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HYPOTERMI OCH HLR
• Temperatur ≥35°C: ge läkemedel som vanligt

• Temperatur 30 – 34,9°C: ge läkemedel med dubbelt så långa intervall

• Temperatur <30°C: ge inga läkemedel

• Temperatur <30°C och VF/Pulslös VT: undvik fler än tre defibrilleringar tills >30°C
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KONVULSIV STATUS EPILEPTIKUS - AKUT BEHANDLING

FRI LUFTVÄG
SYRGAS

B-GLUKOS

• Utlösande faktor: Hypoglykemi? 
Infektion? Elektrolystörning? 
Intox? Medicinutsättning?

• EEG vid misstanke om icke-
konvulsivt status och vid steg 4

• Larma narkos tidigt 

NEJ

Över 1 år/ 
 

Ej Fenytoin-
överkänslighet 

Under 1 år/
 

Fenytoin-
överkänslighet

JA

Midazolam 5 mg/ml.  
Ge 0,3 mg/kg im. Max 10 mg
Diazepam rektalt 0,5-0,75 mg/kg max 
10 mg (alternativ till blöjbarn och vid 
behandling med antikoagulantia).

Midazolam 1 mg/ml.  
Ge 0,2 mg/kg iv/io. Max 7 mg. Ges 
under 1-2 min. 
Hela mängden ges även om anfallet 
upphör under injektionen.

Midazolam 0,2 mg/kg iv/io

3-5 min efter 
anfallsstart

STEG 2

Om fortsatt 
anfall 5 min 
efter steg 1 LARMA 

NARKOS

IV / IO 
infart?

STEG 1

LÄKEMEDEL STYRKA MAXDOS
Diazepam rektalt 2 mg/ml 10 mg
Fenobarbital iv 20 mg/ml. Ge initialdosen som långsam intravenös injektion under 10 min 1 gram
Fosfenytoin iv Iv Pro-Epanutin® 75 mg/ml (50 mg FE/ml) ska spädas med lika stor volym NaCl 9% till 

25 mg FE/ml (dvs 1:1). Ex bolus till 20 kg: 20 kg x 20 mg FE = 400 mg FE  400mg / 
50 mg/ml  8 ml Pro-Epanutin® (50 mg FE/ml) som ska spädas med lika stor mängd 
NaCl 9%  16 ml färdig spädd lösning 25 mg FE/ml. 

1500 mg

Midazolam iv 1 mg/ml eller 5 mg/ml 7 mg
Midazolam im 5 mg/ml 10 mg

Fenobarbital 20 mg/kg iv/io, 
max 1000 mg ges under 15 min. 
Obs! Narkos ska närvara. 
Halv dos hos barn som står på 
fenobarbital.

Fosfenytoin (Pro-Epanutin®) 
20 mg FE/kg iv/io. Max 1500 mg 
FE. Ges under 10 min. Vid pågåen-
de fenytoinbeh. ge halverad dos. 
Kontrollera EKG och blodtryck. 

Tiopental / Propofol. Behandla ev. utlösande orsak samt genomför akut utredning.
Om fortsatt
anfall 20 min 
efter steg 3

STEG 3

STEG 4

Om fortsatt 
anfall 10 min 
efter steg 2
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ÅLDERSTABELL

Ålder
0

mån
1

mån
3

mån
6

mån
9

mån
12

mån
18

mån
2 år 3 år 5 år 7 år 10 år 12 år 15 år 18 år

W: Medelvikt (kg) 3,5 4 6 8 9 10 11,5 13 15 19 24 33 42 57 66

E: Defibrillering (4 J/kg) 14 16 24 32 36 40 46 52 60 76 96 132 168 228 264

T: Tub kuffad x x x x x x 4 4 4 5 5 6 6,5 7,5 8

T: Tub okuffad 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 4,5 5 6 6,5 7 8 8

Fl: Bolus 20 ml/kg iv/io  
(Ringer-Acetat el NaCl) 70 80 120 160 180 200 230 260 300 380 480 660 840 1140 1320

A: Adrenalin (0,1 mg/ml)
0,01 mg/kg (0,1 ml/kg) iv/io

0,35 
mL

0,4 
mL

0,6 
mL

0,8 
mL

0,9 
mL 1 mL 1,15 

mL
1,3 
mL

1,5 
mL

1,9 
mL

2,4 
mL

3,3 
mL

4,2 
mL

5,7 
mL

6,6 
mL

G: Glukos 10%, 
2 ml/kg bolus iv/io 7 8 12 16 18 20 23 26 30 38 48 66 84 114 132

Systoliskt blodtryck 
(5:e-95:e percentil) 60-70 60-

100
60-
100

65-
100

70-
100

70-
105

70-
105

75-
110

75-
115

80-
115

90-
120

90-
120

95-
125

95-
130

95-
140

Andningsfrekvens 35-60 35-55 30-55 30-50 25-50 25-45 25-40 20-35 20-28 20-25 18-25 16-24 16-24 15-20 12-18

Puls (normal medelvärde) 100-
150

120-
160

120-
155

115-
150

110-
140

100-
140

90-
130

90-
130

85-
120

75-
115

75-
105

70-
100 65-95 60-90 55-90



4MINNESREGLER VID LARM PÅ AKUTEN

WETFLAG
Weight: Se tabell på föregående sida.

Energy = 4J/kg. Defibrillering vid VF/pulslös VT.

Tube size (Inre diameter i mm)
0-1 år: Alltid okuffad tub. 3,5 - 4 mm (<3 kg: 2,5 - 3,5).
>1 år: Okuffad tub = (ålder/4) + 4 
            Kuffad tub = (ålder/4) + 3,5
Näskantarell: Mät från nästippen till tragus. Kontraindicerat vid skallbasfraktur.
Svalgtub: Mät från mitten av tandraden till käkvinkeln.

Fluid: Vid chock 20 ml/kg intravenöst/intraosseöst, Ringer-Acetat eller NaCl, 
så snabbt som möjligt via en 20 ml spruta (dvs en 20 ml spruta/kg). 
Tre-vägskran underlättar administreringen. Upprepas vid behov. 
Vid misstanke om förhöjt intrakraniellt tryck eller primär kardiogen chock ges halverad 
bolusdos (10 ml/kg). 
Trauma: Vid stor yttre blödning - direktkompression. Ge en första vätskebolus 
5-10 ml/kg. Överväg därefter blodtransfusion. Upprepa blodtransfusion vb. Överväg 
kirurgisk åtgärd. Överväg tranexamsyra. 

Adrenalin (0,1 mg/ml) iv/io: 0,01 mg/kg (0,1 ml/kg) vid HLR.

