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2013 års specialistskrivning i Pediatrik – till dig som är kontaktperson  för skrivningen 
Skrivningsdatum: 2013-10-25.  
Skrivningen delas ut kl 13 fredagen den 25 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 29 oktober. 
 
 
Instruktioner till dig som gör skrivningen. 
Skriv ditt namn överst på varje sida. 
 
2013 års skrivning består av 192 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 15 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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Testnummer Ja/Sant Nej/Falskt  

0,31  1 Acanthosis nigricans hos feta barn beror på höga 
nivåer av glukagon 

1,17 1  
Vid apgarbedömning ges barn med perifer 
cyanos 1 poäng för färg 

1,89  1 Williams syndrom är starkt associerat till fetma 

1,90 1  
Positiv ANA vid juvenil idiopatisk artrit är 
särskilt vanlig hos unga flickor 

2,01  1 Neuroblastom kallas också ofta för Wilms tumör 

3,64 1  
Vid pertussis-infektion ses ofta höga lymfocyt-
antal 

4,02 1  Adoptivbarn är en riskgrupp för tidig pubertet 

4,10  1 Gynekomasti hos överviktiga pojkar med fetma 
beror på höga cortisolhalter 

4,61  1 IgG-antikroppar från mor till foster förs främst 
över under andra trimestern 

4,63  1 Under pågående utredning för reumatisk sjukdom 
bör man avstå från behandling 

4,67  1 Barn med neutrofila under 1.0 har en svår 
neutropeni 

5,10  1 Patienter med alfa-1-antitrypsin-brst har ofta svår 
klåda 

6,00 1  
Galaktosemi är en kontraindikation till flera 
förstoppningmediciner baserade på disackarider 

7,69  1 Barn med pneumoni och saturation under 95% 
bör ges extra syrgas 

7,77 1  
Gastroesofageal reflux kan vara en diff-diagnos 
till epilepsi hos små barn 

7,98  1 Gränsen för alltför tidig pubertetsstart går vid 11 
års ålder hos flickor 

9,61 1  
Galaktosemi debuterar ofta med kräkningar och 
diarré 

10,03  1 Neuroborrelios hos en 4åring behandlar du med 
doxycyklin 

10,80 
1  

1-2 påsar movicol junior per dag är en vanlig 
underhållsdos mot förstoppning hos ett barn i 
lågstadieåldern 

14,26  1 Otit hos ett icke-allmänpåverkat barn bör 
behandlas i 10 dagar 

15,75  1 Komplexa epilepsi-anfall innebär att epilepsin 
inte svarar på diazepam/midazolam-behandling 

15,99  1 Uppemot 1% av alla nyfödda har SCID, severe 
combined immunodeficiency 

16,63 1  Leukemi kan ge leverförstoring 

17,62 1  
Nattskräck - en diffdiagnos till epilepsi - 
uppkommer i första sömncykeln 
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Testnummer Ja/Sant Nej/Falskt  

18,03 1  
Barn med spina bifida löper en ökad risk för 
osteomyelit 

20,37 1  Var 20e 7-åring lider av fetma i Sverige 

21,12  1 Defekografi innebär att man mäter ampullens 
storlek med en tryckmätare 

21,27 1  Metakromatisk leukodystrofi är en sfingolipidos 
22,24  1 Överlevnaden vid neuroblastom är ca 85% 

22,51  1 Flickor med Turners syndrom löper en ökad risk 
för supravalvulär pulmonalisstenos 

23,19  1 Småbarn har ofta högre IgA-nivåer än äldre barn 

24,25 
 1 

Skälet till att osteomyelit ofta uppkommer i 
närheten av metafysen är det snabba blodflödet i 
barns tillväxtzon 

25,50  1 Ungefär vart femte barn med infantil spasm lider 
av utvecklingsförsening 

25,68 1  
Methotrexat har bättre effekt på reumatism när 
det ges subkutant snarare än per oralt 

26,21  1 Hos barn med ledbesvär och blåröda ögonlock 
bör man misstänka psoriasis-atrit 

26,86 1  Telarche har ofta god prognos 

28,20 1  
Bakteriell pneumoni hos ett icke-allmänpåverkat 
barn bör antibiotikabehandlas i 7 dagar 

