-2 gånger dagligen under en veckas tid, 
förutom generella råd gällande RIK-teknik, ökat vätskeintag, temporärt 
tätare RIK-intervall, surgörning av urin med höga doser C-vitamin 
(Carlsson et al 2001) och/eller tranbärsjuice (Jepson & Craig 2008).  

Antibiotikaval 
Profylax med långtidsbehandling med antibiotika rekommenderas inte, 
annat än i undantagsfall. Dilaterad reflux, vesikoureteral reflux grad III-V, i 
kombination med neurogen blåsfunktionsstörning kräver individuell 
handläggning. Antibiotikaprofylax rekommenderas endast initialt tills RIK-
rutiner etablerats och åtgärder mot eventuella höga blåstryck vidtagits.  
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Lägsta möjliga dosering ger minst risk för resistensutveckling och 
genombrottsinfektioner. Som profylax används vanligen nitrofurantoin, 
trimetoprim eller cefadroxil.  
 
Vid akut pyelonefrit rekommenderas peroral behandling i 10 dygn, paren-
teralt vid kräkningar och allmänpåverkan. Behandling efter tidigare antibio-
tikaval och enligt resistensbestämning i urinodlingssvar. Förstahandsval är 
trimetoprim-sulfa eller ceftibuten. Vid enbart blåsinfektion räcker 5 dygns 
behandling med som förstahandsval trimetoprim eller nitrofurantoin, i andra 
hand mecillinam eller cefalosporin.  
 
Observera de lokala skillnader i resistensutveckling som finns.  

Sammanfattning 
 

· Njurskador är vanligaste dödsorsaken vid neurogen 
blåsfunktionsstörning hos barn med ryggmärgsbråck 

 
· Urinvägsinfektion med eller utan samtidig blåsdysfunktion med 

höga blåstryck innebär stor risk för uppkomsten av njurskada och 
nedsatt njurfunktion 

 
· Kronisk asymtomatisk bakteriuri (ABU) är vanlig vid neurogen 

blåsfunktionsstörning och RIK 
 

· Regelbundna urinodlingar avslöjar konvertering av bakteriestam/typ 
oftast som indikation på bristande RIK-teknik 

 
· Regelbunden urodynamisk uppföljning är nödvändig för att tidigt 

påvisa och förhindra uppkomst av förhöjt blåstryck (vilotryck och 
fasisk överaktivitet) 

 
· Vid symtomgivande UVI vid neurogen blåsfunktionsstörning ska 

alltid bristande RIK-teknik misstänkas 
 

· Förebygg uppkomsten av symtomgivande UVI genom 
o Regelbunden blåstömning med RIK 
o Max 4 timmars tömningsintervall (dagtid) 
o Självkateterisering. Om behov av assistans – begränsa antalet 

personer 
o Undvik antibiotikaprofylax  
o Behandla samtidig tarmfunktionsstörning (förstoppning) 

 
 
Skicka gärna synpunkter och förbättringsförslag till redaktörerna/ 
ingrid.b.olsson@vgregion.se inför kommande revideringar. 
 

mailto:ingrid.b.olsson@vgregion.se


Nationella medicinska riktlinjer vid ryggmärgsbråck 

2011-12-01 sidan 100(138) 

Referenser 
Alova I, Lottman HB. Vesicoureteral reflux and elimination disorders. Arch Esp Urol  
2008;61:218-28 
 
Backe A, Digranes A. Bacteriuria in patient treated with clean intermittent catheterization. 
Scand J Infect Dis 1991;23:577-82 
 
Backe A, Digranes A, Hoiseter PA. Physical predictors of infection in patients treated with 
clean intermittent catheterization: A prospective 7-year study. Br J Urol 1997;79:85-90 
 
Carlsson S, Wiklund NP, Engstrand L, Weitzberg E, Lundberg JO. Effects of pH, nitrite, 
and ascorbic acid on nonenzymatic nitric oxide generation and bacterial growth in urine. 
Nitric Oxide 2001;5(6):580-6 
 
de Kort LM, Nesselaar CH, van Gool JD, de Jong TP. The influence of colonic enema 
irrigation on urodynamic findings in patients with neurogenic bladder dysfunction.  Br J 
Urol 1997;80:731-3 
 
Gatti JM, Perez-Brayfield M, Kirsch AJ, Smith EA, Scherz HC, Massad C, Broecker BH. 
Acute urinary retention in children. J Urol 2001;165:918-21 
 
Jepson AG, Craig JC. Cranberries for preventing urinary tract infections. Cochrane 
Database Syst Rev. 2008 Jan 23;(1):CD001321 
 
Koff SA, Wagner TT, Jayanthi VR. The relationship among dysfunctional elimination 
syndromes, primary vesicoureteral reflux and urinary tract infections in children. J Urol  
1998;160:1019-22 
 
Moy M, Amsters D (2004) Urinary tract infection in clients with spinal cord injury who use 
intermittent clean self catheterisation. Austr Journal of Advanced Nursing 2004;21:35-40 
 
Ottolini MC, Shaer CM, Rushton HG, Majd M, Gonzalkes EC, Patel KM. Relationship of 
asymptomatic bacteriuria and renal scarring in children with neuropathic bladders who are 
practicing clean intermittent catheterization. J Pediatr 1995;127:368-72 
 
Schlager TA, Dilks S, Trudell J, Whittam TS, Hendley JO. Bacteriuria in children with 
neurogenic bladder treated with intermittent catheterization: natural history. J Pediatr 
1995;126:490-6 
 
Seki N, Masuda K, Kinukawa N, Senoh K, Naito S. Risk factors for febrile urinary tract 
infection in children with myelodysplasi treated by clean intermittent catheterization. 
International Journal of Urology 2004;11:973-7 
 
Shafik A, Shafik I, El-Sibai O. Effect of rectal distension on vesical motor activity in 
humans: the identification of the recto-vesicourethral reflex. J Spinal Cord Med 
2007;30:36-9 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9393293?ordinalpos=121&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9393293?ordinalpos=121&amp;itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9393293?ordinalpos=121&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9719268?ordinalpos=20&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9719268?ordinalpos=20&amp;itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9719268?ordinalpos=20&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17385268?ordinalpos=20&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17385268?ordinalpos=20&amp;itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17385268?ordinalpos=20&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum


Nationella medicinska riktlinjer vid ryggmärgsbråck 

2011-12-01 sidan 101(138) 

Läkemedelsterapi vid neurogen 
blåsfunktionsstörning hos barn 
Anders Spångberg 

Bakgrund 
De nedre urinvägarnas funktion är att omvandla njurarnas kontinuerliga 
urinproduktion till en av viljan kontrollerad lagring och tömning. Urinblåsan 
och urinröret har alltså två funktionella faser: lagringsfasen och tömnings-
fasen. 
 
Lagringsfasen styrs framför allt av det sympatiska nervsystemet. Det finns 
alfa-receptorer i blåshalsen och uretra som vid stimulation ökar sfinktrarnas 
kontraktion och uretratrycket. I blåsan finns det beta-receptorer som vid 
stimulation relaxerar blåsmuskeln. Den kliniska effekten av beta-stimulation 
är emellertid så liten att man inte använder sig av denna i praktiken. 
 
Tömningsfasen styrs framför allt av parasympatikus. Acetylkolin är trans-
mittorsubstansen som stimulerar kolinoceptorerna i blåsmuskeln till kont-
raktion. Det är mer oklart hur relaxationen i uretra går till. Sannolikt sker 
relaxationen främst genom att nervsignalerna som ger sfinkterkontraktion 
hämmas. Denna hämning sker då inte på receptornivå i uretra utan mer 
centralt i nervsystemet. Det finns kolinoceptorer i uretra vars funktion är 
oklar. En teori är att dessa ger kontraktion av längsgående fibrer under 
tömningsfasen och omvandlar uretra till ett kortare rör med större diameter. 
 
Sympatiska och parasympatiska transmittorer och receptorer är de som har 
störst fysiologisk och farmakologisk betydelse. Förutom dessa finns det 
många andra substanser som visats påverka urinvägarnas funktion i experi-
mentella situationer men den fysiologiska betydelsen av dessa substanser är 
oklar. ATP kontraherar detrusorn (Dumsday 1971). VIP har relaxerande 
effekt på detusor och uretra. Substans P ökar detrusorkontraktionen. Morfin 
hämmar och naloxon förbättrar blåskontraktionen. Prostaglandiner och NO 
(Garcia-Pascual et al. 1991) påverkar också blåsmuskulaturen. Vissa biverk-
ningar som t ex urinretention efter morfintillförsel kan förklaras av dessa 
effekter. 
 
Farmakologisk behandling är till största delen verksam genom effekt på 
receptorer i blåsa och urinrör. En del av preparatens effekter kan dock 
uppkomma genom påverkan på receptorer i CNS. Ett preparat som tros ha 
sin huvudsakliga effekt i CNS är duloxetin (Yentreve®) som förbättrar 
uretras lagringsfunktion och är registrerat för att användas vid kvinnlig 
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ansträngningsinkontinens. Det finns inga erfarenheter av att ge duloxetin till 
barn och denna substans kommer inte att beröras mer här. 

Tömningsfasen 

Förbättra blåsans tömningsfunktion 
Blåstömningen skulle kunna förbättras genom att kontraktionen förstärks 
med kolinergika. De substanser som tidigare varit aktuella är framför allt 
karbacholin och bethanecol. Ingen av dessa är numera registrerad i Sverige. 
Preparatens effekter är blygsamma eftersom man får en tonusökning och 
inte en fasisk kontraktion. Borzykowski et al. (1982) fann i en jämförande 
studie att kontinensen förbättrades mer med ren intermittent katetrisering 
(RIK) än med kompression + bethanecol.  
 
Användningen av cholinesterashämmare (t ex synstigmin) är teoretiskt mer 
tilltalande eftersom man skulle kunna förstärka acetylcholinfrisättningen 
som sker vid en svag kontraktion, men även dessa preparat har liten effekt 
på blåstömningen. I praktiken kan inga farmaka konkurrera med den 
fullständiga blåstömning man får med RIK. 

Förbättra urinrörets tömningsfunktion 
Urinrörets tömningsfunktion kan förbättras med alfa-blockerare som 
minskar sfinktertonus i uretra. Tidigare använda oselektiva alfa-blockerare 
(phenoxybenzamin) och den mer selektiva prazosin kom aldrig i allmänt 
bruk p.g.a. biverkningar såsom asteni, hypotension och ortostatism. Senare 
har det framställts ett flertal selektiva alfa1-blockerare (terazosin, doxyzo-
sin, alfuzosin, tamsulosin) som har ett gynsammare biverkningsmönster. I 
en randomiserad studie på barn som inte hade neurogen blåsrubbning var 
alfa-blockerare marginellt bättre än placebo (Kramer et al., 2005). I en 
okontrollerad studie som undersökte barn med och utan neurogen rubbning 
tolererades alfablockaden bra och man fick en viss förbättring av tömningen 
(Austin et al., 1999). 
 
Ett annat sätt att påverka uretraresistansen är att använda diazepam eller 
baclofen med angreppspunkt på den tvärstrimmiga muskulaturen runt uretra. 
Även denna typ av behandling har mest använts på barn utan neurogen 
sjukdom (Firlit et al., 1978, Seruca, 1989). 
 
För båda behandlingsprinciperna i detta avsnitt gäller att man i praktiken 
inte använder dem vid neurogen blåsfunktionsrubbning. Den fullständiga 
blåstömning man får med RIK är att föredra. 
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Lagringsfasen 

Förbättra blåsans lagringsfunktion 
De patofysiologiska problem man vill påverka är förhöjt detrusortryck under 
påfyllnad, dvs låg compliance, detrusorhyperreflexi och liten blåskapacitet. 
Problemen är störst när man har en kombination av liten blåskapacitet och 
antingen låg compliance eller hyperreflexi. Föreligger stor resturin förbätt-
ras blåsans lagringsförmåga av RIK som enda åtgärd genom att den funktio-
nella kapaciteten ökar (Diokno et al. 1983; Geraniotis et al. 1988). Ofta 
måste man emellertid använda kombinationer av RIK och farmaka (Homsy 
et al. 1985; Kasabian et al. 1992). 
 
