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• Uteslut alltid shuntstopp när en person med ryggmärgsbråck försämras på något sätt 

och agera skyndsamt. Samråd med neurokirurg. 

 

• Shuntstopp (underdränage) är en klinisk diagnos som ibland men inte alltid stöds av 

CT/MRT fynd eller ögonbottenstatus. 

 

• Shuntberoendet finns som regel kvar under hela livet. 

 

• En person med shunt och närmast anhöriga måste förses med information om vart de 

ska vända sig vid symtom som kan tyda på shuntdysfunktion. 

 
 

De flesta personer med öppna ryggmärgsbråck har behandlingskrävande hydrocefalus.  Ofta 

ses den redan prenatalt, men den kan också utvecklas under de första levnadsmånaderna.  

Tecken på ökat intrakraniellt tryck hos spädbarnet är stort huvudomfång, spänd fontanell, vida 

suturer och snabb skalltillväxt. Barnet kan också bli spänt, irritabelt, äta sämre, kräkas eller få 

apnéer (andningsuppehåll). Påverkan på ögonrörelser och solnedgångsblick är sena tecken på 

förhöjt intrakraniellt tryck. Likvorläckage i såret efter primärslutningen kan också vara ett 

tecken på att barnet behöver hydrocefalusoperation. I enstaka fall kan en patologiskt ökad 

huvudomfångstillväxt utan andra symtom bromsa spontant.  

 

Hjärnans ventrikelsystem. Illustration: Kai Arnell 
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Hos barn med ryggmärgsbråck ses flera anatomiska variationer som stör den normala 

likvorcirkulationen. Behandlingskrävande hydrocefalus har rapporterats förekomma hos 

mellan 60% och 85% av alla barn med öppna MMC (Olsson et al 2007, McCarthy et al 2019) 

och är mindre vanligt vid hudtäckta MMC. Av barn födda 2007 och senare i Sverige hade 

80% av dem med öppna ryggmärgsbråck opererats för hydrocefalus, och 15% av dem med 

hudtäckta ryggmärgsbråck (MMCUP Årsrapport 2018).  

Operation av hydrocefalus 

Shuntoperation har gjorts sedan slutet på 1950-talet (Grotte & Lundberg 1961, Aschoff et al 

1999, Bookvar et al 2001). Ventrikuloperitoneal shunt (VP-shunt) som leder likvor till 

bukhålan är den vanligaste behandlingen. Ventrikelkatetern kan antingen läggas in i 

framhornet eller i bakhornet i ena sidoventrikeln, och sedan tunneleras bukkatetern 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 bukkateter.  I vissa fall läggs ventrikuloatrial shunt (VA-shunt) 

som leder likvor till höger förmak i hjärtat.  

 

Många olika shuntsystem har använts historiskt och används fortfarande i andra länder. Vid 

tveksamhet om vilken shunt en person har, kan en slätröntgen av shunten (shuntöversikt) 

göras och neurokirurg rådfrågas. 

 

Numera används framför allt shuntar med justerbar ventil i Sverige. Justerbara ventiler 

påverkas av starka magnetfält, vilket innebär att man måste kontrollera inställningen av 

öppningstrycket efter MR-undersökning. Vid osäkerhet om vad ventilen är inställd på, görs en 

kontroll av inställningen även före undersökningen. Idag finns så kallat MR-säkra 

shuntsystem, men tillverkarna rekommenderar fortfarande kontroll av ventilinställningen i 

samband med MR-undersökning. 

 

En punktionskammare som till exempel Rickhamreservoar finns på vissa shuntar i anslutning 

till där ventrikelkatetern går in i skallen. 
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Barn med ventrikuloperitoneal shunt. 

(efter en illustration Kai Arnell) 
 

Punktionskammare/Rickhamdosor.  

Foto: Kai Arnell 
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Ett alternativ till mekanisk shunt är endoskopisk ventrikulocisternostomi (VCS), en 

titthålsoperation där man via endoskop tar upp en öppning (intern shunt) mellan tredje 

ventrikeln och prepontina cisternen. Hjärnans anatomi vid ryggmärgsbråck kan medföra 

svårigheter att orientera sig endoskopiskt (Pavez et al 2006). Operationen kan användas som 

förstahandsalternativ men är oftare ett alternativ till ny shunt vid eventuell senare 

shuntdysfunktion. Metoden fungerar på enstaka barn med ryggmärgsbråck, vilket gör att man 

efter en VCS kan behöva göra om stomin eller övergå till shunt. Barn som opereras före 6 

månaders har sämre resultat efter VCS och behöver då ofta reopereras (McCarthy 2019). 

