
 
NAMN PÅ DIG SOM GÖR SKRIVNINGEN: ………………………………….. 
 
Specialistskrivning i Pediatrik 2014 
 
2014 års specialistskrivning i Pediatrik – till dig som är kontaktperson  för 
skrivningen 
Skrivningsdatum: 2014-10-24  
Skrivningen delas ut kl 13 fredagen den 24 oktober och samlas in senast kl 15. Den 
som skriver bör sitta avskilt och får inte ha kontakt med andra personer under 
skrivningstiden eller använda några hjälpmedel. 
Du får inte kopiera upp extra exemplar av skrivningen. Vi skickar enbart ut 
skrivningen till de som anmält sig och betalat avgiften. Ifylld skrivning skickas av 
klinikens kontaktperson till: 
 
Camilla Frisö 
Barnkliniken 
Universitetssjukhuset 
70185 Örebro 
 
Vi vill ha skrivningen tillhanda senast tisdag 28 oktober. 
 
 
Instruktioner till dig som gör skrivningen. 
Skriv ditt namn överst på varje sida. 
 
2014 års skrivning består av 197 påståenden. 
Du ska för varje påstående svara Ja (sant) eller Nej (falskt). Du har två timmar på dig 
att göra skrivningen. Du får inte använda några hjälpmedel. 
Skrivningsresultatet skickas sedan enbart till dig. Det är upp till dig om du informerar 
din handledare/studierektor/klinikchef om skrivningsresultatet. Vi från 
Barnläkarföreningen rekommenderar att du informerar någon av dessa personer men 
det är inget krav.  
Gränsen för godkänt meddelas samtidigt med ditt skrivningsresultat. Det finns två 
nivåer: godkänt eller icke-godkänt. Skrivningsresultatet kan inte överklagas, och vi 
lämnar inte ut svar på enskilda frågor. 
Du kan förvänta dig ett resultat per email senast 17 november. 
 
När du skriver denna skrivning förbinder du dig att inte berätta för andra vilka 
påståenden som förekommer i skrivningen. Det kan tänkas att vi återanvänder 
påståenden/frågor i framtiden. När du är färdig med skrivningen lämnar du den till 
klinikens kontaktperson för skrivningen. Han/Hon skickar sedan in skrivningen till 
oss. 
 
Lycka till! 
Det här kommer att gå bra. 
 
 
Skrivningsansvarig Jonas Ludvigsson 
Barnläkare i Örebro 
Professor, Karolinska Institutet 
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SANT 
NEJ/ 

FALSKT 
1.00 IgA-brist-diagnosen kan ställas från 2 års ålder   1 

2.00 

Monospot är ett bra laboratorietest för att  
diagnostisera Infektiös mononukleos hos  
förskolebarn 1 

3.00 
Barn med Kawasakis sjukdom löper en ökad risk 
för koronarkärlsaneurysm 1   

4.00 
Ketogen kost vid epilepsi-behandling innebär att 
man byter ut hälften av fettet mot protein   1 

6.00 
Valproat är ett förstahandspreparat vid infantil 
spasm   1 

7.00 
Turner-flickor har bara en fungerande X-
kromosom 1   

8.00 
Synagis ges för att förhindra Rota-virus-
infektioner   1 

9.00 

För att kylbehandling efter perinatal asfyxi ska  
vara effektiv, måste den påbörjas inom 24 timmar  
efter födelsen 1 