Den vanligaste indikationen för farmakologisk behandling av personer med 
ryggmärgsbråck är låg compliance eller hyperreflexi och den behandlings-
princip som används är kolinerg inhibition med antimuskarina substanser. 
Det preparat som har använts mest vid behandlingen av barn är oxybutynin. 
Oxybutynin finns i tabletter på 5 mg. Enligt FASS bör barn ha fyllt 5 år 
innan medicinering påbörjas. Doseringen är från 1/2 tablett x 2 till 1 tablett 
x 3.  
 
Ingen randomiserad studie med oxybutynin på barn hittades vid genom-
gången. Franco et al. (2005) jämförde vanliga tabletter, långverkande tablet-
ter och oral lösning på barn med neurogen blåsrubbning och fann att alla 
beredningarna var effektiva. I två liknande studier på barn fann Youdim et 
al. (2002) och van Arendonk et al. (2006) att långverkande tabletter fungera-
de bättre än de vanliga. I en fallserie fann man att oxybutynin tolererades 
bra även i åldrar < 1 år (Luque Mialdea et al., 2005). Långverkande tabletter 
finns registrerade i Sverige men tllhandahålls ej av apoteket (mars 2007). 
 
Biverkningarna av oxybutynin är antikolinerga, men framför allt rör det sig 
om centralnervösa effekter (yrsel, dubbelseende, trötthet) och i mindre grad 
perifera (muntorrhet, ackomodationsproblem, pulsstegring). I en icke-
randomiserad kontrollerad studie på barn utan neurologisk sjukdom under-
sökte Sommer et al. (2005) om barnen fick kognitiv påverkan av oxybuty-
nin. Man kunde inte påvisa sådan påverkan, men barn vars föräldrar valt 
behandling med oxybutynin hade lägre kognitiv nivå än de som fick 
beteendeterapi. 
 
Eftersom de flesta personer med ryggmärgsbråck använder RIK kan man 
som alternativ till peroral medicinering använda intravesikal instillation av 
oxybutynin. Med denna administreringsform kan man få bättre effekt och 
mindre biverk-ningar. En stor del av instillerad substans absorberas till 
systemcirkulationen och den kliniska effekten är en kombination av direkt 
lokal effekt och en in-direkt effekt via blodcirkulationen. Biverkningar med 
kognitiv påverkan har setts efter intravesikal instillation (Ferrara et al., 
2001). Med intravesikal instillation finns det erfarenheter av oxybutynin ned 
till åldrarna under ett år. 
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Intravesikalt ges vanligen 0,05 - 0,1 mg/kg 2 - 3 gånger dagligen (max 0,2 
mg/kg/dygn). För intrevesikalt bruk finns en av Apoteksbolaget tillverkad 
lösning Oxybutynin 0,25 mg/ml och 0,5 mg/ml. Vid instillation och dosbe-
räkning behöver man ta hänsyn till volymen i kateter och kopplingsstycken. 
Det är viktigt att substansen blir kvar i blåsan tillräckligt lång tid, mer än två 
timmar. Vid läckage eller tidig tappning minskar effekten. Lösning i öppnad 
förpackning bör ej användas efter mer än ett dygn. En del personer tycks få 
ökad infektionstendens under behandling trots fullständig tömning, andra 
minskad. Man bör vara observant på eventuell ökning av infektionsfrekven-
sen och vid behov kontrollera RIK- och instillationsteknik. (Hehir och Fitz-
patrick 1985, Greenfield och Fera 1991, Madersbacher och Knoll 1995, 
Painter et al. 1996, Kaplinski et al. 1996).  
 
Oxybutynin kan också administreras transdermalt eller rektalt. Fördelen är 
att man undviker första passage-nedbrytning i tarmvägg och lever och 
därmed biverkningar orsakade av metaboliter. I Sverige finns plåster 
registrerat, men behandling av barn rekommenderas inte eftersom plåstret 
inte testats på denna patientgrupp. 
 
Tolterodin (Detrusitol®)rekommenderas inte till barn enligt FASS, men 
eftersom det nu finns studier på barn har användningen hos barn ökat. 
Doseringen är 2 eller 4 mg per dygn motsvarande 0,1 mg/kg kroppsvikt. 
Kortverkande tabletter med två och långverkande tabletter med ett 
doseringstillfälle per dygn finns. Endast en studie av tolterodin  på barn  
hittades vid genomgången. I studier på barn utan neurologisk sjukdom var 
tolterodin inte signifikant bättre än placebo, möjligen beroende på för låg 
dos (Nijman et al., 2005). Endast en studie med tolterodin på barn med 
neurogen blåsrubbning finns publicerad (Goessl et al., 2000). Studien visade 
bättre tolerans för tolterodin än oxybutynin. Samma resultat gav en 
kontrollerad, icke-randomiserad studie på barn utan neurologisk sjukdom 
(Kilic et al., 2006) och i två okontrollerade studier (Bolduc et al., 2003; 
Yucel et al., 2005). Ytterligare en kontrollerad, icke-randomiserad studie på 
barn med icke-neurogen blåsrubbning visade att långverkande oxybutynin 
var något mer effektivt än långverkande tolterodin som i sin tur var något 
mer effektivt än kortverkande tolterodin (Reinberg et al., 2003). Ett flertal 
okontrollerade studier på barn med icke-neurogen blåsrubbning har påvisat 
effekt av tolterodin (Munding et al., 2001; Hjälmås et al., 2001; Boldue et 
al., 2003; Raes et al., 2004; Ayan et al., 2005). 
 
I Sverige har nyligen solifenacin och darifenacin registrerats. Enligt studier 
på vuxna bedöms dessa preparat vara ungefär likvärdiga med tolterodin. 
Dessa preparat rekommenderas inte till barn eftersom erfarenhet saknas. 
Fesoterodin (Toviaz®), också helt nyligen registrerat, anses något mer 
effektivt än tolterodin, men är ännu inte heller prövat på barn.  
 
Trospium klorid är inte registrerat i Sverige men för detta preparat finns det 
en randomiserad studie på barn med icke-neurogen blåsrubbning som visar 
att doserna 10 – 25 mg/dygn är effektivare än placebo (Lopez Pereira et al., 
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2003). Propiverin hydroklorid är ytterligare ett antikolinergikum som inte är 
registrerat i Sverige men som i två okontrollerade fallserier visats vara 
effektivt vid neurogen detrusoröveraktivitet (Schulte-Baukloh et al., 2006; 
Grigoleit et al., 2006). 
 
En nyare behandlingsmetod för att behandla överaktiv detrusor och 
eventuellt också låg compliance är injektion av botulinumtoxin i blås-
väggen. Denna metod är effektivare än antikolinergika. Injektionerna görs i 
samband med cystoskopi och metoden beskrivs i kirurgikapitlet. 
 
Vid förhöjt detrusortryck under lagringsfasen (stel blåsa - låg compliance) 
och/eller förhöjt detrusortryck vid tömningsfasen >40 cm H2O finns risk för 
njurskada (McGuire et al., 1981; 1983). Ett sätt att minska trycket i blåsan 
och risken för njurskada är att sänka tömningstrycket med alfablockad. 
Schulte-Baukloh et al. (2002) sänkte tömningstrycket med i genomsnitt 24 
cm H2O med 2,5 – 7,5 mg alfuzosin per dygn. I praktiken förkortar man 
hellre tappningsintervallen eftersom inkontinensen bör öka när man minskar 
uretratrycket.  
 
Sammanfattningsvis finns det svag evidens för att oxybutynin och tolterodin 
är effektiva vid behandling av blåsfunktionsrubbning hos barn. Oxybutynin 
har dokumentation för behandling av neurogen blåsrubbning men tolterodin 
har nästan enbart studerats vid icke-neurogen överaktivitet. Barn < 1 år har 
behandlats med oxybutynin och tolterodin har använts ned till åldrarna 3-5 
år (c:a 20 kg kroppsvikt). Effekterna är att antalet inkontinensepisoder 
minskar, blåskapaciteten ökar och att detrusortrycket och överaktivitet vid 
fyllning minskar. Det finns svag evidens för att tolterodin har mindre 
biverkningar vid samma effekt på blåsan. Trospium och propiverin har 
visats ha effekt vid behandling av barn men är inte registrerade i Sverige. 

Förbättra urinrörets lagringsfunktion 
Lågt uretratryck och försämrad sfinkterfunktion är vanligt hos personer med 
ryggmärgsbråck. Besvären yttrar sig oftast som ansträngningsinkontinens 
vid fylld blåsa men det innebär eventuellt också försämrad förmåga att hålla 
emot trängningar. Om patienten har resturin och enbart inkontinens vid 
nästan full blåsa försvinner inkontinensen oftast om man börjar med RIK 
eller ökar antalet tappningar per dygn.  
 
I de fall tendensen till ansträngningsinkontinens är mer uttalad har man ofta 
nytta av alfa-stimulering. Det preparat som finns registrerat i Sverige och 
som inte innehåller antihistamin är phenylpropanolamin (Rinexin®). Detta 
kan ges i dosen 50 - 100 mg x 2. Biverkningar förekommer med humörpå-
verkan. I en cross-overstudie av Åmark och Beck (1992) minskade inkonti-
nensen men den upphörde inte helt. Det gav också en minskad detrusoröver-
aktivitet. 
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Efedrin är inte registrerat i Sverige men kan tillverkas av Apoteksbolaget. I 
fallserier har man visat effekt på kontinensen (Herrlinger och Schrott, 1978; 
Jimenez et al., 1987; Holland et al., 1997).) 

Uppföljning 
Hur behandlingen ska utvärderas beror delvis på indikationen för behand-
ling. Den grupp som har störst risk för irreversibel skada är de som har låg 
compliance med höga fyllnadstryck och risk för njurskada. I dessa fall är det 
viktigt att utvärdera den farmakologiska effekten med cystometrier så att 
man vet att fyllnadstrycken förbättrats till acceptabla nivåer. Vid otillräcklig 
effekt behöver kirurgisk behandling övervägas. 
 
Om behandlingsindikationen är att höja livskvaliteten genom att behandla 
hyperreflexi eller låga uretratryck väger patientens åsikt om behandlings-
effekten tungt, men även i dessa fall kan man ha nytta av en mer objektiv 
utvärdering med cystometri och blöjvägning för att ändra dosering eller 
föreslå andra åtgärder. 
 
Vid utsättandet av antikolinergika återkommer hyperreflexin och behand-
lingen måste alltså fortsättas under mycket lång tid och eventuellt perma-
nent (Ab et al., 2004). 

Rekommendation 

· Behandling med blåsfarmaka hos barn och ungdomar ska alltid ske i 
samarbete med neuropediatriker, eftersom biverkningsprofilen kan 
simulera t.ex. shuntdysfunktion. 

 
Skicka gärna synpunkter och förbättringsförslag till redaktörerna/ 
ingrid.b.olsson@vgregion.se inför kommande revideringar. 
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Kirurgisk behandling vid neurogen 
blåsfunktionsstörning 
Kate Abrahamsson, Ulla Sillén 

Indikation för kirurgi  
Hotande njurpåverkan på grund av höga blåstryck är numera en absolut in-
dikation för kirurgi, som dock blivit mindre frekvent med hjälp av dagens 
antikolinerga behandling. En vanligare men relativ indikation är urininkon-
tinens som inte svarat på konservativ behandling (se ”Läkemedelsterapi vid 
neurogen blåsfunktionsstörning”). Såväl vid behov av ökad självständighet 
som vid behov av ökad integritet vid RIK har den alternativa kateterise-
ringskanalen blivit mycket uppskattad bland individer som har svårt att nå 
ner till uretra (Horowitz 1995). Att slippa lyftas ur och i rullstolen vid varje 
tömningtillfälle ökar livskvaliteten även för dem med svåra funktionsned-
sättningar. Vinsten är mest påtaglig hos flickor.  