29,63 

 1 

Juvenil idiopatisk artrit (JIA) definieras som 
minst 3 veckors ledinflammation hos ett barn 
under 16 år där annan orsak till ledbesvär 
uteslutits 

30,93 1  Galopprytm är typiskt för hjärtsvikt hos barn 
31,24 1   

31,98 1  
Pre-pubertal typ 1 diabetes kräver ofta 0.5-1 E 
insulin/kg och dygn 

32,06 1  
Från det att barnet väger 10 kg kan du ge 10 mg 
rektalt diazepam för att häva en feberkramp 

32,57 1  
Pågående svårare infektion är en kontraindikation 
till TNF-alfa-hämmar-behandling 

33,23 1  
Underhållsbehandling till nyfödda med kramp är 
i första hand fenemal 

33,87 1  
Viktnedgång i samband med diabetesdebut beror 
ofta på vätskeförlust 

33,90  1 Barn med fenylketonuri kan inte bryta ned 
tyrosin 

37,31 1  
Thyroidea-sjukdom och celiaki är 
överrepresenterade hos barn med Down syndrom 

37,93 1  
Vid beta-oxidationsdefekter kan patienten inte 
bryta ned vissa fettsyror 

39,02 1  
Hirschsprungs sjukdom sitter framförallt i rektum 
och sigmoideum 

42,34  1 Vid misstanke på Bechterews sjukdom bör du 
kontrollera HLA-DQ2 



 
NAMN PÅ DIG SOM GÖR SKRIVNINGEN: …………………………………………….. 

 4 

Testnummer Ja/Sant Nej/Falskt  

43,33  1 Vart fjärde barn med feberkramp utvecklar på 
sikt epilepsi 

43,55  1 Kussmaul-andning vid diabetes beror på lågt 
Kalium 

43,77 1  
Metabola sjukdomar försämras ofta vid infektion 
eller fasta 

44,65  1 Kramp hos spädbarn visar sig ofta med takykardi 

45,67  1 Förkortningen MODY står för Microscopic 
Oesophagus-related Dysphagia of the Young  

46,06  1 Patienter med biliär atresi har ofta samtidig 
analatresi 

47,05  1 Typ 1 diabetes förekommer hos ungefär 2% av 
alla barn 

47,40  1 Todds pares innebär att en epilepsi-patient får 
svårt att kissa efter ep-anfallet 

48,35  1 Ca 1% av alla barn har en sjukdomav typen 
inborn error of metabolism 

48,95 1  
100 mikrogram x 2 är en rimlig underhållsdos 
flutide diskus till en 7-åring med astma 

48,96  1 Osteomyelit drabbar vanligen fingrar och tår 
49,60  1 Neuroblastom debuterar oftast i tonåren 

49,69 
1  

Ett barn som fortarande har astma-symptom trots 
400 microgram pulmicort per dag, bör ges 
montelukast 

50,22 1  
Barn med neutropeni får ofta infektioner i hud 
och lunga 

50,23  1 SLE går ofta med trombocytos 

51,66 
1  

Patienter med tidigare PC-allergi och då 
anafylaxi kan ges erythromycin vid en ny 
bakteriell pneumoni 

53,26  1 Wiscott-Aldrich syndrom karakteriseras bland 
annat av trombocytos 

55,82  1 IgA-brist förekommer hos 1 av 100 människor 

57,33 1  
Vanliga symptom vid neuroblastom är feber, 
viktnedgång, och gnällighet 

57,97 
 1 

Om inte methotrexat har haft effekt på 
ledinflammation inom 2 veckor är det osannolikt 
att medicinen har effekt 

57,98  1 anti-CCP är oftast förhöjd hos barn med juvenil 
idiopatisk artrit 

60,20 
 1 

Hos spädbarn med ikterus under andra 
levnadsveckan bör du i första hand misstänka 
leversjukdom 

61,76  1 Lung-empyem orsakas ofta av mycoplasma 

62,30  1 Barn med Downs syndrom löper ökad risk för 
ALL 

62,83 1  
IgA-brist är associerat till en ökad risk för 
autoimmunitet 
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Testnummer Ja/Sant Nej/Falskt  
63,94 1  Mykoplasma kan ge erythema multiforme 

64,37 

 1 

Kawasaki-diagnosen kan först ställas dag 2, hos 
barn med konjunktivit, lymfadenit, rodnad 
munslemhinna, svullna rodnade hand- och 
fotsulor 

64,71 
 1 

Till ett barn med insulinpump och svår 
ketoacidos så bör du ordinera en extra måltidsdos 
från pumpen 

65,15  1 Är det normalt för en 2-åring att ha ett total-LPK-
värde på 15? 