 

I låginkomstländer finns positiv erfarenhet av metoden som ofta kombineras med 

plexuskoagulation. (Warf & Campbell 2008, Stone & Warf 2014, Coulter et al 2021). 

Erfarenheterna från nordamerikanska center är inte lika positiva (Weil et al 2016). 

 

MR eller DT i lugnt skede behövs som jämförelse vid eventuell senare misstanke om 

shuntdysfunktion. 

 

Komplikationer - underdränage 

Shuntdysfunktion med förhöjt intrakraniellt tryck (underdränage) kan bero på proximalt eller 

distalt stopp eller avbrott i shuntsystemet, men kan även bero på för högt öppningstryck i 

shunten. Personen får då symtom på ökat intrakraniellt tryck som vid obehandlad 

hydrocefalus. 

 

Hos spädbarn är buktande fontanell, vidgade suturer, ökat huvudomfång och 

solnedgångsblick typiska tecken på förhöjt intrakraniellt tryck. Andra symtom är irritabilitet, 

skrikighet, matningssvårigheter, kräkningar, trötthet. 

 

Huvudvärk, illamående, kräkningar och trötthet är vanliga symtom hos ädre barn och vuxna, 

medan medvetandepåverkan är ett sent symtom. Ett ökat intrakraniellt tryck kan också 

påverka synen, till exempel nytillkommen skelning med dubbelseende eller sjunkande 

synskärpa (Gaston 1991) samt staspapiller (Arnell et al 2003). Normalt ögonbottenfynd 

utesluter å andra sidan inte förhöjt intrakraniellt tryck (Nazir et al 2009).  
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Hos äldre barn med långsam utveckling av shuntdysfunktion, till exempel om de växer ut 

bukkatetern, är symtomen ofta inte så uttalade. De kan vara intermittenta och kan ibland till 

och med saknas.  

 

Hos en del individer kan symtomen vara atypiska och därför svåra att tolka. Svårigheter att 

böja nacken eller ”nackspärr” kan vara ett sådant symtom. Symtom som snarast associeras 

med Chiarimissbildningen eller fjättrad märg (se dessa kapitel), kan bero på shuntdysfunktion.  

 

Förstoppning kan orsaka ett relativt distalt hinder i shuntens bukkateter. Ovanliga 

komplikationer i anslutning till bukkatetetern är bråck i anslutning till bukärret, penetration av 

bukkatetern till tarmen eller till en av inguinalkanalerna, och ansamling av vätska i bukhålan 

som tecken på att likvorn inte resorberats.  

 

En sällsynt komplikation vid VA-shunt är trombotisering av vensystemet, vilket brukar leda 

till shuntstopp och underdränage. 

 

En ventrikulostomi VCS kan växa igen och ger då också symtom på ökat intrakraniellt tryck. 

Detta kan ske många år efter den ursprungliga operationen. 

 

Tecken på ökat intrakraniellt tryck på DT/MR inkluderar vidgning av ventrikelsystemet, 

utslätning av fårorna, reducerat subarachnoidalrum och ändrad periventrikulär signal. Dessa 

tecken är inte alltid närvarande eftersom subependymal glios kan göra ventrikelväggarna 

stela, så att ventrikelsystemet inte vidgas trots ett förhöjt intrakraniellt tryck. Vidgning av 

kraniala suturer kan ibland förekomma hos äldre barn om shuntdysfunktionen har utvecklats 

långsamt. 

Komplikationer – överdränage (slit ventricles)  

Symtomen vid överdränage hos yngre barn är dålig skalltillväxt, insjunken fontanell, trötthet 

och, om det fått stå en längre tid, för tidig slutning av suturerna (kraniosynostos). Symtomen 

hos äldre barn och ungdomar kan vara trötthet och/eller huvudvärk då de varit i upprätt läge 

en längre tid. Även dåligt vätskeintag kan leda till symtom.  Den vanligaste åtgärden är då att 

ställa upp shuntmotståndet. Andra åtgärder är byte av ventil eller inläggning av en antisifon.  