Val av tidpunkt för kirurgi 
Vid höga blåstryck med hotande njurfunktion är den medicinska indikatio-
nen styrande för när barnet skall opereras. Vid inkontinens eller behov av 
ökad självständighet kan man dock friare välja tidpunkt.  
 
Det optimala är en motiverad individ som själv fattat beslutet att opereras. 
Tidigare utfördes ingreppet nästan uteslutande i övre tonåren men av flera 
orsaker väljer vi nu att operera i yngre år. I studier från Rotterdam har man 
visat att det är viktigt för den sociala anpassningen och tillhörigheten att bli 
kontinent i tidig skolålder. En störande inkontinens långt upp i tonåren kan 
medföra ett utanförskap som är svårt att häva. Dessutom medför puberteten 
anatomiskt ett ”djupare” bäcken och ofta en besvärande viktuppgång. Hos 
pojkar innebär puberteten dessutom ökad kärlförsörjning i blåshalsnivå. 
Dessa faktorer försvårar tekniskt genomförandet av kirurgin framför allt vid 
blåshalsplastik. Det postoperativa förloppet är dessutom betydligt mera 
riskfyllt vid stor övervikt.   

Förutsättningar för ett gott långtidsresultat av kirurgi 
Viktigt är att inför ingreppet ha en välinformerad familj (Woodhouse 1992). 
Det är essentiellt att både barn och föräldrar förstår vad den kirurgiska 
åtgärden innebär rent tekniskt, att den är oåterkallelig, dess postoperativa 
komplikationer på kort och lång sikt och att en försummad skötsel av 
reservoir och RIK-rutiner kan få fatala konsekvenser. Det är således 



Nationella medicinska riktlinjer vid ryggmärgsbråck 

2011-12-01 sidan 111(138) 

nödvändigt att barnet har en fungerande RIK-regim lång tid före det 
kirurgiska ingreppet, eftersom RIK är en förutsättning för alla gängse 
metoder. Vi anser vidare att alla barn och ungdomar skall vara neuropsyko-
logiskt bedömda så att man så långt som möjligt kan kartlägga deras kogni-
tiva förmåga, d.v.s. deras möjlighet att ”sköta” sin reservoir. Flertalet barn 
med ryggmärgsbråck kommer hela livet att behöva daglig påminnelse om 
och kontroll av att regimen blivit utförd eftersom det ofta är just minnet och 
initiativförmågan som brister. 

Utredning 
Vid kirurgi där indikationen är inkontinens utgör 24 timmars kontinenstest 
med 3-timmars intervall i hemmet en metod för att kartlägga läckagets om-
fattning avseende såväl mängd, frekvens som tidpunkt under dygnet och i 
förhållande till individens normala aktivitet (Hellström 1986). Nästa steg är 
att ta reda på om läckagen beror enbart på att blåsan är en högtrycksreser-
voar eller enbart på en svaghet i sfinkterfunktionen eller en kombination. 
 
För att kunna välja rätt kirurgisk metod måste därför blåsans funktion 
kartläggas med bestämning av kapacitet, basaltryck och överaktivitet. Vid 
höga tryck och liten kapacitet måste en lågtrycksreservoir skapas genom 
blåsaugmentation. Patientens njur- och tarmfunktion är viktiga faktorer att 
ha i åtanke vid val av metod.  
 
Sfinkterfunktionen kan bedömas dels utifrån läckagetryck vid cystometrin 
eller som en uretratryckprofil. Man kan dock bli missledd av att sfinktern 
retas av uretrakatetern med risk för övervärdering av sfinkterfunktionen 
(Decter 1992). En annan metod att mäta sfinktertonus är att fylla blåsan till 
en trycknivå av 40 cmH2O, eller till förväntad blåskapacitet vid lägre tryck. 
Därefter dras katetern och barnet får röra sig såsom det brukar. Om läckage 
då uppstår kan man konstatera att sfinkterfunktionen är otillräcklig för 
individens behov och rörelsemönster.  
 
Vid stora läckage på grund av dålig sfinkterfunktion kan blåsan trots god 
initial kapacitet svara med höga tryck postoperativt (Bauer 1986). Tio 
patienter i ett material från Göteborg som initialt hade låga blåstryck och 
god kapacitet blev föremål för utflödesmotståndshöjande kirurgi utan 
samtidig blåsförstoring. Strax efter kirurgi uppstod en högtryckssituation i 
sju av dessa fall, vilket sågs redan kort tid efter kirurgi. Eftersom 
antikolinerg behandling inte gav tillräcklig tryckdämpande effekt krävdes 
blåsaugmentation.  
 
Enligt mångas erfarenhet kan man med preoperativ utredning således inte 
avgöra vilka blåsor som kräver augmentation som ett resultat av ökat 
utflödesmotstånd (Kronner 1998). Om sfinkterfunktionen kräver kirurgisk 
åtgärd, blåshalsplastik, för att öka utflödesmotståndet är indikationen 
starkare att samtidigt göra en blåsförstoring. På senare år har tumörutveck-
ling rapporterats i enstaka fall av blåsa augmenterad med tarm (Soergel 
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2004, Austin 2008). Därför får det betraktas som försvarbart att vid god 
blåskapacitet och låga tryck göra blåsförstoring i ett andra steg om så krävs.  

Val av material och metod vid blåsförstoring. 

Ställningstaganden:  
Målet med blåsförstoring är att skapa en lågtrycksreservoir med god 
kapacitet utan benägenhet för kontraktioner. Vidare skall njurfunktionen 
bevaras och urinen lagras så att kontinens möjliggörs. Sedan RIK 
introducerats har kirurgin kunnat erbjuda olika operationsmetoder som alla 
har sina för- och nackdelar.  
 
För att kunna välja rätt kirurgisk metod måste förekomst av medicinska 
tillstånd som eventuell njurinsufficiens, hög respektive låg diures, 
metabolisk acidos/alkolos eller kort tarm utredas. 

Gastrointestinala segment och dess komplikationer: 
 Ileum Colon Ventrikel 

Elektrolytrubbning + + + 
Hematuri, dysuri   +++ 

B12-brist ++   
Mucus ++ +++ + 
Sten +++ ++ + 

Infektion ++ +++ + 
Kontraktion + ++ +++ 
Perforation + +++ ++ 

Ileus + + +++ 
 
 
Metabola komplikationer vid ileo- och colocystoplastik orsakas av att 
klorid-, ammonium- vätejoner och organiska syror absorberas från urinen 
och att bikarbonatjoner secerneras genom tarmväggen (Koch 1985). 
Resultatet blir hyperkloremisk metabolisk acidos som kan vara kronisk och 
då kräva långtidsbehandling. Graden av metabol förändring påverkas av hur 
stort det tarmsegment är som är i kontakt med urinen och under hur lång tid 
urinen ligger i blåsan (dvs tappningsintervall). 
 
Vid normal njurfunktion sker ingen allvarlig derangering av elektrolyt-
balansen, men ser man en signifikant metabolisk acidos efter augmentation 
skall man misstänka otillräcklig RIK-regim med för långa tömnings-
intervall. En långvarig systemisk acidos kan också leda till bendeminerali-
sering (Gros 2000, Mingin 2004).  
 
När ventrikel är inkorporerad i urinvägarna sker istället en secernering av 
väte- och kloridjoner genom mucosan vilket resulterar i en hypokloremisk 
metabolisk alkalos (Piser 1987). Patienter med njurinsufficiens skulle 
teoretiskt vara betjänta av en augmentation med ventrikel istället för tarm 
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(Adams 1988). Dock föreligger en överhängande risk för hematuri-dysuri 
syndrom efter gastrocystoplastik med en rapporterad incidens på mellan 9 
och 70 % (Plaire 2000). Syndromet karakteriseras av symtom såsom 
blödning, blåskramper, dysuri, suprapubiska- och uretrasmärtor samt 
hudirritation i perineum. Är man dessutom inkontinent försvåras 
hudproblemen ytterligare. 
 
Förekomsten av malabsorption med B12-brist ökar med ökande uppfölj-
ningstid efter augmentation med ileum, även om man lämnar kvar den mest 
distala delen (Rosenbaum 2008).   
 
Mucusproduktionen kvarstår för alltid efter att de gastrointestinala 
segmenten är inkorporerade i urinvägarna. Det råder till och med delade 
meningar om det överhuvudtaget sker en minskning av produktionen över 
tiden (Murray 1987). Mucus i reservoiren leder till försvårad tömning och 
därmed urinvägsinfektion och stenbildning. Man rekommenderar 
blåssköljning minst 1 gång dagligen. 
 
Flera faktorer såsom lågfrekvent tömning, abnormt pH, bakteriuri, mucus 
och förekomsten av främmande kroppar stimulerar bildandet av sten efter 
augmentation. Den bästa preventionen är noggrann daglig sköljning av 
reservoiren och RIK med fullständig tömning (Palmer 1993). Stenar kan 
extraheras med endoskopi eller öppen operation. Det är problem att få ut 
alltför stora konkrement genom en appendicovesicostomi. En liten öppning i 
blåsan kan många gånger vara den lindrigaste och snabbaste proceduren för 
patienten. ESWL (extracorporeal shockwave lithotripsy) har inte varit 
framgångsrik efter augmentation. Skopi och laserbehandling av konkrement 
ger sällan total stenfrihet peroperativt.  
 
Lågfrekvent och ofullständig tömning samt mucusbildning predisponerar för 
urinvägsinfektion. Vid RIK är det omöjligt att hålla urinen steril (Hendren 
1999). Behandling är endast indicerad vid febril infektion, symtomgivande 
bakteriuri (hematuri, ökad inkontinens, smärta, lukt och ökad mukus-
bildning) och vid växt av ureas-spjälkande bakterier. 
 
Den inneboende tarmaktiviteten efter blåsaugmentation kan skapa tryck-
vågor. Ileum är den del av gastrointestinalkanalen som ger den effektivaste 
trycksänkningen (Rink 1994). Detubularisering och dubbelvikning av 
tarmen reducerar ytterligare denna aktivitet, men enstaka gånger kan en 
hyperaktivitet i den kvarlämnade blåsresten ge problem och kräva behand-
ling i form av reoperation eller farmaka. För att undvika detta kan man 
resecera ”överflödig” detrusor eller fortsätta att dela blåsan i medellinjen 
även i bakväggen.   
 
Spontan blåsperforation förekommer och ses då i det intestinala segmentet 
vanligtvis 1 cm från den gamla enterovesikala anastomosen (Rink 1999). 
Orsaken är oklar men ischemi, trauma, sammanväxningar, hyperreflexi, 
kronisk övertänjning och infektion har föreslagits som predisponerande 
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faktorer. Tidigare rupturer predisponerar också för framtida rupturer (Pope 
1999). I ett material från Indiana University skedde spontanperforation hos 
7 % av patienterna med blåsaugmentation. Störst risk hade colon följd av 
ileum och ventrikel. Tillståndet är livshotande. På vida indikationer skall CT 
göras eftersom falskt negativa blåsröntgenundersökningar ses i 33 %. Om 
explorativ laparatomi med sutur av perforationen inte sker snabbt utvecklas 
en livshotande peritonit med sepsis. 
 
Utveckling av adenocarcinom vid ureterointestinala anastomosen är en 
komplikation efter ureterosigmoideostomi (Eraklus 1978). Medel-latensen 
för tumörutveckling var 26 år och risken var 7000 gånger högre än för en 
åldersmatchad kontrollgrupp. De moderna blåsaugmentationsmetoderna har 
inte använts så länge att man till fullo kan överblicka malignitetsrisken. I ett 
arbete från 2004 (Soergel 2004) med augmentation från colon visar dock en 
malignitetsutveckling av transitional cell cancer på 1,2 % (3/260) efter i 
genomsnitt 19 år. Fem till 10 år efter augmentationen är utförd rekommen-
derar man därför kontrollreservoiroskopi och urincytologi årligen, livet ut.  
 