65,51  1 Ett 5 dagar gammalt fullgånget barn vars mor får 
vattkoppor bör  omedelbart ges immunglobulin 

66,16  1 Kvantiferon-test gör det möjligt att ställa 
diagnosen sarcoidos hos barn 

66,78  1 ASAT-ALAT är till stor hjälp för att 
diagnostisera adeno-virus 

67,18 1  
Ökad ACTH-produktionen vid Cushings 
sjukdom leder till acne 

67,54 1  
Fetma kan leda till menstruationsrubbning hos 
flickor 

67,65 
 1 

Hos ett slappt nyfött barn med hjärtfrekvens 
<60/min påbörjar du genast både maskventialtion 
och thoraxkompressioner. 

67,71 1  
Leukopeni är en vanlig biverkan vid salazopyrin-
behandling 

68,29 1  
Hypsarytmi på EEG hos ett barn < 1 års ålder  
talar starkt för infantil spasm 

69,01 1  Bröstmjölk innehåller laktos 
71,23 1  Vid hemofili A saknas faktor 8 

71,80 1  
Nära anhöriga som exponerats för meningokock-
meningit bör ges PCV-profylax 

73,03 1  
Kirurgi kan bli aktuell vid icke-responsiv 
termporallobs-Epilepis 

73,57  1 Biliär atresi bör åtgärdas mellan 3-6 års ålder 

73,75 
1  

Det är normalt för småbarn att under 
vinterhalvåret i genomsnitt ha en 
luftvägsinfektion var 3e vecka 

74,01  1 Det viktigaste livsstils-rådet man bör ge alfa-1-
antitrypsin-patienter är att de ska undvika alkohol 

74,23 1  Barn med osteomyelit har ofta normalt LPK 
74,82  1 Singulair kan ge tillväxtpåverkan 

75,31  1 Vaccination mot Hemophilus influenzae typ B 
har lett till färre otiter i Sverige 

76,62 1  Variantlymfocyter är typiska vid mononukleos 

76,84 1  
Ca 100% av alla barn med Downs syndrom har 
en utvecklingsförsening 

77,77  1 Kawasaki drabbar framförallt barn i tonåren 
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Testnummer Ja/Sant Nej/Falskt  

78,16  1 Barn mellan 2 och 5 år med perforerad otit bör 
inte antibiotika-behandlas 

78,63  1 Vid neonatal återupplivning ventilerar du barnet 
med 40 andetag per minut 

79,62  1 Terapisvikt vid otit definieras som utebliven 
effekt efter 3 antibiotika-doser 

79,91 1  
Mykoplasma ger ofta ingen eller en låg LPK-
stegring 

81,02 1  
Hjärtkomplikationer är den största faran vid 
Kawasakis syndrom 

81,25  1 Addison-patienter har vanligen högt Na och lågt 
K 

81,33 1  
Hos ett barn med tonsillit, högt CRP men negativ 
Strep A bör man överväga adenovirus 

81,34  1 MCM6-genen testas för att utesluta att ett barn 
har celiaki 

1009.82  1 Pneumonier hos barn i övre tonåren orsakas 
oftast av pneumokocker 

1022.97 
1  

500-regeln är ett sätt att beräkna mängder 
kolhydrater (gram) i måltiden som 1 enhet insulin 
tar hand om 

1025.89 
1  

Vid ketoacidos hos nydebuterad diabetes ska 
extra K+ ges när [K] sjunker under 5 eller pat 
kissar 

1033.60 1  
För att diagnostisera neuroblastom kontrollerar 
man nivåerna av katekolamin-metaboliter 

1061.71 1  
Att barnets föräldrar är släkt ökar risken för 
metabola sjukdomar 

1071.98  1 Vid akut astma hos en 1-åring är 5 mg ventoline i 
nebulisator en lämplig dos 