Vid kraniosynostos kan kranioplastik bli aktuell på barn. 
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Infektioner 
 

Shuntinfektion ses oftast första veckorna efter shuntoperation men kan även komma senare. 

Symtomen är desamma som vid underdränage samt ofta infketionstecken längs 

shuntförloppet. Vid misstanke om shuntinfektion ska neurokirurg omedelbart kontaktas. Om 

bakterieväxt finns i likvor (ventrikulit), behöver shunten i de flesta fall tas bort och ersättas av 

dränage under antibiotikabehandling. Det innebär lång sjukhusvård, innan nytt shuntsystem 

kan opereras in. 

 

Shuntinfektioner orsakas oftast av hudbakterier såsom koagulasnegativa stafylokocker, (KNS) 

stafylococcus aureus och cutibacterium acnes. Det kan ibland vara svårt att diagnostisera 

infektionen, då KNS och c. acnes växer långsamt. De yngre barnen med KNS infektion har 

oftare högre feber, mer allmänpåverkan och lokala symtom (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, vilket är vanligare 

hos barn än hos vuxna. Bakterieväxt kan inte alltid påvisas (Dabdoub CB et al 2014). 

OBSERVERA!  
 

• Shuntdysfunktion kan snabbt orsaka irreversibla skador och är ett livshotande tillstånd 

– akut handläggning i samråd med neurokirurg! Shuntöversikt inklusive sidobild av 

buken och kontroll av shuntinställning, ultraljud hjärna (små barn), lågdos DT hjärna, 

MR hjärna, ögonundersökning, ev. ultraljud buk.  

 

• Normal shuntöversikt, normal DT/MR, normala ögonbottnar, normalt palpationsfynd 

av shunten utesluter inte förhöjt intrakraniellt tryck. 

 

• Hjärnstamssymtom vid Chiari II kan vara utlösta av shuntdysfunktion, liksom 

progress av syringomyeli med symtom som till exempel spasticitet. 

 

• Omställbara ventiler måste kontrolleras efter MRT undersökning (och före vid 

osäkerhet om aktuell ventilinställning). 

 

• Ändring av ventilinställning görs i övrigt alltid i samråd med neurokirurg 

 

• Vid kirurgi i närheten av någon del av shuntsystemet (t.ex. bråckoperation, bukkirurgi 

inklusive laparoskopisk operation, mammarplastik) bör neurokirurg kontaktas. 

 

• Konsensus saknas kring antibiotikaprofylax i samband med ingrepp med risk för 

hematogen bakteriespridning, till exempel tandbehandling och piercing. 

Antibiotikaprofylax rekommenderas vid ventrikuloatriala shuntar, då den distala 

katetetern ligger i blodbanan och är mer utsatt för kolonisation. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Dabdoub+CB&cauthor_id=24469949
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Förslag till uppföljning av hydrocefalus 
 

Första tre månaderna efter operation 

Huvudomfångsmätning 1 gång/vecka 

Ögonundersökning 

 Ultraljud hjärna 1–2 veckor efter operation 

 Neurokirurgisk och barnneurologisk bedömning 2 veckor efter operation 

 

Tre månader efter operation 

 MRT eller Lågdos CT hjärna 

Neurokirurgisk och barnneurologisk bedömning 

 

Därefter under första levnadsåret 

Huvudomfångsmätning 1 gång/månad 

Ögonundersökning var fjärde till var sjätte månad 

Neurokirurgisk och barnneurologisk bedömning 9 månader efter operation 

 

Under andra levnadsåret 

Huvudomfångsmätning varannan månad 

Ögonundersökning var fjärde till var sjätte månad 

Barnneurologisk uppföljning på habiliteringen 

 

Vid MMC görs MR hjärna och ryggmärg vid 18 - 24 mån ålder  

 

Mellan 2 och 6 års ålder 

Huvudomfångsmätning var tredje månad till 4 åå, därefter var sjätte månad 

Ögonundersökning årligen 

Barnneurologisk uppföljning på habiliteringen 

 

Efter 6 års ålder 

Barnneurologisk uppföljning på habiliteringen 

 

(efter Nina Björkander, Barnneurologen, Drottning Silvias barnsjukhus, 

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg) 
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Det ursprungliga kapitlet skrevs av Kai Arnell och Margareta Dahl. Illustrationer: Kai Arnell 
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