Ileus är en välkänd komplikation efter stor bukkirurgi. Vid blåsaugmen-
tation med tarm är risken ca 3 % medan motsvarande siffra är 10 % vid 
gastrocystoplastik (Mitchell 1987). Att stänga mesenterieluckor, förebygga 
möjligheter för herniering och ett försiktigt handhavande av vävnaden 
minskar dock risken.   

Alternativ till gastrointestinocystoplastik som blåsförstoring 

Ureterocystoplastik  
Finns det tillgång till en vid uretär är den det bästa materialet för en 
augmentation även med avseende på tryckavlastning (Landau 1994).  

Autoaugmentation  
Genom att resecera detrusormuskeln och lämna mucosan som en divertikel 
har målet varit att erhålla en lågtrycksreservoir med god kapacitet 
(Cartwright 1989). Fördelen jämfört med intestinocystoplastik är att man 
undviker elektrolytstörning, mucusproduktion, risk för sten och tumör. 
Nackdelen är stor risk för fibrosomvandling av divertikeln och perforation 
(MacNeily 2003).  

Seromuskulär intestinocystoplastik med autoaugmentation 
En autoaugmenterad uroteldivertikel täcks med ett colon- eller ventrikel-
segment där mucosan är borttagen (Gonzales 1994). Fördelen är att man 
undviker intestinal vävnad i urinvägarna medan nackdelen är lång opera-
tionstid, stor blodförlust och ökad incidens av reoperationer.  

Tissue engineering 
Från blåssköljvätska kan individens egna celler skördas och utodlas till en 
urinblåsa med 3 lager (Yoo 1998). Dessa kan sedan sys mot den nativa 
blåsan såsom vid blåsaugmentation. Även om tekniken ser lovande är den 
ännu inte i kliniskt bruk (Atala 2008).     
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Annan tryckavlastande kirurgi 
För små barn med höga tryck och sjunkande njurfunktion är vesikostomin 
fortfarande ett tryckavlastande alternativ när konservativ behandling inte är 
tillräcklig. Nackdelen är dock att det kan vara svårt att undvika urinläckage 
då det inte är lätt att adaptera bandagen på ett acceptabelt sätt. Hudirritation 
med svampinfektion kan vara ett problem. Dessutom påverkas även huden 
då den blir irriterad och svampinfekterad. Eftersom blåsan aldrig behöver 
expandera blir den ofta liten och oeftergivlig.  

Behandling med botulinumtoxin 
Botulinumtoxin (Botox ®) i detrusorn har en effektivt relaxerande effekt.  
Behandlingen lämpar sig bäst vid överaktiv detrusor men ej vid fibrotisk 
vägg med stel blåsa och därmed liten kapacitet. Nackdelar med metoden är 
att behandlingen kräver narkos, framför allt för de yngre barnen och att 
behandlingen måste upprepas minst 1 gång per år (Riccabona 2004). 

Kirurgiska principer och metoder för att förstärka 
sfinkterfunktionen 
 

Ställningstaganden inför val av metod: 
Vid ett läckagetryck ≤ 40 cm H2O, krävs ofta någon form av operativ åtgärd 
i blåshalsnivå för att uppnå kontinens (Rink 1998). Har individen dessutom 
stora krav såsom vid idrottsutövning behöver nivån för läckagetryck 
ytterligare ökas. 
 
Könet är också av betydelse för val av metod. Pojkar är kirurgiskt svårare 
att göra kontinenta.  
 
Ett etiskt dilemma är vidare att avgöra hur kontinent en blåshalsplastik skall 
göras utifrån en bedömning av patientens kognitiva förmåga, det vill säga 
möjlighet att komma ihåg och ta initiativ till RIK. Försummelse ger ound-
viklig njurpåverkan. Läckage vid överfylld blåsa kan vara en hälsosam 
påminnelse om att reservoiren behöver tömmas. 
   
Efter rapporter om malignitetsutveckling i urinblåsan som ett resultat av 
gastrointestinal vävnad i urinvägarna lutar många kirurger emot att i första 
hand öka utflödesmotståndet och i andra hand förstora urinblåsan. Då råder 
dock stora krav på uppföljning av blåsfunktionen eftersom en högtrycks-
situation ofta uppstår och den vanligtvis kommer tidigt (Bauer 1986). Den 
svarar sällan på antikolinerg behandling utan kräver tryckavlastande 
blåsförstoring. 
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Principer och metoder: 

Uretraförlängning 
Vid blåshalsplastik enligt Young Dees  (Leadbetter 1964) används nedre 
delen av slemhinnan i blåsans bakvägg. Denna omvandlas till ett rör som 
blir förlängningen av uretra. Motsvarande muskulatur knäpps däröver.  
 
Metod enligt Kropp (Kropp 1986) bygger på att man använder en flapp av 
blåsans framvägg. Denna formas till ett rör och implanteras mellan 
slemhinna och detrusor i blåsans bakvägg. Vid Pippi-Salle (Pippi-Salle 
1997) fäller man ner flappen i en preformerad slemhinneplatta i bakväggen. 
Kontinensen bygger på samma princip; ju mer blåsan fylls desto effektivare 
blir kontinensmekanismen. Metoderna kräver dock problemfri läkning. 
 
Fördelen är att vid rätt använd teknik ger dessa metoder god kontinens. 
Young Dees behöver oftast kombineras med slyngplastik. Nackdelen är att 
vid alla dessa metoder tas vävnad från urinblåsan vilket ökar behovet av 
samtidig blåsförstoring. Vid uretraförlängning krävs vidare en alternativ 
RIK-kanal (Mitrofanoff eller Monti). RIK via neouretra är svår att 
genomföra eftersom kanalen ofta inte blir helt rak och att den för att ge 
kontinens behöver göras trängre än motsvarande 10 till 12 Ch vilket är 
förutsättningen för fullgod tömning.   

Extern obstruktion av uretra 
Vid slyngplastik använder man ett band av rectus fascia (Barthold 1999) 
eller gristarm (SIS®) som omsluter uretra i blåshalsnivå varvid utflödes-
motståndet ökas. Dessutom syr man upp bandet emot rectusfascian strax 
kranialt om symfysen för att därmed skapa vinkel i blåshalsen och ge 
ytterligare förutsättning för kontinens.  
 
Fördelen är att det ofta är en enkel metod som inte kräver vävnad från urin-
blåsan. Nackdelen är att slyngplastik ensam ofta är otillräcklig för att skapa 
kontinens hos barn och ungdomar med neurogen blåsa. Dessutom kan den 
lossna eller erodera in i uretra.   
 
Den artificiella uretrasfinktern (AUS), Scottprotesen (Gonzales 1989) är 
uppbyggd av ett vävnadsvänligt plastmaterial och består av tre huvudkom-
ponenter. En kuff med en ballong knäpps runt blåshalsen eller bulbära 
uretra. En tryckreglerande ballong läggs vid sidan av blåsan, oftast intra-
peritonealt, samt en pump som placeras i scrotum. Delarna är förbundna 
med varandra med slangar och systemet är fyllt med vätska. I vila kommer 
den tryckreglerande ballongen att hålla kuffen fylld med ett tryck på c:a 60-
70 cm vatten. Då blåsan skall tömmas trycker patienten ett par ggr på 
pumpen. Genom en hydraulisk mekanism förflyttas vätskan i kuffen till 
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ballongen och uretra står öppen. Efter några minuter kommer kuffen att 
långsamt återfyllas från ballongen och patienten blir ånyo kontinent. 
 
Fördelen är att patienten skall kunna tömma blåsan utan RIK om ingen 
blåsförstoring gjorts. Nackdelen är att systemet är en mekanisk konstruktion 
som förr eller senare går sönder och måste bytas ut genom en ny operation. 
Dessutom eroderar det främmande materialet lätt in i uretra. AUS används 
allt mindre över världen just på grund av sin stora komplikationsbenägenhet 
(Kryger 1999).  

Intern obstruktion av uretra 
Injektionsbehandling (Guys 1999) innebär att man injicerar en inert substans 
(Macroplastic, Deflux) i lagom mängd i blåshalsnivå. Fördelen är att det är 
en mycket enkel metod som görs via cystoskopi. Den kan vara ett alternativ 
som förstärkning till en icke helt kontinent blåshalsplastik. Nackdelen är att 
man har problem att uppnå tillräckligt motstånd och därmed få substansen 
att stanna kvar på plats. Även om man initialt har ett gott resultat avtar det 
oftast efter den första månaden.     

Blåshalsslutning 
Vid blåshalsslutning delas blåsa och uretra i blåshalsnivå. Metoden används 
då blåshalsplastik fallerat. Fördelen är att patienten blir kontinent. 
Nackdelen är att man saknar ”reservutgång”.  

Alternativ RIK-kanal 

Indikationer 
Att ha en alternativ ingång i blåsan har väsentligen ökat möjligheten att göra 
inkontinenta personer torra eftersom man kan göra blåshalsplastiken på ett 
sådant sätt att den ger kontinens men inte tolererar kateterstorlekar som 
krävs för en effektiv tömning. Dessutom är det lättare för många att RIKa 
sig via en alternativ kanal än via uretra även om den möjligheten fortfarande 
finns kvar. De flesta personer med MMC upplever en väsentligt ökad 
självständighet med denna metod.  
 
Även för dem med svåra funktionsnedsättningar som behöver assistans för 
att tömma blåsan ger den ökade integriteten en förhöjd livskvalitet. Dock 
har vi noterat att såväl Mitrofanoff- som Montykanalen förstörs om flera 
olika individer RIKar. Man lär sig inte känna vägen och skapar på så sätt 
”divertiklar”. Optimalt är att individen själv alltid för in katetern i kanalen.  

Metoder 
Den vanligaste metoden är appendicovesicostomin, även kallad Mitrofanoff 
(Mitrofanoff 1980, Duckett 1986) där man använder appendix som förbin-
delse mellan hud och blåsa. Fördelen med appendix är att den är lätt till-
gänglig, har en stabil vägg med liten risk för fickbildning och sällan ger 
läckage genom att den tunneleras i blåsväggen. Nackdelen är dock att den 
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har ett litet lumen, varför det är nästan omöjligt att extrahera 
blåskonkrement den vägen. 
 
När appendix inte kan användas eller redan använts för caecostomi finns 
andra metoder. Det bästa alternativet är Monti-kanalen (ileovesicostomi) 
(Monti 1997) där ett 3-4 cm långt segment av ileum omformas till ett rör där 
ena ändan tunneleras i blåsväggen och andra ändan läggs ut i huden. 
Fördelen är att kärlen ofta ger stor frihet att lägga stomat där man önskar 
och att det sällan sker läckage, medan nackdelen är dess tunnare och svagare 
vägg med ökad risk för fickbildning och perforation.    

Stoma 

Stomats anläggningsmetod 
Man kan välja mellan att begrava tarmslemhinnan fullständigt (VQZ-teknik) 
(Mor 1997) eller låta den bli partiellt synlig med endast en V-plastik 
(Fitzgerald 1997). Fördelen med en helt dold teknik är kosmetisk medan 
strikturrisken i hudplanet av vissa författare anses vara större än då 
slemhinnan delvis är synlig.  