10.00 
Kylbehandling efter perinatal asfyxi kan inte 
påbörjas på ett länssjukhus    1 

11.00 
Influensavirus finns i tre former (A, B, C), där 
typ C ger den svåraste influensaformen   1 

12.00 
Till barn med chock som behöver syrgas inleder  
du med att ge fem liter syrgas på mask per minut 1 

13.00 
Cancer är den vanligaste dödsorsaken bland 
svenska barn 1   

14.00 
Ronki hos barn med andningspåverkan och feber 
talar starkt för bakteriell genes   1 

15.00 
Ductus arteriosus shuntar blod från aorta till 
vena cava superior 

 
1 

16.00 Pulmonalisstenos ger högerkammarförstoring 1   

17.00 
Glomerulonefrit går vanligtvis med lågt 
blodtryck   1 

18.00 
Hos barn med sicke-cell-anemi kan favabönor 
utlösa en hemolytisk kris   1 

19.00 
Alla barn med födelsevikt < 2500 g bör få 
järndroppar 1 

 20.00 Pylorusstenos kan ge hypokloremisk alkalos 1   

21.00 
Medulloblastom sitter oftast i någon av 
lillhjärnans hemisfärer   1 

22.00 
Strålning av hjärntumörer hos små barn kan 
hämma barnets intellektuella utveckling 1   

23.00 
Småbarn som dricker stora mängder komjölk 
löper en ökad risk för järnbrist 1   

24.00 RS-virus sprids via droppsmitta 1   

25.00 
Den vanligaste orsaken till chock hos barn i 5-10 
års ålder är metabol sjukdom   1 
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26.00 
Ett barn med typ 1 diabetes som inte får i sig 
någon mat ska heller inte ges insulin   1 

27.00 
En majoritet av barn med infantil spasm lider av 
utvecklingsstörning 1   

28.00 
Prematurfödda barn löper en ökad risk för anemi 
under första levnadsåret 1   

29.00 
Nyföddhetsscreeningen i Sverige omfattar idag 5 
olika sjukdomar   1 

30.00 
Metabola sjukdomar debuterar nästan alltid i 
nyföddhetperioden   1 

31.00 
Eldsmärken (Naevus flammeus) bleknar oftast 
bort före skolåldern   1 

32.00 
Ett barn med fetma måste alltid gå ner i vikt för 
att behandlingen ska anses framgångsrik   1 

33.00 

Den vanligaste tablettbehandlingen vid 
illamående hos barn med cancer är H2-
blockerare    1 

34.00 
Pylorusstenos förekommer framförallt hos 
pojkar 1   

35.00 
Misstanke om barnmisshandel ska alltid 
föranleda anmälan till socialtjänsten 1   

36.00 
Svamp i munnen hos i övrigt friskt spädbarn 
behandlar du företrädesvis med Acetylcystein   1 

37.00 
Den bröstkörtelutveckling som kan ses hos 
tonårspojkar med fetma är reversibel.   1 

38.00 Gallstas leder till brist på bland annat vitamin A 1   

39.00 
Ca ett av 5 barn drabbas av feberkramp någon 
gång i livet   1 

40.00 

Inflammatorisk tarmsjukdom där inflammerade 
partier i colon varvas med friska partier rör sig 
sannolikt om Crohn's sjukdom 1   

41.00 
Kronisk ITP definieras som ITP längre än 6 
veckor   1 

42.00 
ASD (förmaksseptumdefekt) ger ofta symptom 
under barnets tre första levnads-månader   1 

43.00 
Desmopressin vid nattenures kan ge 
hyponatremi 1   

44.00 Hepatit B ökar risken för hepatocellulär cancer 1   
45.00 IgA nefropati bör behandlas med kåvepenin   1 
46.00 Digitalis kan förhindra apnéer hos nyfödda   1 

47.00 
Urin-albumin/kreatinin-kvot är ett sätt att 
kvantifiera proteinuri 1   

48.00 Lågt B12 ger lågt homocystein   1 

49.00 
Gamma-GT är ett bra mått på leverns 
syntesförmåga   1 

50.00 Alports syndrom är associerat med dövhet 1   
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51.00 Bröstsmärtor hos barn har oftast kardiell genes 