Glucose: Behandla vid p-glukos ≤3.0 mmol/l. Ge bolus glukos 10% (med eller utan 
elektrolyter) 2 ml/kg iv/io.  
Därefter underhållsdropp: Glukos 10% (med elektrolyter) 5 ml/kg/h iv/io. Kontrollera 
om möjligt hypoglykemiprover innan bolus med glukos ges; ej att fördröja behandling.

ABCDE: PRIMÄR BEDÖMNING
A+B: Airway+Breathing Luftväg + stabilitet halsrygg. Titta i munnen. 
Andning: Andningsrörelser/andningsarbete, cyanos, hudfärg (se), andningsljud 
(lyssna), bröstkorgen (känn). SaO2, andningsfrekvens. O2 15 L på mask, SaO2 ≥95%.  
C: Circulation. Hudfärg och värme. Kapillär återfyllnad, fontanellspänning.  
Auskultera hjärta. Pulsfrekvens och blodtryck, uppkoppling. Pulsfyllnad.  
Palpera buk. Större blödningar. B-glukos. Infarter.
D: Disability. AVPU. Kroppsställning. Pupillreaktion.
E: Exposure Utslag/blåmärken. Kroppstemperatur.

Ta även alltid fram en storlek större och en storlek 
mindre än den uträknade. 
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GLASGOW COMA SCALE
>9 månaders ålder

   Ålder <5 år    Ålder >5 år
Motorik    6 Normala spontana rörelser Följer uppmaningar
     5 Lokaliserar smärta  Lokaliserar smärta
   (<9 mån kan ej lokalisera smärta) 
     4 Drar undan vid smärta  Drar undan vid smärta
     3 Böjmönster vid smärta  Böjmönster vid smärta
     2 Sträckmönster vid smärta Sträckmönster vid smärta
     1 Ingen reaktion   Ingen reaktion

Verbalt    5 Alert, åldersadekvat språk Orienterad, samtalar
     4 Sämre språk än normalt, Förvirrad
   irriterad, gråt
     3 Gråter (vid smärta),  Osammanhängande tal 
   svårtröstad
     2 Gnyr (vid smärta)   Endast obegripliga ljud
     1 Inga ljud eller intuberad  Inga ljud eller intuberad

Ögon-    4 Spontant    Spontant
öppning    3 På tilltal    På tilltal
     2 Vid smärta    Vid smärta
     1 Ingen     Ingen 

RLS-85
1 Vaken, alert och orienterad.
2 Slö eller oklar. Kontaktbar vid lätt stimulering. 
3a Mycket slö. Kraftigare stimuli för kontaktbarhet. Lyder uppmaning.
3b Mycket slö.  Avvärjer smärta.

4 Lokaliserar smärta, men avvärjer ej.
5 Undandragande rörelse vid smärta.
6 Stereotyp böjrörelse vid smärta.
7 Stereotyp sträckrörelse vid smärta.
8 Ingen reaktion på smärta.

Kontaktbar

Blåsvolym barn (ml): (Ålder +1) x 30, upp till 12 års ålder,  
    sedan 350-500 ml blåskapacitet.

Okontaktbar
/medvetslös

AVPU
A: ALERT
V: responds to VOICE
P: responds only to PAIN
U: UNRESPONSIVE to all simuli.



6LÄKEMEDEL
Maxdoser = vanliga vuxendoser, högre doser kan ges i speciella fall.

ALLERGI OCH LUNGMEDICIN
Adrenalin (1 mg/ml) inh   Maxin: 2 ml. 1+1 min (tid dubbleras vid flödning).
      15 min intervall. Ailos: ≤2 år: 1 ml. >2 år: 2 ml.  
      Späds vb med NaCl 9 mg/ml till minst 2 ml. 
      Kan upprepas 2-3 ggr med 20 min intervall sedan  
      glesare.

Adrenalin (1 mg/ml) im   Anafylaxi/astma: 0,01 mg/kg. Max 0,5 mg/dos.         
      Ex: 10 kg = 0,1 mg = 0,1 ml.
            20 kg = 0,2 mg = 0,2 ml.
      Kan upprepas efter 5-10 min. 

Betametason (4 mg/ml) iv/im inj Anafylaxi/astma: <6 år: 4 mg. ≥6 år: 4-8 mg.

Betametason (0,5 mg) po  Anafylaxi/astma/krupp:  
      ≤5 år: 6 tabletter. >5 år: 10 tabletter. 
      eller 0,25 mg/kg. Max 10 tabletter. 
      Vid svåra astmaanfall ges nedtrappning 
      under 3-5 dagar. 

Desloratadin po    Anafylaxi: <6 år: 2,5 mg. 6-12 år: 5 mg. 
(Oral lösn 0,5 mg/ml. T 2,5/5 mg) >12 år: 10 mg.
      Allergi: 6-11 mån: 1 mg. 1-5 år: 1,25 mg. 6-11 år:  
      2,5 mg. ≥12 år: 5 mg. 

Hyperton koksaltlösning (3%) inh 4 ml inhaleras via Ailos. Blandning enligt ordinations- 
      mall. Ges vanligen 3-4 inh/dygn. Max 8 inh/dygn. 

Ipratropiumbromid inh    Maxin: <30 kg: 1 min ≥30 kg: 2 min. Outspädd i
(0,25 mg/ml)    Maxin. Tid dubbleras vid flödning. 
      Ailos: 1 mån-12 år: 0,25 mg. >12 år: 0,5 mg.   
      Späds vb med NaCl 9mg/ml till minst 2 ml.
      Kan blandas med salbutamol, vilket dubblerar   
      inhalationstiden. Kan inhaleras var 20:e min första  
      timmen, därefter 4-6 inhalationer/dygn.

Magnesiumsulfat iv inj/inf   40-50 mg/kg, max 2 g.  
0,1 mmol/ml =    Spädd lösning: 2 ml/kg, max 80 ml. Kan ges som iv  
24,6 mg/ml.     inj på 5 minuter eller som iv inf under 20 min. 
Späds enligt instruktion   Kan upprepas 3-4 ggr med 4-6 h mellanrum. 
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Salbutamol inh (1, 2 eller 5 mg/ml) Maxin (5mg/ml): ≤20 kg: 1+1min >20 kg: 2+2 min.  
      Inh-tid dubbleras vid flödning.15 min intervall.  
      Ailos (1/2/5 mg/ml): ≤20 kg: 2,5 mg. >20kg: 5 mg. 
      Späds vb med NaCl till minst 2 ml. Kan upprepas 
      2-3 ggr med 20 min intervall första timmen, sedan  
      glesare.