Stomats läge 
Principiellt skall man försöka ha så kort kanal mellan reservoiren och 
bukväggen som möjligt för att minska risken för knickbildning. Ofta är det 
dock appendixkärlens längd som avgör var stomat anläggs eller patientens 
handfunktion och habitus. Kan man välja läge skall man dock ha i åtanke att 
ju längre ner emot symfysen man kan anlägga sitt stoma desto effektivare 
kan man tömma reservoir eller blåsa med avseende på mucus och urin. Det 
är kosmetiskt tilltalande att lägga stomat i naveln, men möjligheten för 
patienten att med katetern nå till botten av reservoiren där mucus ligger är 
mindre än då stomat ligger mera kaudalt.  
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Neurogen tarmfunktionsstörning 
Sven Mattsson 
Neurogen tarmfunktionsstörning är vanligt hos barn med ryggmärgsbråck 
(70 – 90 %) (Olsson et al 2007, Lie et al 1997). I nyföddhetsperioden och 
under amningen är problemet vanligen avföringsläckage med lokala 
hudproblem. Vid introduktion av mer fast föda debuterar ofta förstoppning, 
som obehandlad leder till fekalombildning och ökande svårigheter att 
tömma tarmen. Med förstoppningen följer avföringsinkontinens, ibland med 
plötsliga voluminösa diarréer, ofrivillig gasavgång, magont, sämre aptit, 
”failure to thrive”, dålig viktuppgång och även perioder med oklar feber.  
 
Enligt klinisk erfarenhet kan förstoppning även påverka såväl shuntfunktion 
som eventuell epilepsi negativt. Vid skolstart och under uppväxten är avfö-
ringssituationen för många det största hindret för oberoende, integrering, 
normalt socialt liv och en god livskvalitet (Krogh et al 2001, Lie 2003) och 
upplevs av många barn och vuxna med ryggmärgsbråck som ett större 
hinder än de motoriska problemen, även om man är rullstolsburen (Lollar 
1997). Trots uppenbara negativa både psykologiska och medicinska 
konsekvenser har tarmproblemen alltför ofta negligerats och inte tagits på 
allvar. 
 
Den neurogena tarmfunktionsstörningen måste behandlas parallellt med den 
neurogena blåsrubbningen (Churchill et al 2001), även om man inte uro-
dynamiskt kunnat visa att regelbunden tarmtömning påverkar blåsfunk-
tionen gynnsamt (De Kort et al 1997). Enligt klinisk erfarenhet påverkar 
dock en uttänjd, överfylld tarm detrusoraktiviteten negativt med försvårad 
blåstömning, reducerad blåskapacitet och ökande urinläckage till följd och 
inte sällan också svårigheter att RIKa. Den reciproka innervationen mellan 
tarm och blåsa är en möjlig förklaring. 
 
Hos barn med ryggmärgsbråck karakteriseras den neurogena tarmrubbningen 
av nedsatt motilitet i colon (Pigeon et al 1997), nedsatt perception för tarm-
fyllnad och störd analsfinkterfunktion. Funktionsstörningen i tarmen korre-
lerar endast delvis till skadans nivå och omfattning (Krogh et al 2001), på 
samma sätt som typ och grad av blåsdysfunktion vid neurogen blåsrubbning 
inte korrelerar till skadenivå (Pigeon et al 1997). Lissens et al (1990) under-
sökte den externa analsfinktern med EMG vid samtidig cystometri på 61 barn 
i åldrarna 0-15 år med ryggmärgsbråck, samtliga med avföringsinkontinens, 
och fann ingen korrelation mellan EMG-förändringar och skadenivå. Dock 
förelåg hög korrelation mellan ökande EMG-aktivitet (ökat analtonus) och 
detrusor/sfinkter-dyssynergi. Agnarsson et al (1993) undersökte med anal 
manometri 45 barn och unga vuxna med ryggmärgsbråck, i åldern 1-22 år. De 
flesta hade lågt tryck vid inre analsfinktern, speciellt barnen med höga skador 
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(L2 och uppåt). Den reflektoriska responsen i den yttre sfinktern uteblev, 
vilket tillsammans med nedsatt perception för rektal trängning ofta ledde till 
läckage. Däremot hade barn med sakrala skador oftast ökat tryck vid inre 
analsfinktern med läckage framföra1lt under aktivitet. I samma grupp fanns 
emellertid även barn med mycket låga tryck i analsfinktern, vilket gav 
analinkontinens, oftast utan förstoppning. 
 
Loening-Baucke et al (1988) gjorde manometri på 12 individer med 
ryggmärgsbråck (7-21 år) med kontrollgrupp på 16 friska barn, inför 
utvärdering av behandling med biofeedback. Det var ingen signifikant 
skillnad mellan trycken i inre sfinktern i de båda grupperna, medan 
knipförmågan var klart nedsatt i gruppen barn med ryggmärgsbråck, vilka 
samtliga hade nedsatt sensibilitet för rektalfyllnad. En tredjedel (4/12) kunde 
ej knipa utan att samtidigt öka buktrycket, medan ytterligare en tredjedel när 
de försökte knipa istället ökade buktrycket, vilket ledde till tarmtömning. 
Rektoanal inhibitionsreflex (RAIR) vid rektal distention förekom hos 
samtliga i båda grupperna och ingen visade tecken på megarectum. Samma 
resultat erhölls vid rektoanal tryckmätning på 40 barn med neurogen 
tarmfunktionsstörning och MMC (Mattsson & Gladh 2006). 

Utredning  

Anamnes 
Hur fungerar tarmtömningen idag? Hur ofta? Viljemässigt? På toalett, i blöja? 
Klarar barnet avföringssituationen själv? Hjälpmedel? Laxantia, laxermedel? 
Tarmsköljning? Konsistens hård, lös, växlande? Soiling, enkopres? 
Kostanamnes. Vilka förutsättningar har barnet att bli självständigt i 
toalettsituationen? Mental och kognitiv förmåga? Finns de fysiska 
förutsättningarna som att barnet själv kan förflytta sig till toaletten, klara av- 
och påklädning, ADL-funktioner? Vilka hjälpmedel behövs, 
bostadsanpassning? Kan vissa moment förbättras genom träning?  

Tarmdagbok  
Anamnesen kompletteras med registrering av tarmtömningarna hemma under 
1-2 veckor. 

Status 
Det är vanskligt att utifrån ett uro-neurologiskt status prediktivt bedöma 
tarmtömningsfunktionen, men i utredningen ska alltid ingå yttre inspektion 
och analpalpation. 

- Inspektion: perianal hudirritation? prolaps? fissurer, ”portvaktstagg”?  
öppetstående, glipande anus?  

- Undersökning: analreflexer, sensibilitet? Rektalpalpation med 
bedömning av sfinktertonus, knipförmåga. Bulbocavernosusreflex? 
Rektum tom/fylld med fekalier? Avföringens konsistens?  

            Bukpalpation - uppdriven, resistenser? 
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Analtryckmätning 
Analtryckmätning (rektoanal manovolumetri) ger en objektiv registrering av 
den anorektala funktionen. För den enskilde individen kan resultatet ligga till 
grund för adekvat behandling och åtgärd. Om tryckmätning utförs efter ett 
adekvat omhändertagande (innefattar bland annat psykisk/pedagogisk och 
medicinsk förberedelse) är det en barnvänlig metod som kan göras på barn 
från 1 års ålder vid utredning av neurogen tarmfunktionsstörning (erfarenhet 
Linköping). 
 
Analtryckmätning utförs rutinmässigt endast på ett fåtal ställen i Sverige vid 
utredningen av barn med suspekt neurogen tarmfunktionsstörning. Undersök-
ningen utförs vanligen kring 1 års ålder, efter 1-4 dygns rengöring av tarmen, 
under vilken tid barnet får specialkost. För ett tillförlitligt resultat krävs att 
tarmen är ordentligt tömd. Efter noggrann förberedelse av barn och föräldrar 
genomförs undersökningen i en barnanpassad miljö utan att barnet behöver 
sederas. Under undersökningen kan barnet se på video, lyssna till sagor. 
 
Undersökningen ger information om: 
Tryck: Trycket i analsfinktern i vila och vid maximalt knip liksom förekomst 
av rytmiska kontraktioner i rectum. Förändringar i trycket vid rektal 
distension registreras liksom förekomsten av rektoanal inhibitionsreflex 
(RAIR).  
Volym: Rektalvolym och compliance. 
Sensibilitet: Känsel/perception för rektal distension registreras, liksom 
trängning till defekation. För lite äldre barn görs subjektiv gradering enligt 
Bors 10-gradiga skala. Förmåga att krysta och knipa bedöms. 
 
Den neurogena tarmfunktionsstörningen karakteriseras enligt 
analtryckmätningen av 
- nedsatt perception för rektalfyllnad 
- normalt/ökat vilotryck i inre analsfinktern  
- sänkt tryck i externa analsfinktern, nedsatt viljemässig knipförmåga 
- stegrad rektoanal inhibitionsreflex, redan vid små rektalvolymer 
- sänkt rektalvolym, minskad rektal compliance (ej megarectum) 
- nedsatt förmåga till krystning, med ofta ökat sfinktermotstånd  
- vid hög skada oftast lägre sfinktertryck än vid låg spinal skada 
- ökat analsfinktertryck korrelerat till detrusor-sfinkterdyssynergi 

Buköversikt eller ultraljud buk 
BÖS/ultraljud kan användas för diagnostik av fekalom. 
 
Colonröntgen har ingen plats vid utredning av neurogen 
tarmfunktionsstörning. 
Röntgenundersökning av colon ger information om de strukturella 
förhållandena men ingen information om tarmfunktionen. Den ger svar på de 
anatomiska förhållandena i colon och rektum, konfiguration, eventuell 
dilatation, övriga förändringar som divertiklar, prolaps, polyper. I en studie 
från Göteborg med 132 patienter i åldrarna 2-24 år med spina bifida visade 
colonröntgen, trots ofta långvarig obstipation, ¨slanka tarmar¨ och varken 
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segmentell eller generell dilatation av tjocktarmen noterades i något fall. 
Detta stämmer med fynden vid anal manometri (se nedan!) och har därför 
ingen plats vid utredning av suspekt neurogen tarmfunktionsstörning (Borg et 
al 1997). 

Behandling 
Allmänna synpunkter  
(se även ”Konservativ behandling vid neurogen tarmfunktionsstörning”) 
Behandlingen syftar till regelbundna tarmtömningar, kontinens och att få 
individen att klara sig själv i toalettsituationen. Tarmtömning i sittande 
ställning ska eftersträvas om möjligt i samma ålder som för andra barn. 
Barnet ska inte ligga på skötbord långt upp i (för)skolåldern (Smith et al 
1990). Det sittande barnet deltar aktivt i toalettproceduren, ett viktigt steg 
mot självständighet.  

Kost 
Noggrann kostanamnes är basen för fortsatt utredning vid alla typer av 
avföringsproblem. Erfarenheten visar att barn med ryggmärgsbråck ofta 
kräver individuell kostregim. Produkter som anses vara stoppande eller 
tvärtom kan ha rakt motsatt effekt. Många barn med ryggmärgsbråck dricker 
dåligt, vilket ökar förstoppningsrisken. Orsakerna kan vara flera som 
inaktivitet, sväljningsproblem på grund av Chiari missbildning, oro för 
urininkontinens eller för ökad tarmmotorik med risk för avföringsinkontinens.  

Tarmsköljning 
Tarmsköljning (transrektal irrigation, TRI) är idag den vanligaste 
behandlingen vid neurogen tarmfunktionsstörning. Regelbunden 
tarmsköljning ger effektiv tömning av tarmen med minskad risk för läckage 
och har också positiv effekt på analsfinktertonus och rektalvolym (Mattsson 
& Gladh 2006). Olika sätt att tillföra sköljvätskan finns beskrivna 
(Shandling et al 1987, Willis 1992, Mattsson & Gladh 2006).  
 
Fyrtio barn med ryggmärgsbråck behandlade med tarmsköljning dagligen - 
varannan dag med vanligt kranvatten, utan tillsats av salt, i medelvolym 300 
ml (200-500 ml) visade efter 8 års uppföljning inga förändringar i elektrolyt-
status, varför risken för vattenintoxikation får bedömas som liten (Mattsson 
& Gladh 2006). Vattenintoxikation med vattenlavemang finns beskrivet men 
har uppkommit under tämligen extrema förhållanden (Ziskind & Gellis 
1958, Chertow & Brady 1994).  
 