 
1 

52.00 
Hjärntumörer hos barn sitter vanligen i 
frontalloben   1 

53.00 Pareser vid Guillain-Barré är vanligtvis sidlika  1   

54.00 
Dicykloverinklorid kan ges från 3 dagars ålder 
(mot spädbarnskolik)   1 

55.00 Svag radialispuls talar för coarctatio aortae   1 

56.00 
En viktig komplikation vid Henoch-Schönlein 
purpura är appenicit   1 

57.00 

Vid Addisions sjukdom bör kortisol-
substitutionen fördubblas när barnet får 38 
graders feber 1   

58.00 
Det kan ofta ta mer än ett år innan mollusker 
läker ut 1   

59.00 
En patient med PCO2 på 10 och ett PH på 7.10 
har troligen en respiratorisk acidos 1   

60.00 
Hos barn är risk för hjärnödem vid diabetes 
störst i tonåren   1 

61.00 
Hemihypertrofi är kopplat till en ökad risk för 
nefroblastom 1   

62.00 IgA-brist ger oftast magbesvär   1 

63.00 
Kreatinin är ett mer känsligt mått på 
njurfunktion än Cystatin C   1 

64.00 

Barn med periodisk feber (PFAPA) har 
vanligtvis normalt CRP och LPK mellan 
feberepisoderna 1   

65.00 
Vid  akut metabol sjukdom bör energitillskott till 
barnet bestå av glukos 1   

66.00 
Hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS) går med  
låga trombocyter 1   

67.00 
Akut tumörlys kan ge hyperkalemi och 
hjärtarytmi 1   

68.00 
Skabb-kvalster är ungefär lika stora som en 
fästing   1 

69.00 
Barn med Staphylococcal scalded skin syndrome 
bör sjukhusvårdas 1   

70.00 
Vid nyföddhetsundersökningen får levern 
kännas 1-2 cm nedom höger arcus. 1   

71.00 
Vid hypoplastiskt vänsterkammarsyndrom är 
tricuspidalis-klaffen underutvecklad   1 

72.00 

Tobramycin är ett lämpligt intravenöst 
antibiotika-val för eradikeringsbehandling vid 
cystisk fibros 1   

73.00 

Vid transposition av de stora kärlen är blodet i 
aorta syrefattigt 
 1   
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74.00 
Blöjeksem behandlas med fördel med en grupp 1 
glukokortikoid 1   

75.00 
Vid akut herpesinfektion är tamiflu (oseltamivir) 
förstahandsmedel   1 

76.00 
Gränsen för hypoglykemi hos nyfödda går vid 
mindre än 1.5 mmol/L   1 

77.00 
En etttåring med andningsfrekvens 70/minut har 
en förhöjd andningsfrekvens 1   

78.00 
Den vanligaste akuta glomerulonefriten är post-
streptokock-glomerulonefriten 1   

79.00 
Typ 1 diabetes är kopplat till en ökad risk för 
celiaki 1   

80.00 
Ett barn med gastroenterit och 135 i Na har per 
definition en hyperton dehydrering   1 

81.00 
Ökat intrakraniellt tryck kan vid sidan av sänkt medvetande, 
och högt blodtryck också ge Tackykardi? 1 