Salbutamol spray (0,1 mg/dos) inh ≤2 år: 4 puffar. >2 år: 6 puffar. >6 år: 6-10 puffar.
      Ges vid akut försämring. Kan upprepas efter  
      20-30 min första timmen, därefter glesare intervall  
      beroende på behandlingssvar.

Hydrokortison (50 mg/ml) iv/im inj Anafylaxi/astma: <10 kg: 100 mg. >10 kg: 200 mg.  
Solu-Cortef®     eller 8 mg/kg laddningsdos. 
      Minimum 25 mg/dos. Max 200 mg/dos. Behövs  
      ytterligare doser ges 2 mg/kg var 6:e timme.

Salbutamol, kontinuerlig inhalation  Se Astma-PM, “Tilläggsbehandling”.

Terbutalin infusion   Se Astma-PM “Tilläggsbehandling”.

Vid förkylningsastma barn 0-5 år: fortsatt behandling i hemmet
Salbutamol spray (0,1 mg/dos) 1-2 puffar max var 3-4 h första dygnet, därefter  
      nedtrappning.
Flutikason spray (125 µg/dos) 2 x 2 i 3-4 dagar, därefter 1 x 2 i 7-10 dagar eller
Montelukast® (4 mg) po  6 mån-5 år: 4 mg till kvällen i 10 dagar.
Obs! Viktigt med uppföljningsplan vid hemgång vid insatt behandling. 

Astmaexacerbation hos barn med underhållsbehandling med kortikosteroider
Vid hemgång ökas underhållsdos kortikosteroid med 3-4 gånger i 10 dagars tid. 
Luftrörsvidgare ges 1-2 doser max var 3-4 h första dygnet, därefter nedtrappning.
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SYRGAS (O2): INSÄTTNING, ADMINISTRERING OCH ÖVER-
VAKNING
• Ordineras vid desaturation (SaO2 <90-93%), ökat andningsarbete 

eller respiratorisk insufficiens.  
Målsaturation: SaO2 95-98%. Obs! Individuella gränser finns i 
särskilda fall, exempelvis prematura barn, vid kronisk hjärt- eller 
lungsjukdom. 

• Avstå inte syrgasbehandling pga samtidig koldioxidretention, men 
övervaka noga. 

• Syrgasbehandling ska ordineras, övervakas och utvärderas. 
Utvärdering av behandling sker med 
POX-mätare, blodgaser samt bedömning av andningsarbete.

Högflödesgrimma:  Flödesinställning: Vikt + 1-2 l/min. Trappa upp 
flödet vb. Max flöde: 2 l/kg/min första 10 kg. Därefter + 0,5 l/kg/min. 
Högst 40 l/min. 
Ex: 16 kg: 23 l/min (= 10 kg x 2 + 6 kg x 0,5). Max startflöde är 25 l/min.
O2: Starta 02 högt, sänk successivt utifrån behandlingssvar.

SYRGAS (O2)-ADMINISTRERING

Flöde FiO2 Kommentar

Näs-
grimma

0,1-2 l/min. I undan-
tagsfall för barn >2 års 
ålder ges max 4 l/min.

23-36% Överväg fuktning. 
Lågflödesmätare bör 
användas vid syrgas-

flöden <2 l/min.

Mask 5-10 l/min. 40-60% Ge inte <5 l/min pga 
risk för återandning 
och CO2-retetion.

OxyMask 
(öppen)

1-15 l/min 24%-90%

Reservoar-
mask

10-15 l/min. 80-95%

Tratt 10 l/min. 30-40% Hålls ca 10-30 cm från  
ansiktet, på sternum-

nivå.



9ANTIEMETIKA
Metoklopramid (5 mg/ml) iv inj >1 år: 0,15 mg/kg/dos. Max 0,5mg/kg/dygn
      eller 30 mg/dygn. 
Ondansetron iv/po   
(2 mg/ml, 0,8 mg/ml)     ≥1 mån: 0,15 mg/kg x 2-3. Max 8 mg x 3.
  
BLODPRODUKTER
Albumin (50 eller 200 mg/ml) iv inf  0,5-1 g/kg/dos. Ges kontinuerligt över 2-4 h. Skall  
      vid nefrotiskt syndrom efter halva infusionen  
      kombineras med furosemid. 
Erytrocytkonc iv inf   10-15 ml/kg. Försiktighet vid mycket låga 
      Hb-värden eller vid kraftig hyperleukocytos. 
      0 neg om ej hunnit blodgruppera. 
      E-konc är alltid leukocytreducerat. 
      Beställ bestrålat till barn med svår immundefekt,  
      till dem som genomgår stammcellstransplantation  
      eller sk högdosbehandling. 
Trombocyter iv inf   10 ml/kg.        

KARDIOLOGI
Adenosin (1 mg/ml) iv inj  Startdos 0,1 mg/kg (100 µg/kg). Vid utebliven effekt  
      öka dosen varannan minut med 0,1 mg/kg för varje  
      dossteg. Max upptill 0,3 mg/kg. Max 12 mg/dos. 
      Vid doser ≥5 mg kan Adenosin 5 mg/ml användas.  
      Välj så central infart som möjligt. Använd trevägs- 
      kran. Koppla spruta med NaCl och Adenosin sam- 
      tidigt. Flusha Adenosin på 1 s och flusha direkt 
      därefter minst 5 ml NaCl. Samtidigt EKG-övervak.

Alprostadil (2 µg/ml) iv inf  Startdos: 0,05 µg/kg/min. Överväg dosjustering   
(Prostivas®)    till 0,1 µg/kg/min vid otillräcklig effekt.  
Finns på kardiologisk avdelning. Ökad apnérisk vid ökad dos. 
      Standard underhållsdos 0,02 µg/kg/min (ev behov  
      av högre dos).  
      Alltid 2 venvägar. 

Atropin (0,5 mg/ml) iv/io inj:   1 mån-12 år: 0,02 mg/kg. Min 0,1 mg/dos.   
      Max 0,5 mg/dos. 
      12-18 år: 0,3 - 0,6 mg. Max 1 mg/dos. 

Furosemid (10 mg/ml) iv inj  0,5-1 mg/kg/dos x 1-4. Max 40 mg/dos. 
      Max 3-4 mg/kg/dygn. 