Tarmsköljning upplevs som tidskrävande och majoriteten av barnen har 
svårt att klara behandlingen själva, trots att flertalet klarar RIK (Mattsson & 
Gladh 2006). För somliga barn kan kirurgisk åtgärd vara ett alternativ 
(Aksnes et al 2002) (se även ”Kirurgisk behandling vid neurogen 
blåsfunktionsstörning”). 
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Farmaka 
Olika farmaka kan komplettera övriga åtgärder. 

Osmotiskt aktiva medel  
har bulkeffekt genom att i colon osmotiskt binda vatten. 

- Laktulos (mjölksocker): Laktulos®, Duphalac®, Lactipex® 
- Laktitol (disaccarid med galaktos och sorbitol): Importal®. 
- Macrogol (polyethylenglykol) (Forlax®) och macrogol med 

mineralsalter (Movicol®, Movicol Junior®). Det finns endast en 
studie som visar god effect vid neurogen tarmfunktionsstörning, bättre 
än med laktulos (Rendeli et al 2006). Används alltmer, men är i 
Sverige enligt FASS-text inte rekommenderat under 8 års ålder 
(Forlax®), under 12 års ålder (Movicol®) respektive 5 års ålder 
(Movicol Junior®). Kan dock användas även till yngre barn med 
individuell dosering.  

Rektala lösningar 
Klysma eller mikrolavemang är både mjukgörande och smörjande. Används 
vanligen för akut bruk, men också regelbundet under lång tid ensamt eller 
som komplement till tarmsköljning. Enstaka fall av nässelfeber och anafylak-
tiska reaktioner har rapporterats (blodtrycksfall och andningssvårigheter). 
Specifika studier saknas, därmed också vetenskaplig evidens. 
 
Några andra medicinska risker eller komplikationer till långtidsbehandling 
med mikrolavemang finns inte beskrivna enligt kontakt med tillverkarna och 
mångårig klinisk erfarenhet, fr. a. av nedanstående preparat.  

-   Sorbitol (Resulax®) 
-   Natriumdokusat (Klyx®) Oftast till de mindre barnen. 
-   Lamylsulfat (Microlax®) 

Propulsionshämmande medel  
är sällan aktuella att använda. Det saknas vetenskap och tillräcklig klinisk 
erfarenhet. Peristaltikhämmande medel minskar gastrointestinala sekretionen 
och ökar analsfinktertonus. De har ett begränsat användningsområde, men 
kan vara av värde att pröva i kombination med lavemangsbehandling hos barn 
med nedsatt sfinktertonus. 

- Loperamid (Loperamid®, Imodium®, Dimor®, Travello®) 
- Loperamidoxid (Primodium®)  

Bulkmedel 
Samtliga förekommande bulkmedel kräver ökat vätskeintag och det finns risk 
att långvarigt bruk kan leda till försämring av tarmfunktionen. De kan därför 
inte rekommenderas vid neurogen tarmfunktionsstörning. Sterkuliagummi 
kan dessutom framkalla allergiska reaktioner och är därför olämpligt för barn 
med ryggmärgsbråck med tanke på latexallergi!  
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Tarmirriterande medel  
är vanebildande och långvarigt bruk kan försämra tarmfunktionen, dessutom 
med risk för elektrolytstörningar. Förutom tillvänjningsrisken kan de ge 
inkontinens hos patienter som inte har någon volontär tarm- och sfinkter-
kontroll. Dessa preparat saknar därför plats i behandling av neurogen 
tarmfunktionsstörning. 

Biofeedback 
Metoden förutsätter att barnet känner rektalfyllnad och kan krysta, är 
tidskrävande och kräver lång inträning med terapeut. Resultaten motiverar 
oftast inte denna insats (Loening-Baucke et al 1988, Wald 1983). 

Elektrisk stimulering 
Transrektal elektrisk stimulering beskrevs första gången av Katona i Ungern 
1959, och har senare provats på andra håll med varierande resultat (Marshall 
& Boston 1997, Palmer et al 1997). Studier på vuxna med ryggmärgsskada 
och neurogen tarmfunktionsstörning har visat goda resultat med både 
transrektal och kutan elektrisk stimulering och med sakralrotstimulering. 
Erfarenheterna av elektrisk stimulering vid blås- och tarmfunktionsstörning 
hos barn med ryggmärgsbråck är hittills begränsade (Breaud et al 2004).   

Analplugg 
Analplugg är ett enkelt hjälpmedel, att användas temporärt i vissa speciella 
situationer, för att förhindra smärre avföringsläckage, typ soiling (Sanchez et 
al 1999), (se även ”Konservativ behandling vid neurogen tarmfunktions-
störning”). 
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Konservativ behandling vid neurogen 
tarmfunktionsstörning 
Gunilla Tibbelin 
Målet med behandlingen är att personen ska kunna tömma tarmen 
regelbundet vid ett socialt passande tillfälle och inte ha några läckage, samt 
att uppnå största möjliga åldersadekvata självständighet vid tömningen.  

Förstoppning och avsaknad av tarm- och blåskontroll påverkar livskvalite-
teten negativt (Olsson et al 2007, Lie et al 1991). Ju äldre barnet blir desto 
större negativ inverkan har tarmläckaget på det sociala livet (Churchill et al 
2001, Krogh et al 2003, Merenda et al 2004). 
 
Att inte självständigt kunna tömma tarmen och förekomst av avförings-
läckage försvårar frigörelseprocessen och utgör hinder i den sociala 
samvaron med kamrater (Krogh et al 2003, Lie 2003). Ett långsiktigt mål 
och av yttersta vikt för barnets/tonåringens emotionella hälsa och 
självkänsla är att finna goda tarmtömningsrutiner, där man kan vara så 
självständig som möjligt och att minimera avföringsinkontinens. Att 
etablera toalettrutiner tar tid och kräver individuella åtgärder. För att skapa 
goda toalettvanor och få ett välfungerande sätt att tömma tarmen krävs 
lyhördhet både för barnet och för familjen. 
 
Hittills har man inte funnit någon tarmtömningsmetod lika enkel, effektiv 
och med så stor genomslagskraft som RIK haft för urinvägarna. 
 
I följande text följer synpunkter på vad man bör tänka på för att få en så god 
funktion som möjligt av tarmen, behandling med tarmsköljning samt 
förbrukningsartiklar och hjälpmedel enligt klinisk erfarenhet. (För 
farmakologisk behandling, se ”Neurogen tarmfunktionsstörning”.) 

Nyföddhetsperioden 
I nyföddhetsperioden och under tiden barnet ammas är det oftast inga 
problem med förstoppning, men det händer och skall tas om hand av person 
med erfarenhet av neurogen tarmfunktionsstörning hos barn. Hos en del 
spädbarn ses frekventa tarmtömningar och man får då vara uppmärksam 
med täta blöjbyten och förebygga sårig stjärt och kontamination av 
operationssår. 
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Spädbarnsåret 
Det är väsentligt att ställa riktade frågor gällande tarmfunktionen redan 
under barnets första levnadsår. Föräldrarna skall så tidigt som möjligt 
informeras om förstoppningsrisken och att de bör vara uppmärksamma på 
barnets avföringsmönster.  
 
Vid övergången till fastare föda eller bröstmjölksersättning blir avföringen 
oftast fastare och därmed svårare att få ut. Bifidus är en komplett moders-
mjölksersättning, där en del av kolhydraterna består av laktulos, som 
stimulerar utvecklingen av bifidusbakterier i tarmen och har en mjuk-
görande effekt på avföringen (Lindberg 1996). Äter barnet välling kan man 
pröva att blanda Bifidus med vällingen alternativt, om barnet accepterar, 
byta ut hela mål.   
 
Doseringen på vällingförpackningen skall följas eftersom för mycket pulver 
i förhållande till vattenmängd kan bidra till hård avföring. Kostråd så som 
katrinplommonpuré, en tesked messmör per dag i vällingen kan ha en mjuk-
görande effekt på avföringen. Alltför mycket mjölk och mjölkmat bör  
undvikas eftersom det har en stoppande effekt. Filmjölk och yoghurt är 
mindre stoppande än vanlig mjölk.  
  
Ett sätt att underlätta för barnet att få ut avföringen, kan vara att föra benen 
upp mot magen och trycka dem lätt intill sidorna. Yttre stimulering runt 
anus kan ytterligare underlätta tömning. Regelbunden taktil stimulering eller 
babymassage över buken är ett utmärkt och dessutom behagligt sätt för 
såväl barn som förälder att underlätta tarmtömningen för barnet.  
 
Ibland är det nödvändigt att komplettera med lavemang i form av klysma, t. 
ex. Microlax®, Resulax® eller Klyx®.  

Småbarnsåren 
I första hand skall man eftersträva vanlig ”potträning”, d.v.s. regelbundna 
försök till tarmtömning på potta eller toalett. Toalettbesöken bör förläggas 
till en lämplig tidpunkt strax efter intagen större måltid, för att utnyttja den 
gastro-coliska reflexen. Låt aldrig barnet sitta för länge på pottan/toan även 
om resultat uteblir.  
 
Det är av största vikt att barnet har en trygg och avslappnad sittställning, 
men också har möjlighet till en aktivare, framåtlutat sits, för att lättare 
kunna trycka ut avföringen och räta ut vinkeln mellan rektum och 
analkanalen. Samarbete mellan uroterapeut och arbetsterapeut/sjukgymnast 
behövs ofta för att barnet ska få en så bra sittställning som möjligt. 
 
Intresset för den egna kroppen och nya färdigheter ökar efter hand och 
barnet får erfarenhet från toalettrutiner och blir delaktigt, vilket är ett viktigt 
steg mot framtida självständighet. Det är dessutom lättare att bajsa på 
potta/toalett än i blöjan sittande i rullstol.   
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Ofta är det nödvändigt att komplettera med klysma eller tarmsköljning med 
vatten. Att starta behandling med tarmsköljningar i tidig ålder kan vara en 
fördel med tanke på självständighetsträningen. Barnet lär sig tidigt att det är 
på detta sätt de tömmer sin tarm och man har tid att från början bygga upp 
delaktighet och medverkan från barnet. 

Skolbarnet 
Ett nytt socialt nätverk i samband med skolstart ställer stora krav på att 
barnet har uppnått en så optimal kontinens som möjligt. En regelbunden 
tarmtömningsregim är därför nödvändig. Många barn/ungdomar och 
föräldrar vittnar om att avföringsläckage lett till kamratproblem, mobbning 
och social isolering.        
 
Ökad kunskap om kroppen generellt och i detta sammanhang om tarmdys-
funktionen, ger barnet en större insikt om sin funktionsnedsättning och kan 
vara en motivation till större delaktighet. Informationen skall vara 
åldersadekvat och hänsyn måste tas till barnets kognitiva förmåga. 
Generellt gäller att en regelbunden tarmtömningsregim, allsidig kost på 
regelbundna tider, rikligt vätskeintag och fysisk aktivitet ger en så god 
tarmfunktion som möjligt är. 
 
Om möjligt skall läkemedel som framkallar förstoppning seponeras.  
Kostens sammansättning har stor betydelse för tarminnehållets passage 
genom tarmsystemet. Både för lite och för mycket fibrer kan påverka 
tarmfunktionen negativt. För lite fibrer ger inte tillräcklig fyllnad för att 
kunna transportera fram innehållet och kan då lätt ge upphov till obstipation, 
medan för mycket fibrer, speciellt i samband med lite dryck, kan orsaka 
gaser, smärttillstånd, diarré och förstoppning. Barn med ryggmärgsbråck 
behöver oftast prova sig fram till vad de mår bra av att äta. 
 
Om barnet dricker dåligt blir avföringen hård och torr och får därmed svårt 
att passera genom tarmen. Rädsla för urinläckage, nedsatt initiativförmåga, 
svårigheter att se orsakssamband gör att många barn med ryggmärgsbråck 
har ett lågt vätskeintag.  
 