1078.63 1  
Immunoglobuliner är en möjlighet att behandla 
Kawasakis syndrom 

1119.99 1  
Hypokalemin vid korrigering av diabetes beror 
bl.a. på att insulin driver K intracellulärr 

1136.60  1 Uveit hos barn med juvenil idiopatisk artrit ger 
ofta svår klåda 

116.69  1 Bakteriella pneumonier hos barn under en 
månads ålder orsakas oftast av pneumokocker 

1166.67  1 I u-länder orsakas en stor del av Addision's 
sjukdom av giardia 

1231.71 1  
Vid akut trauma eller magtarmblödning bör barn 
med hemofili ges faktorkoncentrat 

1244.75 1  
Uppemot hälften av alla barn med Down 
syndrom har medfött hjärtfel 

130.62  1 Typiska symptom vid ketoacidos är hunger och 
huvudvärk 

1310.81  1 Nyfödda med hemofili A har ofta 
navelblödningar 
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Testnummer Ja/Sant Nej/Falskt  

1317.73  1 Om en pappa har Hemofili B, så drabbas ca 25% 
av hans döttrar av Hemofili B 

1337.74  1 Fruktosintolerans leder till kompensatorisk 
hyperglykemi 

1337.75 1  BCG är ett levande vaccin 

1348.60 1  
Både gastroenterit och höga steroiddoser kan ge 
stegrat p-glukos 

1354.85 1  
Hyperton NaCl kan vara ett behandlingsalternativ 
vid akut diabetes-hjärnödem 

1355.72 1  Komplementbrist kan leda till glomerulonefrit 
1358.67 1  CRP är ofta 70-80 hos barn med influensa 
1441.96  1 Rhinovirus är en vanlig orsak till myokardit 

1449.85 1  
För att säkerställa Downs syndrom kan man 
använda FISH-teknik 

145.82  1 Hos en fyra-åring med laktosintolerans kan 
diagnosen bekräftas med ett genetiskt test 

1464.86 1  
Hos spädbarn kan temperatur<36 grader 
signalera svår infektion 

1492.90 
 1 

Hos ett tidigare friskt barn med nydebuterad 
facialispares bör du i första hand utesluta 
tularemi 

1537.71 1  Ökad behåring hos småbarn bör alltid utredas 

1555.63  1 Vid empyem ser lung-röntgen ofta ut som en 
snöstorm 

1571.74  1 Redan  lätt förhöjda ammoniaknivåer hämmar 
andningen 

1575.66  1 De flesta barn som får tuberkulos i Sverige har 
bägge sina föräldrar födda i Sverige? 

1587.60  1 Mykoplasma är vanligare bland förskolebarn än 
bland skolbarn 

1587.83  1 Förkortningar CAH står för congenital axilary 
lymph glandula hypertropy 

1593.70 1  
4-åringar blir vanligare mer sjuka av en  
tuberkulos än 14-åringar 

1611.71  1 En ettåring med 50 andetag per minut har en 
förhöjd andningsfrekvens 

1625.88 1  Tonåringar med otit bör antibiotika-behandlas 
1671.98 1  Porfyri leder ofta till buksmärta 
1714.69 1  Metotrexat är en folsyra-antagonist 
1734.94  1 Addisons sjukdom kan leda till hyperglykemi 

1740.89 
1  

Infektion med Pneumocystis jirovecchi 
förekommer främst hos immunsupprimerade 
patienter 

1745.70 1  
Hypertrofi av adenoider och tonsiller utgör ett 
potentiellt luftvägshinder ffa i åldrarna 3-8 år 

1777.83 
1  

Vid ketoacidos hos nydebuterad diabetes ska 
insulin-behandling startas 1-2 timmar efter insatt 
vätskebehandling 



 
NAMN PÅ DIG SOM GÖR SKRIVNINGEN: …………………………………………….. 

 8 

Testnummer Ja/Sant Nej/Falskt  

178.68 
 1 

IgG-antikroppar från mor till foster skyddar 
barnet från infektioner under de första 12-14 
månaderna efter födelsen 

1781.90 1  
Till tonårs-tjejer med nydebuterad epilepsi bör 
man undvika valproat 

1793.82  1 Alagilles syndrom är en form av familjär 
kardiomyopati 

1845.88  1 Två streptokock-tonsilliter samma år är 
indikation för tonsillektomi. 