10Propranolol po T 10/40 mg  0,5-1 mg/kg x 3. Max 80 mg/dos. 
APL oral lösn 1 eller 10 mg/ml

KORTISOLSVIKT
Hydrokortison (Solu-Cortef®) (50 mg/ml) iv/im inj/inf: 
Bolus inj: 0-2 år: 25 mg. 2-7 år: 50 mg. 7-12 år: 75 mg. ≥12 år: 100 mg. Bolusdosen 
kan upprepas vb. Därefter inj iv 12,5-20 mg/m² x 4 alternativt kontinuerlig inf iv 50-75 
mg/m²/dygn i bas 500-1000 ml Glukos (50 mg/ml) med elektrolyter eller NaCl (9 mg/
ml).
Vid stresstillstånd hos patient med känd kortisolsvikt
Samma kortisondos som ovan ges utöver ordinarie medicinering vid svår stress, 
sjukdom eller infektion. Effekten varar i ungefär 6 h tid, dosen kan behöva upprepas 
alternativt att hydrokortisoninfusion påbörjas. Det krävs särskilt protokoll vid större 
operationer. 
 
INTOXIKATIONER
Acetylcystein (200 mg/ml) iv inf  Tillsätt 125 ml Acetylcystein (lösn. för nebulisator) 
(antidot mot paracetamol)  till 375 ml Glukos 50 mg/ml (Na 40 mmol/l,  
      K 20 mmol/l) vilket motsvarar en lösning av  
      Acetylcystein 50 mg/ml. Ge 3 ml/kg av denna  
      lösning under 15 min. Ge därefter 1 ml/kg under  
      4 h. Ge slutligen 2 ml/kg under 16 h.  

Kol (150 mg/ml) po   <1 år: 10-25 g. 1-12 år: 25-50 g. >12 år: 25-100 g.   
(Carbomix®)    Dosen dubbleras vid allvarlig intoxikation. 

Flumazenil (0,1 mg/ml) iv inj  0,01 mg/kg. Max 0,2 mg/dos. Samma dos
(antidot mot bensodiazepin)  upprepas vb 1 gång per minut upp till 5 doser.
      Kontraindicerat om risk för status epileptikus.   

Naloxon (0,4 mg/ml) iv/im/nasalt Iv administrering ska alltid eftersträvas.    
(antidot mot opioid)   Första dos ges im om iv infart saknas. Obs! 
      Naloxon har kortare halveringstid än opioider, om  
      medvetandepåverkan återinträder kan dosen  
      behöva upprepas.  

               Iv Initial dos 0,01-0,02 mg/kg. Vid utebliven effekt  
      upprepas den högre dosen i 2 minuters intervaller  
      tills effekt uppnås. 
      Nasalt ** 0,02 mg/kg. Vid utebliven effekt upprepas  
      dosen var 3-5 min. 
      Im Saknas venväg ges 0,02 mg/kg intramuskulärt.  
      Kan upprepas i 10 min intervaller. Om utebliven 
      effekt, gå över till iv eller intranasalt schema.



11OBSTIPATION
Behandling ska följas upp i fall där det är medicinsk indicerat.

Resulax® (8,5 g) rektalt   ≥3 mån: 1 vb. Max 1-4 gånger/vecka. Mellan        
                                                           3-6 månaders ålder bör viss försiktighet iakttas. 
Klyx®      6 mån-1 år: 60 ml x 1. ≥1 år: 120-240 ml x 1.         
(1 mg/ml + 250 mg/ml) rektalt   Till barn under 1 år kan det vara mer lämpligt 
      att använda Resulax®.
Vattenlavemang rektalt    ≤12 mån: Spola med 10-20 ml koksalt/gång till 
      totalvolym 100 ml. Utvärdera effekt mellan 
      spolningar. Totalmängd kan anpassas efter 
      behandlingssvar. 
Laktulos (670 mg/ml) po  Neo: 0,5-3 ml x 1-2. <1 år: 5-10 ml x 1. 
      1-12 år: 10-15 ml x 1. ≥12 år: 30 ml x 1. 
Makrogol po    Det finns flertal preparat att välja på fr.o.m. 6   
      månaders ålder. Följ dosrekommendationer i FASS  
      och ePed.   

SMÄRTBEHANDLING
30% glukos (300 mg/ml) peroralt
Kan ges som smärtlindring till barn <3 mån. Droppas i munnen.  
Ge ½ dosen 1-2 minuter i förväg och ½ under ingreppet. Prematura: 0.5 ml. 
Fullgångna: 1 ml. Kan upprepas 1-2 gånger. Max: 2 ml. 
 
Paracetamol oralt/rektalt
Oral administrering rekommenderas i första hand då rektal absorption är variabel hos 
barn över 1 års ålder.

Reducera underhållsdygnsdosen med 25% efter 2-3 dygn. Överväg dosreduktion om 
patienten har en leverpåverkan eller är kraftigt dehydrerad. 
Paracetamol intravenöst

ÅLDER LADDNINGSDOS UNDERHÅLLSDOS MAXDOS/DYGN
Fullgångna >7 
dagar – 2 mån

20-30 mg/kg 10-18 mg/kg x4
eller 20-25 mg/kg x3

75 mg/kg/dygn

>2 mån 30-40 mg/kg 25 mg/kg x4 <50 kg: 
100 mg/kg/dygn
 Max 4 g/dygn
>50 kg: 6 g/dygn

ÅLDER LADDNINGSDOS UNDERHÅLLSDOS MAXDOS/DYGN
Fullgångna >7 
dagar – 2 mån

20 mg/kg 10-15 mg/kg x4 60 mg/kg/dygn

>2 mån - 15-20 mg/kg x4 <50 kg: 
80 mg/kg/dygn
>50 kg: 4 g/dygn



12Ibuprofen Oralt/rektalt
>3 mån: 4-10 mg/kg x 3-4.

Kontraindicerat vid ökad blödningsbenägenhet, pågående/återkommande  
GI-blödningar, gravt nedsatt leverfunktion och NSAID känslighet. Försiktighet vid  
nedsatt njurfunktion (inkl pyelonefrit), dehydrering och vid varicella zosterinfektion.  
Ibuprofen ska inte administreras samtidigt med andra nefrotoxiska läkemedel.  
Ibuprofen kan förvärra astma och ska därför undvikas vid allvarlig akut astma.

Diklofenak oralt/rektalt (inte förstahandspreparat)
Postoperativ smärta, akut smärta, inflammation: 
>3 mån: 1 - 2 mg/kg x 1 - 3, max 50 mg/dos, max 150 mg/dygn. 
Max behandlingstid 4 dygn.
Smärta och inflammation vid reumatisk sjukdom: 
>6 mån: 1,5 - 2,5 mg/kg x 1 - 3, max 75 mg/dos, max 150 mg/dygn.

Morfin intravenöst
Doser vid intermittent administrering mot smärtor:
1-3 mån: 0,03-0,05 mg/kg. Doseringsintervall 6-8 h.
3-12 mån: 0,05-0,1 mg/kg. Doseringsintervall 4 h.
1-5 år: 0,1-0,15 mg/kg. Doseringsintervall 4 h.
5-12 år: 0,1-0,2 mg/kg. Doseringsintervall 4h.
12-18 år: 0,15-0,25 mg/kg. Doseringsintervall 4h.