Fysisk aktivitet befrämjar tarmfunktionen. Om barnet har en låg egen 
aktivitet är det väsentligt att tillsammans med barn, föräldrar, sjukgymnast, 
skola/fritid hitta sätt där barnet får en ökad daglig rörelseaktivitet. 
 
Det är viktigt att vara uppmärksam på den psykiska och fysiska miljön kring 
barnet. Toalettmiljön skall vara lugn och trevlig och barnet skall inte ha 
tidspress på sig. Sittställningen skall vara så att barnet känner sig trygg och 
säker samt kunna ha händerna fria. Barnets fysiska förutsättningar bedöms 
tillsammans med arbetsterapeut/sjukgymnast. Kan barnet t.ex. själv förflytta 
sig över till toaletten, klara av- och påklädning samt övriga ADL-
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funktioner? Vissa moment kan kanske förbättras genom träning. Behöver 
barnet ytterligare hjälpmedel för att klara toasituationen, behövs 
bostadsanpassning? Hur ser toalettsituationen ut på dagis, fritis och i 
skolan? Målet skall hela tiden vara inställt på att barnet ska bli så 
självständigt som möjligt i toasituationen. Varje moment man själv klarar av 
stärker självkänslan och är ett steg mot att kunna bli oberoende av 
föräldrarna. Förväntningar från föräldrarna att barnet kan utföra många 
moment samt mycket uppmuntran är av stor betydelse. 

Tonåringen 
Under tonårsperioden förväntas de flesta ungdomar uppnå en ökad 
självständighet och frigörelse från föräldrarna. De ska ha större ansvar för 
sin egenvård, vilket å andra sidan kan medföra risk för att goda inarbetade 
vanor bryts. Av erfarenhet vet vi att många ungdomar med ryggmärgsbråck 
fortfarande är beroende av sina föräldrar för tarmtömning, vilket försvårar 
deras sociala liv, t. ex. att kunna åka på läger. Vissa vill inte ha hjälp av 
andra än sina föräldrar, som har hjälpt dem hela livet, med denna privatsak. 
 
Det är således av största betydelse att redan från tidiga år låta barnet vara 
delaktigt i tarmtömningsproceduren, stötta och uppmuntra. Barnet utvecklar 
största möjliga självständighet och oberoende vid toalettbesöket genom att 
barnet får delmoment att ansvara för och när detta delmoment är 
automatiserat höjer man ribban lite till med ytterligare delmoment. 
 
I det salutogena perspektivet betonas ”känslan av sammanhang” som bygger 
på begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky 
1991). Kunskap om funktionsnedsättningen, dess konsekvenser och hur den 
kan hanteras, skapar struktur och säkerhet. Ungdomarna skall förstå 
bakgrunden till problemen i sin livssituation. Har de denna kunskap och 
insikt är det lättare att bli motiverad och ta till sig strategier för att hantera 
problem och lära sig leva med de livsvillkor som funktionsnedsättningen 
medför. De skall känna att det finns resurser till deras förfogande som gör 
situationen hanterbar. Toalettrutiner tar tid att etablera och varje barn är 
unikt! 

Behandling med tarmsköljning 
Tarmtömning genom att skölja tarmen med vatten är en effektiv metod för 
behandling av förstoppning och avföringsinkontinens hos barn med 
neurogen tarmfunktionsstörning (vattenlavemang, irrigation). Metoden är 
väl beprövad och har använts under många år både i Sverige och utomlands 
(Krogh et al 2003, Eire et al 1998, Mattsson & Gladh 2006). En effektiv 
tömning förhindrar avföringsläckage mellan tarmsköljningarna och man kan 
ha kontroll över tid och plats för att tömma tarmen.  Regelmässiga 
tömningar var till varannan eller var tredje dag är nödvändiga för att 
behandlingen skall vara effektiv. 
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Tarmsköljningen kan göras uppifrån (antegrad irrigation) via tarmstomi, t ex 
MACE, Malone Antegrade Colon Enema, eller nedifrån (retrograd 
irrigation) lavemang via rektum, ibland även kallad transrektal irrigation, 
TRI. Vattenlavemanget ges antingen via en kon, en rektalkateter eller en 
rektalkateter med uppblåsbar ballong som kopplas till ett lavemangsset 
bestående av påse och slang. Lavemangspåsen fylls med vanligt kranvatten 
som skall vara ljummet. Enligt senare undersökningar är det ej nödvändigt 
med tillsats av salt till vattnet (Mattsson & Gladh 2006). Vattenmängden 
varierar, här måste man prova sig fram! Ett riktmärke att gå efter är 20 
ml/kg kroppsvikt. För små barn som behöver använda någon form av 
lavemang används vanligen Resulax® eller Klyx® eller att vattnet 
administreras med en rektalsond/kateter. 
 
Tarmsköljningen utförs med barnet sittande på toaletten. Glidslem 
appliceras på konen eller katetern som försiktigt förs in i analöppningen, 
antingen framifrån eller bakifrån. När ballongkateter används förs den in 
och blåses sedan upp till en på förhand bestämd storlek, vilken kan behöva 
modifieras efterhand. Vattenpåsen behöver hänga på minst en meters höjd 
ovanför toaletten. Reglage för vattenflödet finns på slangen. Vattnet 
administreras under ett par, upp till några minuter. Det avgörande är att det 
känns bra för barnet.  
 
När vattnet är instillerat tömmes ballongkatetern på luft och tas bort. 
Används kon är det oftast en fördel att hålla kvar den en stund innan den 
avlägsnas för att uppnå bättre tömningsresultat. Även här gäller det att prova 
sig fram för att se vad som är mest effektivt för det individuella barnet. 
Barnet behöver sedan sitta kvar på toaletten för att tömma tarmen på 
fekalier och vatten. Tiden för detta är högst individuell, variationer ses 
mellan 10 minuter upp till en timme. 
 
En variant på ovanstående sätt att administrera vattenlavemanget är att låta 
ca 200 – 300 ml vatten rinna in i omgångar och att man tar ut konen/rektal-
katetern dessemellan. Barnet skall då försöka krysta ut den instillerade 
mängden samt medföljande fekalier och man upprepar sedan proceduren 
under några omgångar (Willis 1992). Detta sätt är ofta effektivt, speciellt då 
det finns mycket fekalier i tarmen. Låter man hela vattenmängden gå in på 
en gång kan det spänna och göra ont i magen. 
 
Ett problem med tarmsköljningsbehandling är att det är tidskrävande och 
skall utföras dagligen eller flera dagar i veckan. Det är därför viktigt att 
stötta och försöka hitta en så effektiv metod som möjligt. Ibland behövs 
alternativa sätt att genomföra tarmsköljningen (Se ”Kirurgi vid neurogen 
tarmfunktionsstörning”)  
 
Erfarenhetsmässigt vet vi att det är svårare och tar längre tid att bli 
självständig med tarmsköljning än med RIK. Situationen ställer stora krav 
på omgivning och miljö för att barnet skall kunna kompensera för grov- 
och/eller finmotoriska problem samt eventuella kognitiva och perceptuella 
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funktionsnedsättningar. I de flesta fall behövs utredning av ett regionalt 
multidisciplinärt MMC-team.  

Förbrukningsartiklar och hjälpmedel 
Enligt Hälso-och sjukvårdslagen 1982:763 § 3d kan förbrukningsartiklar 
som behövs vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens 
förskrivas till den som har fortlöpande behov därav. Sedan 1997-01-01 har 
landstingen tagit över ansvaret för det kostnadsfria sortimentet både vad 
gäller upphandling, distribution och ekonomi vilket innebär att sortimentet 
ser olika ut över landet. 
 
Irrigationshjälpmedel är framtagna för irrigation via stomi, men ”start-set” 
används vid tarmsköljning. Här ingår vattenpåse, slang med reglage och 
kon. Konen kan också beställas separat. 
 
Ballongkatetrar finns att beställa via företag och till dem kopplas en 
lavemangspåse som beställs separat. En 60 ml spruta används för att blåsa 
upp ballongen. 
 
Lavemangsset som har en vattenpåse som står på golvet finns, 
(Peristeen®). Man pumpar upp ett övertryck som gör att vattnet rinner in i 
tarmen via en rektalkateter med uppblåsbar ballong. Vattenpåse, slangset 
och rektalkatetrar kan beställas var för sig. 
 
Analpropp kan hjälpa en del barn vid soilingbesvär (Sanchez et al 1992, 
Norton & Kamm 2001). Proppen är inkapslad i en genomskinlig film. 
Applicerar man en klick glidslem på proppen blir införingen lätt och 
skonsam. Filmen löses upp när den kommer i kontakt med värme och fukt 
från tarmen. Proppen utvidgar sig och formar sig efter tarmväggen och 
fungerar bäst om tarmen är tömd. 
 
Utprovning av storlek och användarinstruktion ska föregå förskrivning. 
Kan sitta i upp till 12 timmar, används ibland i vissa situationer som t ex vid 
bad. 
 
Inkontinensskydd finns i många olika utföranden och storlekar och skall 
provas ut individuellt. Det finns ett skydd med kolfilter speciellt anpassat 
för mindre avföringsläckage som eliminerar lukt. Fixeras i tätt sittande trosa 
eller fixeringsbyxa. 
 
Anpassad toalettsits (Toalettsitsen”Katten” Handinnova AB), som 
egentligen är framtagen som hjälpmedel vid RIK, ren intermittent 
katetrisering, behövs för att en del barn skall kunna sitta tryggt på toaletten 
och kunna ha sina händer fria.  
 
Barn med ryggmärgsbråck som har grovmotoriska bekymmer har ofta en 
nedsatt balans och upplever osäkerhet vid lägesförändringar. Det krävs 
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också god åtkomlighet i samband med tarmsköljning för barnet och/eller 
föräldern, inte minst ur ergonomisk synvinkel, så att den som assisterar 
barnet har utrymme och bra ”arbetsställning”, förslagsvis använda rull-pall 
att sitta på. 
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Kirurgi vid neurogen 
tarmfunktionsstörning 
Kate Abrahamsson, Ulla Sillén 
 
Regelbunden och fullständig tömning av tarmen är en förutsättning för god 
avföringskontinens. Någon form av regim krävs på flertalet barn med 
neurogen tarmfunktionsstörning. Regelbunden lavemangsgivning via anus 
under vägledning av en erfaren uro/tarmterapeut är i de flesta fall tillräcklig 
för att uppnå fekal kontinens men då ungdomarna inte själva klarar av 
tarmsköljning kan ur självständighetssynpunkt kirurgi vara indicerat. 

Malone Antegrade Continence Enema, MACE  
Då tarmregim i retrograd riktning inte kan genomföras föreslog Padraig 
Malone, barnurolog i Southhampton att man kunde tarmskölja i antegrad 
riktning via en kutan appendicocaecostomi, dvs. skapa en liten stomi i 
caecum med hjälp av appendix som öppnas och sutureras till huden (Malone 
1995). I 70-90 % av patienterna med ryggmärgsbråck uppnås avförings-
kontinens i rätt selekterat patientmaterial, d.v.s. ålder över 5 år, stor 
motivation hos patient och förälder, god preoperativ information och 
mångårigt postoperativt stöd av erfaren tarmterapeut. Reoperationer behöver 
inte sällan utföras bland annat därför att det kutana appendixstomat tenderar 
att strikturera. Av denna anledning bör man kateterisera stomat 2 gånger per 
dag d.v.s. även när inte tarmsköljning ges. Vissa författare hävdar att 
tömningen blir mer effektiv om MACE:n läggs i vänstercolon genom att 
skapa en colonflapp som anslutes till huden medan andra menar att det inte 
gör någon skillnad (Meyer 2008).   

Colostomi till påse 
En inkontinent colostomi till ett uppsamlande bandage är den sista utvägen 
för ett fåtal barn och unga som har svår, socialt handikappande 
analinkontinens trots regelbundna tarmsköljningar i retrograd eller antegrad 
riktning.  
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Uro- och tarmterapi 
Neuropedgruppen 

Rekommendationer 
 

· Blåstömningen måste följas systematiskt redan från första 
levnadsdygnet för att undvika skada på grund av övertänjning av 
urinblåsan eller dilatation av övre urinvägarna. 