82.00 
Vid syndromet Catch-22 har man oftast en 
underutvecklad thymus 1   

83.00 
Krampanfall kan leda till övergående 
hyperglykemi 1   

84.00 Pityriasis rosea kan utlösas av röntgen-kontrast   1 
85.00 Obehandlad fenylketonuri leder till kramper 1   

86.00 
Kussmaul-andning vid diabetes beror på snabbt 
sjunkande kalium   1 

87.00 
Utslagen vid Henoch-schönlein purpura sitter 
vanligtvis i ansiktet   1 

88.00 
De flesta barn med perinatalt överförd Hepatit B 
utvecklar kronisk hepatit 1   

89.00 Feber kan ge proteinuri 1   

90.00 
En saturationsskilnad om 2% (98% jämfört med 
96%) i höger arm vs. höger fot är patologisk   1 

92.00 
Förstagångskramp utan samtidig feber bör leda 
till EEG-undersökning   1 

93.00 
Turners syndrom är en viktig orsak till 
akromegali   1 

94.00 
Innan man sätter in Azathioprin vid inflammatorisk 
tarmsjukdom bör halten av Kolesterol acyl transferas mätas 1 

95.00 
Barn med hjärntumör som får strålning löper en 
ökad risk för endokrina långtidskomplikationer 1   

97.00 
Minimal change glomerulonefrit har god 
prognos 1   

98.00 
Barn med njurcancer har ofta förhöjda 
katekolaminer i urinen   1 

99.00 

Barn med obstruktivt sömnapné-syndrom lider 
ofta av dagtrötthet 
 1   
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100.00 
Barn med svår leversjukdom är särskilt känsliga 
för G+ sepsis   1 

101.00 

För att ställa diagnosen Rotavirus via 
laboratorium används vanligen en PCR-teknik 
eller en ELISA-teknik 1   

102.00 
Vid Wiscott-Aldrich sjukdom har barnet ofta en 
ökad infektionsbenägenhet 1   

103.00 
Normal andningsfrekvens hos ett friskt  barn 1-2 
år gammal är 60/minut   1 

104.00 
Prognosen för överlevnad vid pre-B ALL/SR är 
cirka 95% 1   

105.00 
SMA/glattmuskel-antikroppar ses ofta vid 
autoimmun hepatit 1   

106.00 
De första månaderna är nyfödda barns 
vätskebehov kring  150 ml/kg och dygn. 1   

107.00 

Ett barn med Hemofili A som har 10% av 
normal faktor-halt har oftast en mild form av 
Hemofili A 1   

108.00 
Mörkhyade barn löper en ökad risk att drabbas 
av vitamin D-brist 1   

109.00 
Ensidig okomplicerad otit hos 3-åring behandlar 
du med kåvepenin   1 

110.00 
Den vanligaste debutåldern för Akut lymfatiskt 
leukemi är ca 2-4 år 1   

111.00 ALL utgör cirka 50% av alla leukemier hos barn   1 

112.00 
När du sätter CPAP på ett barn är ofta 5 cm 
vatten ett vanligt tryck att börja med. 1   

113.00 
Mycoplasma-infektion kan leda till hemolytisk 
anemi 1   

114.00 
Hjärntumörer utgör drygt 30% av alla 
onkologiska diagnoser hos barn  1   

115.00 Nyfödda barns hjärta har en högerställd el-axel 1   
116.00 Psoriasis kan klia 1   

117.00 
Barn med mindre än 80 x 10*9/L trombocyter 
behöver vanligen en trombocyt-transfusion   1 

118.00 
För barn födda i vecka 40 motsvarar 4100 g 
"stor för tiden"   1 

119.00 
Anti-epileptika hos den gravida kvinnan ökar 
risken för hjärtmissbildningar hos avkomman 1   

120.00 
Adenosin ges alltid vid behandling av 
förmaksflimmer  

 
1 

122.00 

En Kasai-operation innebär att man hos ett 
leversjukt barn kopplar samman en tarmslynga 
med leverhilus i syfte att förbättra galldränaget 
 
 1   
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123.00 
Serum-Osmolaliteten motsvarar ungefär den sammanlagda 
koncentrationen av [Na] + [urea] + [glukos] 1 

124.00 

När ett barn med infantil spasm sätts in på 
synachten depot bör urinmängderna mätas 
dagligen   1 

125.00 
Vid hydrocefalus framträder ofta barnets 
kapillärer mer tydligt   1 

126.00 

Ett av fyra A-kriterier för kylbehandling av 
nyfödd är att BE är<=-16 barnets första 
levnadstimme 1   

127.00 
Barn under 2 års ålder har ofta atopiskt eksem på 
extensor-ytorna 1   

128.00 

Retinoblastom debuterar ofta genom en 
nytillkommen skelning eller frånvaro av en röd 
ljusreflex i pupillen 1   