188.95 1  Vattkoppor sprids via luftburen smitta 

1918.89  1 Vid 22q11deletions-syndromet saknar patienten 
thyroidea 

1946.87  1 Barn vars vattkoppor har blivit krustbelagda kan 
fortfarande smitta 

1982.97  1 Hyperthyreos leder ofta till förstoppning 

1984.83 1  
Ventolin (beta-2-stimulerare) har dålig effekt på 
pseudokrupp 

250.87  1 PK är förlängt vid hemofili A 

274.84 
 1 

Långverkande beta-2-stimulerare kan vara ett bra 
behandlingsalternativ till spädbarn med svår RS-
virus 

276.81  1 Barn med bilateral otit bör utöver per oralt 
antibiotika även ges terracortril Polymyxin B 

296.69  1 Till skillnad från dag-EEG så identifierar sömn-
EEG ca 95% av alla epilepsi 

302.69  1 Feberkramper är vanliga vid femte sjukan 

305.85 1  
Det är normalt att palpera ett barns lever 2 
tvärfingrar nedom arcus 

306.79 
1  

Den ökade pigmenteringen vid Addisions' 
sjukdom beror på ökad produktion av melanocyt-
stimulerande hormon 

314.61 
 1 

Under första levnadsåret svarar barn bättre på 
polysackarid-baserade vaccin än än 
proteinkonjugerat vaccin 

32.74 1  
Kromosomuppsättningen vid Turners syndrom är 
45X0 

34.89 1  
Diagnosen autoimmun hepatit ska alltid bekräftas 
med leverbiopsi 

377.83 1  Ett positivt Mantoux-testet talar för tuberkulos 

394.86  1 Virusinfektioner är vanliga under spädbarnets 
första levnadsmånad 

431.87 1  
De flesta 10-årignar med astma kan hantera en 
pulverinhalator 

449.73  1 Feberkramp är vanligast i spädbarnsåldern 

548.73 1  
Hos spädbarn ger ofta tredagarsfeber  ofta 
buktande fontanell 

565.77 1  Neuroblastom går sällan över mittlinjen 
579.75 1  Nefros kan leda till ökad infektionskänslighet 
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Testnummer Ja/Sant Nej/Falskt  

590.83 1  
Vid lumbalpunktion hos barn med neuroborrelios 
finner du vanligen en lymfocytär pleocytos 

649.99  1 Halls kriterer är kliniska kriterier för att 
diagnostisera Sturge-Webers syndrom 

720.71  1 Fenylktonuri har en x-bunden nedärvning 

723.79  1 Det vanligaste agenset vid osteomyelit är 
hemophilus influenzae 

750.64  1 Barn som är åtta år gamla behöver ofta spacer för 
att ta sina astma-mediciner 

758.92  1 Paracetamol leder till en ökad risk för Reyes 
syndrom 

760.77 1  Hormonet leptin minskar aptiten 

830.86 1  Kardiomyopati hos nyfödda leder ofta till 
hjärtsvikt 

864.94  1 Ett barn med fästingbett och hudutslag efter 3 
dagar har sannolikt erythema migrans 

883.67 1  PiZZ är en typisk fenotyp hos patienter med alfa-
1-antitrypsinbrist 

896.86 1  ortverkande beta-2-stimulerare har vanligen 
effekt i 4-6 timmar 

934.96 1  Patienter med ett porfyri-skov har ofta rödaktig 
urin 

935.78  1 Blodketoner under 3 mmol/l talar för en 
välreglerad diabetes 

944.78 1  Atrioventrikulär septumdefekt (AVSD) är det 
vanligaste hjärtfelet vid Down syndrom 

955.64  1 Vid feber om 39 grader bör man tre-dubbla dosen 
fluorinef hos patienter med Addisons sjukdom 

979.60 
1  

Vid apgarbedömning ges barn som gör 
avvärjningsrörelser/motstånd 2 poäng för 
retbarhet 

 
 
 
 
Lycka till! 
 
 