 
· Ren intermittent kateterisering, RIK påbörjas neonatalt i samråd med 

uroterapeut.   
 

· Basprogram för utredning och uppföljning av neurogen blås- och 
tarmfunktionsstörning ska följas för alla barn födda med MMC eller 
lipoMMC.  

 
· Alla barn med MMC ska ha uppföljning av uro/tarmterapeut och 

regionalt MMC-team. Regelbunden urodynamisk uppföljning leder 
tillsammans med nya farmaka till mindre komplikationer.   

 
· Den neurogena tarmfunktionsstörningen ska behandlas parallellt 

med blåsfunktionsstörningen. Glöm inte förstoppning som orsak till 
försämrad kontinens och blåsfunktion. 

 
· Tidigt medvetandegörande och träning i självkateterisering och 

tarmtömning är nödvändig för framtida självständighet och 
självkänsla. Kännedom om personens kognitiva profil är nödvändig 
förutsättning för att lägga upp träningen. 

 
· Erbjud vuxna med MMC förnyad utredning. Bra behandlings-

metoder har tillkommit på senare år, vilka ännu inte kommit många 
vuxna med MMC till del.    

 
 
 
 
 
Skicka gärna synpunkter och förbättringsförslag till redaktörerna/ 
ingrid.b.olsson@vgregion.se inför kommande revideringar 
 
 
 

mailto:ingrid.b.olsson@vgregion.se

	Nationella riktlinjer för medicinsk uppföljning vid ryggmärgsbråck, MMC
	Nationella riktlinjer för medicinsk uppföljning vid ryggmärgsbråck, MMC
	Svensk neuropediatrisk förening

	Förord
	Bakgrund

	Nationella riktlinjer för medicinsk uppföljning vid ryggmärgsbråck - Innehåll
	Spinal dysrafism Margareta Dahl, Lena Westbom (bl.a. begrepp, etiologi, epidemiologi, folsyra)
	Neurogen blås- och tarmfunktionsnedsättning vid MMC
	Redaktion
	Riktlinjer för medicinsk uppföljning vid MMC, författare:


	Spinal dysrafism
	Bakgrund och begrepp
	Spina bifida occulta
	Intraspinalt lipom
	Diastematomyeli
	Dermalt sinus

	Lipomyelomeningocele
	Myelomeningocele (MMC)

	Prenatal diagnos
	Etiologi
	Incidens
	Folsyra vid graviditet i Sverige

	Morbiditet och mortalitet
	Rekommendationer
	Referenser

	Neonatalt omhändertagande
	Neurokirurgi och bilddiagnostik
	Referenser

	Primärslutning av bråcket
	Rekommendationer
	Referenser

	Hydrocefalus
	Shuntar
	Shuntdysfunktion
	Överdränage (slit ventricles)
	Infektioner

	OBSERVERA!
	Rekommendationer
	Referenser

	Chiarirelaterade symtom
	Bakgrund
	Klinisk bild
	Patogenes
	Prognos
	Behandling
	Rekommendationer
	Referenser

	Fjättrad ryggmärg och syringomyeli
	Fjättrade ryggmärg/tethered cord
	Syringomyeli
	Rekommendationer
	Referenser

	Latexallergi
	Rekommendationer
	Referenser

	Ätförmåga och nutrition vid ryggmärgsbråck
	Ätsvårigheter
	Sammanfattning och rekommendationer
	Referenser

	Ortopedi vid ryggmärgsbråck
	Nedre extremitet
	Höftled
	Lårben
	Knäled
	Underben
	Fot

	Övre extremitet
	Rekommendationer

	Ryggdeformitet vid ryggmärgsbråck
	Rekommendationer
	Checklista inför ryggkirurgi
	Referenser
	Checklista inför ryggkirurgi

	Neurogen blåsfunktionsstörning
	Referenser

	Utredning och basprogram för uppföljande kontroller vid neurogen blåsfunktionsstörning
	Basprogram
	Synpunkter på de morfologiska undersökningsmetoderna
	Synpunkter på olika njurfunktionstest
	DMSA-scintigrafi eller MAG3-renografi?
	Njurskada
	Undersökningar av barn
	Rekommendationer vid undersökning av barn
	Referenser

	Undersökningsmetoder
	CT
	DMSA-scintigrafi
	GFR-bestämning (plasma-clearance med Cr-51 EDTA eller iohexol)
	Radionuklidcystografi (Isotop-MUC)
	Laboratorieanalyser
	S-kreatinin
	S-Cystatin C

	MRT
	Renografi (Tc-99 MAG3)
	MUCG - miktionsurethrocystografi
	Ultraljud urinvägar
	Urografi

	Urodynamikens roll vid neurogen blåsfunktionsstörning hos barn med MMC
	Indikationer
	Väl förberett barn är en förutsättning för bedömbar urodynamik
	Miktion-RIK-läckage observation
	Långtidscystometri
	Rekommendationer - urodynamik vid neurogen blåsfunktionsstörning på barn
	Planering för cystometri
	Medicinsk förberedelse och profylax
	Utförande av cystometri
	Utvärdering av cystometri

	Referenser

	Uroterapeutiska insatser inklusive RIK vid neurogen blåsfunktionsstörning
	Uroterapeutens diagnostiska verktyg
	Anamnes
	Miktions- och läckagetester
	Residualurinmätning
	Urodynamik
	Bedömning
	Blåstömning

	Ren intermittent kateterisering, RIK
	RIK av spädbarn sker på skötbord, men när barnet får bättre balans utförs kateteriseringen med barnet sittande på anpassad toalettsits. För att nå så effektiv blåstömning som möjligt är en trygg och avslappad sittställning på toaletten av högsta prioritet. En individuellt anpassad toalettstol ska provas ut då barnet är ca 1.5 år, och anpassningen görs i samarbete mellan barnets uroterapeut och arbetsterapeut. Det är viktigt att tänka på att både RIK och tarmsköljning ska kunna utföras på samma hjälpmedel. Minst två toalett-stolar behövs för att underlätta vardagslivet i hemmet och på förskola/skola. Blåstömning med RIK och byte av inkontinensskydd på skötbord bör undvikas, absolut upphöra senast innan barnet kommer upp i skolåldern. Endast i mycket speciella undantagsfall får detta praktiseras på äldre barn och ungdomar.
	Det är viktigt att sittställningen återkommande utvärderas, inte bara ur trygghets- och RIK-teknisk synpunkt utan även för att se hur effektiv tömningen är, d v s att mäta residualurin efter tömning i olika positioner.
	Själv-RIK

	En del barn har uttalat motstånd mot kladdiga föremål som t.ex. kateter med hydrofil yta och kateterslem. I träningen ingår kladdträning såväl som träning med extra handtag som hjälpmedel. Att behöva känna på sina könsorgan med egna händer kan för vissa barn vara ett hinder för själv-RIK. För att stimulera barnets kroppsuppfattning och självbild, kan en spegel tidigt placeras så att barnet, som har nedsatt sensibilitet i och runt genitalia, får möjlighet att lära känna sin kropp genom både syn och känsel.
	Sensitivitetsträning ger ökad kunskap om den egna kroppen och ger barn med nedsatta känselområden en viktig upplevelse. För barn med percep-tionsstörning kan träning av själv-RIK framför en spegel bli ett problem i stället för en hjälp. Däremot är spegeln viktig för att få ett sammanhang och en helhetsbild. Alltför många barn vet inte hur de ser ut runt genitalia eller i ryggslutet där bråckoperationen är utförd.
	RIK frekvens
	RIK-komplikationer
	RIK – familjecentrerad omvårdnad
	RIK och intravesikala farmaka
	Förbrukningsartiklar vid RIK
	Kateter
	Katetergel


	Referenser
	Edelstein RA, Bauer SB, Kelly MD, Darbey MM, Peters CA, Atala A et al. The long-term urological response of neonates with myelodysplasia treated proactively with intermittent catheterization and anticholinergic therapy. J Urol 1995;155:1500-4
	Edwards M, Borzyskowski M, Cox A, Badcock J. Neuropathic bladder and intermittent catheterization: social and psychological impact on children and adolescents. Dev Med Child Neurol 2004; 46:168-77
	Hellström A-L, Andersson K, Hjälmås K, Jodal U. Pad tests in children with incontinence. Scand J Urol Nephrol 1986;20(1):47-50

	Urinvägsinfektion (UVI) och neurogen blåsfunktionsstörning
	Symtom vid UVI
	Diagnostik
	Behandling
	Antibiotikaval

	Sammanfattning
	Referenser

	Läkemedelsterapi vid neurogen blåsfunktionsstörning hos barn
	Bakgrund
	Tömningsfasen
	Förbättra blåsans tömningsfunktion
	Förbättra urinrörets tömningsfunktion

	Lagringsfasen
	Förbättra blåsans lagringsfunktion
	Förbättra urinrörets lagringsfunktion

	Uppföljning
	Rekommendation

	 Behandling med blåsfarmaka hos barn och ungdomar ska alltid ske i samarbete med neuropediatriker, eftersom biverkningsprofilen kan simulera t.ex. shuntdysfunktion.
	Referenser

	Kirurgisk behandling vid neurogen blåsfunktionsstörning
	Indikation för kirurgi
	Val av tidpunkt för kirurgi
	Förutsättningar för ett gott långtidsresultat av kirurgi
	Utredning
	Val av material och metod vid blåsförstoring.
	Ställningstaganden:
	Gastrointestinala segment och dess komplikationer:

	Alternativ till gastrointestinocystoplastik som blåsförstoring
	Ureterocystoplastik
	Autoaugmentation
	Seromuskulär intestinocystoplastik med autoaugmentation
	Tissue engineering
	Annan tryckavlastande kirurgi
	Behandling med botulinumtoxin


	Kirurgiska principer och metoder för att förstärka sfinkterfunktionen
	Ställningstaganden inför val av metod:
	Principer och metoder:
	Uretraförlängning
	Extern obstruktion av uretra
	Intern obstruktion av uretra
	Blåshalsslutning


	Alternativ RIK-kanal
	Indikationer
	Metoder
	Stoma
	Stomats anläggningsmetod
	Stomats läge


	Referenser

	Neurogen tarmfunktionsstörning
	Utredning
	Anamnes
	Tarmdagbok
	Status
	Analtryckmätning
	Buköversikt eller ultraljud buk

	Behandling
	Kost
	Tarmsköljning
	Farmaka
	Osmotiskt aktiva medel
	Rektala lösningar
	Propulsionshämmande medel
	Bulkmedel
	Tarmirriterande medel

	Biofeedback
	Elektrisk stimulering
	Analplugg

	Referenser

	Konservativ behandling vid neurogen tarmfunktionsstörning

	Förstoppning och avsaknad av tarm- och blåskontroll påverkar livskvalite-teten negativt (Olsson et al 2007, Lie et al 1991). Ju äldre barnet blir desto större negativ inverkan har tarmläckaget på det sociala livet (Churchill et al 2001, Krogh et al 2003, Merenda et al 2004).
	Förstoppning och avsaknad av tarm- och blåskontroll påverkar livskvalite-teten negativt (Olsson et al 2007, Lie et al 1991). Ju äldre barnet blir desto större negativ inverkan har tarmläckaget på det sociala livet (Churchill et al 2001, Krogh et al 2003, Merenda et al 2004).
	Nyföddhetsperioden
	Spädbarnsåret
	Småbarnsåren
	Skolbarnet
	Tonåringen
	Behandling med tarmsköljning
	Förbrukningsartiklar och hjälpmedel
	Referenser

	Kirurgi vid neurogen tarmfunktionsstörning
	Malone Antegrade Continence Enema, MACE
	Colostomi till påse
	Referenser


	Uro- och tarmterapi
	Rekommendationer