Dosen ges långsamt under minst 5 min. Om otillräcklig effekt efter 10-15 min kan 
dosen upprepas. Alla barn observeras noggrant i minst 20 minuter efter given dos 
med avseende på respiration och vakenhet.
Vid övergång från intravenös till peroral administrering bör man gå över till oxykodon 
som har högre biotillgänglighet (60-87%). Morfin har betydligt lägre och mer  
varierande biotillgänglighet (10-50%).

Morfin Kontinuerlig infusion
1 mån-18 år: Laddningsdos/bolus: samma som en intermittent dos enligt ovan
       Infusion:  PCA pump: >5 år 0,005 (0-0,010) mg/kg/h
     Patientstyrd bolus 0,020 mg/kg, max 4 ggr/h
   SKA pump: >3 mån: 0,020 (0,005 - 0,040) mg/kg/h
     Sköterskestyrd bolusdos = 0,020 mg/kg 
     1-3 mån: 0,005-0,010 mg/kg/h.
     Sköterskestyrd bolusdos = 0,010 mg/kg 

ÅLDER MAXDOS
3-5 mån 30 mg/kg/dygn
>6 månader, <60 kg 40 mg/kg/dygn
> 60 kg (öppenvård) 1,2 g/dygn
> 60 kg 1,8 g/dygn



13

Naloxon oral lösning 4-10 μg/kg x4 bör ges mot förstoppning i samband med  
kontinuerlig opioidinfusion.
För mer information, var god se protokoll för Smärta-Opioider: http://intra.sahlgrenska.
se/sv/SU/Organisation/Omrade-1/Varda/Smarta/

Oxikodon (OxyNorm®) oralt
Nyfödda: 0,1-0,2 mg/kg x3
>1 mån: 0,1-0,2 mg/kg x 2-4
Effekt efter 30-60 min. Vid övergång från intravenös morfin under uttrappning kan  
dygnsdosen behållas. Annars bör den höjas ca 1,5 gånger pga lägre biotillgänglighet. 
Vid utsättande efter 6 dygns opioidbehandling bör dosen successivt reduceras. Initial 
dosminskning med 20 - 40 %, därefter gradvis med 10 - 20 % under ca 5 dygn. 

Lidokain/Prilokain (Tapin®/EMLA®)
0-3 mån: Max 10 cm² (1 g) eller 1 plåster/dygn. Applikationstid: Max 1 h.
3-12 mån: Max 20 cm² (2 g) eller 2 plåster/dygn. Applikationstid: Max 1 h.
>1 år: Max 100 cm² (10 g) eller 10 plåster/dygn. Applikationstid: Minst 1 h, max 4 h.
Bedövningseffekten kvarstår upp till 1 h efter borttagandet. 

Lidokain/tetrakain (Rapydan®)
1-3 år: Max 1 plåster/dygn. >3 år: Max 2 plåster/dygn. Applikationstid: Minst 30 min, 
max 2 h. Bedövningseffekt kvarstår minst 1 h efter borttagandet. 

Intraosseös smärtlindring 
Lidokain  (20 mg/ml) io inj:
1 mg/kg/dos. Ges vid intraosseös nålsättning, om patient är vid medvetande och 
smärtpåverkad. Dos kan upprepas max 2 gånger. Tidigast 30 min mellan doser.  
Att ges innan start av aspiration eller infusion intraosseöst, om ej fördröjer akut  
behandling. (Kontraindicerat vid bl a retledningshinder.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://intra.sahlgrenska.se/sv/SU/Organisation/Omrade-1/Varda/Smarta/
http://intra.sahlgrenska.se/sv/SU/Organisation/Omrade-1/Varda/Smarta/
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PROCEDURER - SEDERING OCH SMÄRTA
Obs! Barn kan vara sederade men ändå känna smärta. Fasta och iv infart behövs 
ej om man inte överdoserar. Övervak av andning (POX och andningsfrekvens) och 
sederingsgrad. Sug och syrgas samt ventilationsutrustning skall finnas tillgänglig.

Enbart sedering (ex.DT scan)
Midazolam

Kontraindikationer: Vikt <5 kg, dåligt allmäntillstånd, njur/leversvikt,  
cirkulationspåverkan, andningspåverkan, luftvägsmissbildning, cerebral påverkan,  
tidigare snedtändning. Obs! läkemedelsinteraktioner. 

Dexmedetomidine (Dexdor®) nasalt
>3 mån. Infusionsvätska 100 μg/ml, **nasalt 2 μg/kg, effekt efter 20-30 min.
Effektduration 1-2 h. Minst 2 h till hemgång.
Förstahandsalteralternativ till barn som inte tål midazolam.
Kontraindikation: Bradyarytmier, AV-block grad 2-3, hypotension, hypovolemi, grav 
njurinsufficiens.

Enbart analgetika
Fentanyl
>1 mån: Nasalt 1,5-2 μg/kg. Dosera 0,1-0,2 ml i taget, utvärdera effekt.  
Max 200 μg/dos. Fördelas jämnt i vardera näsborre**. Max effekt efter 10 minuter.  
Duration 30 min. Ny dos bör inte ges förrän efter 50-60 min. Upprepad dos är  
halverad initialdosen. Minst 1 h övervakning.

 

Namn Styrka Ges Dos Max Effekt 
efter

Duration Tid till 
hemgång

Extra dos

oral 
lösning

1 
mg/ml

Peroralt 0,5 
 mg/
kg

10 
mg

15-30 
min

30-60 
min

1,5 h Extra dos (50% av given 
dos) vid behov kan ges tidi-
gast 30 min efter initial dos.

iv injek-
tion

1 
mg/ml

Intravenöst 
Obs! 

Långsam 
injektion: 1 

ml/min

0,1 
mg/kg

5 mg 1-2 
min

15-45 
min

1 h Dosen kan upprepas 1-2 
gånger med 10-15 min inter-
vall. Extra dos, 0.05 mg/kg, 

max 2,5 mg, kan ges tidigast 
5 min efter initial dos.

iv inj 
eller 

rektalgel

1 mg/ml 
eller 3 
mg/ml

Rektalt 0,2-
0,3 

mg/kg

10 
mg

10-15 
min

30-50 
min

1,5 h Extra dos vid behov kan 
ges tidigast 20 min efter 

initial dos



15Sedation och analgesi
Måttlig procedursmärta
Glukos 30% - se ovan
Dexmedetomidine (Dexdor®) - se ovan
 
Måttlig till medelsvår procedursmärta
Lustgasbehandling (ex. LP/benmärg/PVK sättning med EMLA, drändragning, m.m.) 
Till barn som tolererar att andas i mask, oftast ≥4 år.  
Bör kombineras med avledning - GAN (Guided Associated Nitrous oxide). 
Effekt efter 3 min. Helt vaken 3 min efter avslut. Kan gå hem direkt efteråt. Försiktighet: 
barn som fått opioider senaste timmen, om barnet blir okontaktbart AVBRYT  
lustgastillförseln.