129.00 

Neuroblastom debuterar oftast med att man 
upptäcker att det drabbade barnet har en 
resistens i buken 1   

130.00 
En ettåring som väger 10 kg har ett dagligt 
energibehov på ca 500 kcal   1 

131.00 Stjärtfluss beror oftast på streptokocker 1   

132.00 
Fördelen med D-dimer är främst att ett normalt 
värde talar starkt emot tromboembolism 1   

133.00 
Fusobactericum Necrophorum kan ge allvarliga 
infektioner hos tonåringar? 1   

134.00 
De flesta glomerulonefriter karakteriseras av 
förhöjda C3-nivåer   1 

135.00 
Cushings sjukdom karakteriseras av en brist på 
binjurebarkshormoner   1 

136.00 Patienter med mycoplasma har ofta huvudvärk 1   
137.00 Sickle-cell-anemi kan ge svår smärta 1   

138.00 
En majoritet av barn med juvenil idiopatisk artrit 
(JIA) har positiv anti-CCP/ reuma-faktor   1 

139.00 Betapred kan övergående ge förhöjt blodsocker 1   

140.00 

Lung-röntgen av barn<2 år med obstruktiv 
bronkit visar oftare perihilära infiltrat än basala 
infiltrat 1   

141.00 
Entesit är en vanlig cytostikabiverkan, vilken 
visar sig i form av ileocekal inflammation   1 

142.00 Vid hemofili B saknas faktor X   1 

143.00 
Tremånaderskolik förekommer hos ca 1% av 
alla spädbarn   1 

144.00 
Ett syskon med diabetes ökar risken för typ 1 
diabetes mer än tio gånger 1   

145.00 
Klinefeldters syndrom går medkromosom-
uppsättning 45X0   1 
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146.00 
Guttat psoriasis är kopplat till föregående E coli 
infektion   1 

147.00 Pertussis ger ofta en kraftig leukocytos 1   

148.00 

Patienter med typ 1 diabetes som dricker sig 
berusade på alkohol löper en ökad risk för 
hypoglykemi 1   

149.00 
Humant metapneumovirus är en vanlig orsak till 
diarré hos invandrarbarn   1 

150.00 
Öppetstående ductus arteriosus är vanligare hos 
prematurfödda än fullgångna barn 1   

151.00 Coarctatio aortae kan på sikt ge högt blodtryck 1   

152.00 
Feber är en kontraindikation till MPR-
vaccination   1 

153.00 Den kapillära återfyllnaden förlängs vid feber   1 
154.00 Vid järnbrist stiger S-ferritin   1 

155.00 
Majoriteten av metabola sjukdomar ärvs 
autosomalt dominant   1 

156.00 
Neutropen feberkan behandlas med valfri 
cefalosporin   1 

157.00 
Ewing-sarkom har sämre 5-årsöverlevnad än 
leukemi 1   

158.00 

Ett enkelt sätt att upskatta en flickas target 
height är att ta genomsnittet av föräldrarnas 
längd och dra ifrån ca 6 cm 1   

159.00 Etanol-intoxikation leder oftast till hypernatremi   1 

160.00 
Karakteristiskt för SLE är att patienten oftast har 
höga vita och trombocyter 1   

161.00 
Diagnosen fettlever ställs främst genom 
leverbiopsi 1   

162.00 
En fem-åring med tre systoliska blodtryck om 
"100" har med stor sannolikhet hypertoni   1 

163.00 
Transplacentala antikroppar skyddar det nyfödda barnet från 
luftvägsinfektioner under de första 12 levnadsmånaderna 1 

164.00 Hypoparathyroidism går med hyper-kalcemi   1 
165.00 Diabetes kan ge sekundär natt-enures 1   

166.00 
De flesta barn med högt blodtryck har 
njurartärstenos   1 

167.00 

Ett immunsupprimerat barn med cancer som inte 
tidigare haft vattkoppor, men som nu exponeras 
för vattkoppor måste  ges immunglobuliner eller 
acyklovir 1   