Måttlig till medelsvår procedursmärta (A+B)
 A) Ketamin (Ketalar®) >1 år
 Rektalt (injektionsvätska 10 eller 50 mg/ml): 4-5 mg/kg. Max 300 mg/dos.
 Effekt efter 20-30 min. Duration: 60-90 min. Minst 90 min till hemgång.
  eller
 A) Esketamin (Ketanest®) >1 år
 Rektalt (injektionsvätska 5 eller 25 mg/ml): 3 mg/kg. Max 200 mg/dos.
 Effekt efter 20-30 min. Duration:60-90 min. Minst 90 min till hemgång.
 Intranasalt: 1,5 mg/kg. Effekt efter 10 min.
 
         ALLTID I KOMBINATION MED
 
 B) Midazolam - se ovan
  eller 
 B) Dexmedetomidine (Dexdor®) - se ovan 

** Nasal administration: Använd MAD-munstycket på sprutan. Spruta bort från  
septum. Ge inte mer än 0,25 ml åt gång/näsborre. Kan upprepas efter 2 min.  
Spruta med luft efter vätskan för att tömma MAD-munstycket.
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• Doserna gäller barn födda gestationsvecka ≥v. 33. Barn födda ≤v. 32+6, som 

ej uppnått fullgången tid – rådgör med neonatolog samt se PM Antibiotika i 
nyföddhetsperioden (intravenös) - neonatal. 

• Obs! Flera läkemedel finns i flera styrkor. Kontrollera noga vilken styrka som 
används på aktuell avdelning inför ordination.  

Aciklovir (5 mg/ml) iv inf  <3 mån: 20 mg/kg x 3.
           Herpesencefalit: 3 mån-12 år: 500 mg/m² x 3.
           Herpesencefalit: >12 år: 10 mg/kg x 3.
      Obs! Optimal rehydrering och regelbunden kontroll  
      av s-kreatinin. 

Ampicillin (100 mg/ml) iv inj       ≤7 dygn: 50-100 mg/kg x 3.     
      >7 dygn: 50-100 mg/kg x 4. Max 3 g x 4.
      Meningit: ≤7 dygn: 100 mg/kg x 3.
      Meningit: >7 dygn: 100 mg/kg x 4. Max 3 g x 4. 

Bensyl-pc (100 mg/ml) iv inj       ≤7 dygn: 50-100 mg/kg x 3.
           8-28 dygn: 50-100 mg/kg x 4.
      ≥1 mån: 50-100 mg/kg x 3. Max 3 g x 4. 
           Meningit/sepsis: Använd högre dosen i intervallet.
      Pneumoni: 50 mg/kg x 3-4. Max 3 g x 3

Betametason iv inj   ≥3 mån med misstänkt bakteriell meningit:          
(1 mg/ml eller 4 mg/ml) iv inj  0,12 mg/kg x 4. Max 8 mg/dos. Ges helst före eller  
      samtidigt som första antibiotikadosen. 
      Vid TB-meningit se PM.

Cefotaxim (100 mg/ml) iv inj  ≤7 dygn: 50 mg/kg x 2.
           >7 dygn: 30-50 mg/kg x 3. Max 2 g x 3.
           Meningit: ≤7 dygn: 50-75 mg/kg x 2.
              8-28 dygn: 50-75 mg/kg x 3. 
              ≥1 mån: 75 mg/kg x 4. Max 3 g x 4.
      Vid septisk chock: Överväg en extrados mellan  
      dos 1 och 2 under det första dygnet.  

Ceftazidim (100 mg/ml) iv inj       ≤7 dygn: 30-50 mg/kg x 2.
           >7 dygn: 30-50 mg/kg x 3. Max 2 g x 3.
           Cystisk fibros: 50-67 mg/kg x 3. Max 3 g x 3.  
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Erytromycin (5 mg/ml) iv inf   <1 mån: 10 mg/kg x 2-4.
Blandas enligt ordination.      ≥1 mån: 12,5-15 mg/kg x 3-4. Max 4 g/dygn.

Gentamicin (10 mg/ml) iv inf/inj  ≤7 dygn: 5 mg/kg var 36:e h.
      8-28 dygn: 5 mg/kg var 24:e h.
      ≥1 mån: 7 mg/kg x 1.
      Neutropeni: 8-10 mg/kg x 1.
      Följ s-kreatinin. Behandling >5 dygn: dalvärde (30  
      min innan dos 2) och toppvärde (1 h efter ny dos).  
      Mål dalvärde: <2 µg/ml. Mål toppvärde: >5 µg/ml.  
      Försiktighet vid nedsatt njurfunktion.

Klindamycin (5mg/ml) iv inf  ≤7 dygn: 5 mg/kg x 3.
      8-28 dygn: 5 mg/kg x 4.
      ≥1 mån: 7 mg/kg x 3. Max 1,8 g/dygn.
      Vid allvarliga infektioner finns möjlighet till 
      ytterligare doshöjningar, kontakta infektion.

Kloxacillin (20 mg/ml) eller  ≤7 dygn: 25-50 mg/kg x 3.
(50 mg/ml) iv inf/inj   8-28 dygn: 25-50 mg/kg x 4.      
           ≥1 mån: 25 mg/kg x 4. Max 1 g x 4. 
      Vid allvarliga infektioner finns möjlighet till 
      ytterligare doshöjningar, kontakta infektion.

Meropenem (50 mg/ml) iv inj  Sepsis: 20 mg/kg x 3. Max 2 g x 3. 
      Meningit: 40 mg/kg x 3. Max 2 g x 3.
           Neutropeni: 20 mg/kg x 4. Max 1 g x 4.
      Obs! Förlängd infusionstid och tätare dosering vid  
      ESBL-carba - kontakta infektion.
      Vid septisk chock: Överväg en extrados mellan  
      dos 1 och 2 under det första dygnet.  