168.00 
Vid status epilepticus är midazolam eller 
diazepam förstahandspreparat 1   

169.00 

Cerebral pares kan även uppkomma efter 
förlossningen 
 1   
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170.00 
Fetma hos barn beror oftast på ett påvisbart 
syndrom   1 

171.00 
Vaccination mot svininfluensa är hos barn 
förknippat med en ökad risk för narkolepsi 1   

172.00 Bröstmjölk minskar risken för NEC 1 
 

173.00 
Profylaktisk ljusbehandling vid S-bil under 85 
har ingen effekt 1   

174.00 
Reumatoid artrit hos den gravida kvinnan är associerat med 
totalt hjärtblock hos det nyfödda barnet 1 

175.00 
En viktig biverkan vid Rotavirus-vaccin är 
invagination 1   

176.00 Folsyra-brist ger vanligtvis en mikrocytär anemi   1 
177.00 Social deprivering kan leda till dålig tillväxt 1   

178.00 
Filaggrin-mutation ökar risken för atopiskt 
eksem 1   

179.00 

Om båda individerna i ett föräldrapar är heterozygota för β-
thalassemi är risken för avkomman att få β-thalassemia major 
50 % 1 

180.00 
Ett barn med anemi drabbas lättare av synlig 
cyanos   1 

181.00 
Hjärtsjukdom med ST-T syndrom kan vara en 
differentialdiagnos till status epilepticus   1 

182.00 
Rotavirus har en inkubationstid på 4 till 6 
timmar   1 

183.00 
Vid epilepsi med Rolandic spikes är EEG-
aktiviteten oftast sido-skiftande 1   

184.00 

Barn < 2 års ålder med pneumoni och misstanke 
på haemophilus influensae bör om de inte är 
allmänpåverkade ges amoxicillin 1   

185.00 
Högdosbehandling med Metotrexat (MTX) ska 
åtföljas av behandling med tetrahydro-folat 1   

186.00 
Intubation med alltför grov tub kan utlösa så 
kallad "infantil spasm".   1 

187.00 

Till ett barn med bakteriell pneumoni som 
tidigare reagerat med anafylaxi på PCV, så är 
dalacin ett alternativ 1   

188.00 
När insulin ges till patient med keto-acidos och 
typ 1 diabetes sjunker ofta S-Kalium 1   

189.00 Vissa läkemedel kan ge aplastisk anemi 1   

190.00 
Nattliga svettningar är ett vanligt debutsymptom 
vid Wilms tumör   1 

191.00 

Tietzes syndrom är en triad bestående av  
subvalvulär pulmonaliststenos, cyanos och  
överridande aorta 
 
 1 
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192.00 

På ett fullgången nyfött 12 timmar gammalt barn  
med S-bil 150 och Dat -, kan kontroller av  
S-bilirubin avslutas 1 

193.00 
Rubella hos den gravida kvinnan ökar risken för 
hjärtmissbildningar 1   

194.00 Återkommande buksmärtor kan tyda på porfyri 1   

195.00 
Hjärntumörer är den barncancerform som har 
längst delay mellan symtomdebut och diagnos 1   

196.00 
Mer än 80% av alla barn med cystisk fibros har 
svårt att bajsa som nyfödda (mekonium-ileus)   1 

197.00 Nefrotiskt syndrom kan öka risken för trombos 1   

198.00 

Vid ett akut skov av inflammatorisk 
tarmsjukdom hos barn är en rimlig 
prednisolondos ca 1-2 mg/kg och dag 1   

199.00 
Asystoli hos ett barn bör omedelbart föranleda 
defibrillering   1 

200.00 Växtvärk hos barn visar sig ofta på morgnarna   1 
 