Metronidazol (5 mg/ml) iv inf       <2 mån: 7,5 mg/kg x 2.  
      ≥2 mån: 7,5 mg/kg x 3. Max 500 mg x 3. 
      Max 1 g/dygn. Vid allvarliga infektioner finns  
      möjlighet till ytterligare doshöjningar, kontakta  
      infektion
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Piperacillin/tazobactam iv inj  <1 mån: 50-100 mg/kg x 3.
(200+25 mg/ml)    1 mån-12 år: 80 mg/kg x 3-4. 
Ordineras utefter mg piperacillin/kg. ≥12 år: 4 g x 3-4. Max 4 g x 4.
              Vid neutropeni och bukinfektion väljs det tätare   
              dosintervallet. Vid septisk chock överväg en extra 
              dos mellan dos 1 och 2 under det första dygnet.

Tobramycin (10 mg/ml) iv inf  ≤7 dygn: 5 mg/kg var 36:e h.
      8-28 dygn: 5 mg/kg x 1.
      ≥1 mån: 5-7,5 mg/kg x 1. Max 500 mg x 1. 
      Neutropeni/septisk chock: ≥1 mån: 7-9 mg/kg x 1.
      Cystisk fibros: 10 mg/kg x 1.

Obs! 8-h värde tas efter dos 1, mål 1,5-4 mg/l. Följ s-kreatinin, försiktighet vid nedsatt 
njurfunktion. Behandling >5 dygn: kontrollera dalvärde (30 min innan dos) och  
toppvärde (30 min efter ny dos). Mål dalvärde: <2 mg/l. Neo: även dalvärde inför dos 
2. Mål toppvärde: 4-12 mg/l.

Vankomycin (5 mg/ml) iv inf:  ≤1 mån: 10-15 mg/kg x 3.   
Obs! Onkologen har en egen spädning. >1 mån: 15-20 mg/kg x 3. Max 2 g/dygn.

Välj den högre dosen vid misstänkt shuntinfektion samt neutropeni. Vid endokardit 
kontakta infektion. Laddningsdos kan övervägas – kontakta infektion. Följ s-kreatinin, 
ev korrigera intervall vid nedsatt njurfunktion. Obs! Kontrollera dalvärde (30 min innan 
dos) inför dos 3, därefter var 1-3 dygn. Mål dalvärde: 15-20 mg/l.
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•  Kontakta infektionsläkare vid: 

 • Risk för infektion med multiresistenta bakterier. 
 • Svår pc-allergi (se nedan). 
 • Allvarlig sjukdomsbild.

•  Om ≤4 veckors ålder, kontakta gärna även neonatalog. 
 

•  Alltid blododling och andra relevanta odlingsprov före iv    
 antibiotikaterapi. Överväg annan relevant mikrobiologisk 
diagnostik, exempelvis PCR eller serologi.

•  Byt till antibiotika med smalare spektrum när svar föreligger på   
 odlingar eller när den kliniska bilden klarnat.

•  Behandlingsrekommendationerna avser i första hand  
 samhällsförvärvade infektioner.

RIKTLINJER FÖR EMPIRISK ANTIBIOTIKABEHANDLING  
AV AKUTA INFEKTIONER HOS BARN

1  Om ej angivet styrs behandlingsduration av patogen och klinisk bild.
2  Obs! Vid svår penicillinallergi (vg se tabell nedan), tag kontakt med bakjour och/eller infektionskonsult för behandlingsval.
3  Pip/Taz = Piperacillin/tazobactam.
4  Iv betametason ges till barn >3 mån. Ges helst före eller samtidigt som första antibiotikadosen. Vid tuberkulös meningit 
se PM. Utvärdera empiriskt insatt behandling på dag 2-3 eller vid odlingssvar. Man bör välja sensitivt antibiotika med smalt 
spektrum och god CNS-penetrans (cefotaxim är smalare än meropenem).
5  Vid meningitmisstanke ges meropenem enligt avsnitt ”bakteriell meningit”. 

TIDIGARE REAKTION PÅ PC HANDLÄGGNING
Icke-kliande utslag och/eller magbesvär KAN behandlas med pc
Kliande utslag, urtikaria eller ansikts-/
ledsvullnad

Ska EJ behandlas med pc men KAN behandlas med 
andra betalaktamantibiotika (cefalosporiner)

Anafylaxi eller mukokutant syndrom Ska EJ behandlas med betalaktamantibiotika

PENICILLINALLERGI

DIAGNOS/REKOMMENDERAD  
 BEHANDLINGSTID1

Po 
/ iv

BEHANDLING BEHANDLING VID PENICILLINALLERGI  
OBS! EJ VID SVÅR ALLERGI²

Pneumoni - 7 d po/
iv

Fenoximetylpc po 25 mg/kg x 3, max 
1 g x 3.
Bensyl-pc iv.

Erytromycin po (≥1 mån):
Oral suspension: 10 mg/kg x 4, max 2 g/dygn.
Tablett:                 25-35 kg: 500 mg x 2-3.  
                            >35 kg: 500 mg x 4.
Enterokapsel:      25-35 kg: 250 mg x 2. 
                            >35 kg: 250 mg x 4.
Cefotaxim iv.

 
po/
iv

Vid flerfunktionshinder:
Cefotaxim iv.
Amoxicillin/klavulansyra po  
20mg/5mg/kg x 3, max 750 mg 
amoxicillin x 3.

Svår pneumoni¹ iv Cefotaxim iv + erytromycin iv. Cefotaxim iv + erytromycin iv.

Pyelonefrit - 10 d po

iv

Ceftibuten po 9 mg/kg x 1, eller 
cefixim po 8 mg/kg x 1, max 400 mg/
dos. Vid kräkningar eller misstänkt 
urosepsis: cefotaxim iv och/eller 
tobramycin iv.

Samma som för patienter utan pc-allergi.

Infekterade sår - 7 d
(Gäller ej nekrotiserande fasciit 
eller vid sepsis)

po Flukloxacillin po 10-20 mg/kg x 3, 
max 750 mg x 3.

Klindamycin po 5 mg/kg x 3, max 300 mg x 
3. 

iv Kloxacillin iv. Cefotaxim iv.

Erysipelas/lymfangit - 10 d
(Gäller ej nekrotiserande fasciit 
eller vid sepsis)

po >1 mån: Fenoximetylpc po 25 mg/kg 
x 3, max 1 g x 3.

Klindamycin po 5 mg/kg x 3, max 300 mg x 
3.

iv Bensyl-pc iv. Cefotaxim iv.

Bukinfektion¹ iv Pip/Taz3 iv. Cefotaxim iv + metronidazol iv.

Epiglottit/etmoidit/mastoidit¹ iv Cefotaxim iv. Cefotaxim iv.

Lymfadenit med misstänkt 
abscessutveckling¹ iv Cefotaxim iv. 

Ej allmänpåverkan: Bensyl-pc iv.
Cefotaxim iv.

Bakteriell meningit1,4
iv <3 månader: Meropenem iv.

≥3 månader: Cefotaxim iv.
Meropenem iv.

Sepsis¹ iv Cefotaxim iv eller Pip/Taz3 iv. Cefotaxim iv.

Septisk chock¹ iv Cefotaxim iv eller Pip/Taz3 iv + 
tobramycin iv.

Cefotaxim iv + tobramycin iv.

Neonatal sepsis1,5 

≤4 veckors ålder. 
Gäller ej prematurer <v 32+6. 
Ej vid meningitmisstanke. iv

Debut <72 h ålder: bensyl-pc iv + 
tobramycin iv
Debut ≥72 h ålder: 
- inneliggande barn med centrala 
infarter:    
  kloxacillin iv + tobramycin iv. 
- vid samhällsförvärvad infektion: 
  cefotaxim iv +  tobramycin iv. 

Prata med neonatolog.

Neutropen feber¹

iv

Pip/Taz3 iv eller meropenem iv. 
Överväg tillägg av: 
- tobramycin iv till instabila patienter. 
- vancomycin iv vid misstanke om 
gram-positiv sepsis, t ex CVK-
infektion. 
 - metronidazol iv vid bukfokus. 

Meropenem iv. Överväg tillägg av:
- tobramycin till instabila patienter.
- vancomycin vid misstanke om gram-positiv 
sepsis, te x CVK-infektion.
- metronidazol vid bukfokus.

Cystisk fibros¹ iv Ceftazidim iv + tobramycin iv. Ceftazidim iv + tobramycin iv.
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ENTERALT ≤10 KG INTRAVENÖST ≤10 KG

Nyfödd dag 1: 70-80 ml/kg/dygn
Tillförseln ökas sedan gradvis med minst 10 ml/kg/dygn 
under den 1:a levnadsveckan
Fullmatad 150-175 ml/kg/dygn. Uppdelat på ca 6-8 mål
0-3 mån:   150-175 ml/kg/dygn
3-5 mån:   120-150 ml/kg/dygn
5-12 mån: 100-120 ml/kg/dygn

Fullgångna spädbarn:
Första dygnet: 60-70 ml/kg/dygn
Dag 2:             70-80 ml/kg/dygn
Dag 3:             80-100 ml/kg/dygn
Dag ≥4:          100 ml/kg/dygn, upp til l 10 kg.

ENTERALT / INTRAVENÖST >10 KG

11-20 kg: 1000 ml + 50 ml/kg för varje kg >10 kg (20 kg=1500 ml)
>20 kg:    1500 ml + 20 ml/kg för varje kg >20 kg
För flickor max 2000 ml/dygn, för pojkar max 2500 ml/dygn.

VÄTSKA OCH ELEKTROLYTER
• Upprätthåll enteral nutrition/vätskeintag när det är möjligt. 
• Vätskebehandling beräknas utefter 1) underhållsbehandling 2) vätskedeficit  
  3) pågående förluster. 
• Intravenös vätskebehandling till barn ges alltid via spruta eller infusionspump.

CHOCKBEHANDLING - vid svår dehydrering, vätskeförlust ≥10% av kroppsvikten 
Ringer Acetat iv/io: 20 ml/kg, snabbt över 10-20 minuter. Behandling kan behöva 
upprepas. Vid misstanke om förhöjt intrakraniellt tryck eller primär kardiogen chock ges 
initialt en halv bolus.  

REHYDRERING - vid måttlig-svår dehydrering, vätskeförlust 5-10% av kroppsvikten
Snabb: Ringer Acetat iv/io: 12,5 ml/kg/h under 4 h. Utvärdera effekten. Kontrollera P-Na, 
men vänta inte på svar innan påbörjad behandling. Vid kräkning i betydande mängd kan 
metabol alkalos uvecklas, överväg då NaCl (9mg/ml). Vid hypoglykemi, överväg buffrad 
Glukoslösning (25 mg/ml) med tillsats av Na till isoton lösning. Om ytterligare vätska 
behövs, överväg enteral tillförsel alternativt långsam intravenös rehydrering.
Långsam: 1) basal underhållsbehandling 2) ersättning av deficit: beräknat  
vätskedeficit (minus given vätska under snabb rehydrering) ges under 24 timmar po 
med ORS (oral rehydration solution) eller iv med buffrad kristalloid vätska med  
Na 130-154 mmol/l samt K 20-40 mmol/l. 3) ersätt pågående förluster.

UNDERHÅLLSBEHANDLING
Glukos (50 mg/ml) eller (100 mg/ml) med Na 140 mmol/l samt K 20-40 mmol/l. 
Elektrolyter justeras vidare efter aktuella brister och pågående förluster. 
Om problem vid infusion i små vener med Glukos (100 mg/ml), överväg  
Na-innehåll 80-120 mmol/l.

• Kalium tillsätts då barnet har diures.
• Vid hjärt- eller njursjukdom bör vätskor med lägre Na-innehåll väljas för att undvika 

vätskeretention.
• Vid misstanke om SIAD rekommenderas reduktion av basal vätsketillförsel till 70% 

av normala dygnsbehovet.
• Fullgångna spädbarn <7 dagars ålder ges Glukos (100 mg/ml) utan elektrolyter, 

innan den förväntade viktnedgången. Därefter tillsättes elektrolyter, enligt lokalt PM.
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Vid start av vätskebehandling kontrolleras blodgas inklusive P-glukos, P-Na och P-K. 
Därefter kontrolleras P-Na 4-8 h efter behandlingsstart och därefter 1 gång/dygn eller 
tätare vid behov. Daglig vikt och mätning av urinproduktion samt kliniskt vätskestatus.
Urinproduktion: eftersträva minst 1-2 ml/kg/h.

Vätskestatus: Vikt. Allmäntillstånd. Utseende slemhinna. Perifer värme/kyla. 
Hudturgor. Fontanell. Puls och blodtryck. Kapillär återfyllnad. Andningsmönster. 
Diures.

PÅGÅENDE FÖRLUSTER
Kompensera för pågående förluster såsom kräkningar/diarrér/polyuri/feber. För varje 
1ºC >38ºC stiger basala vätskebehovet med 10-15%. Gastrointestinala förluster 
kompenseras utifrån förlusternas storlek. 1 vattnig diarré motsvararar ca 10 ml/kg 
kroppsvikt och 1 kräkning 2ml/kg kroppsvikt. Överväg racekadotril (Hidrasec®) po vid 
diarré.

AKUT HYPER- OCH HYPONATREMI
Utvärdera initialt frekvent effekt på klinisk status samt elektrolytbalans av den givna 
behandlingen. Såvida patienten inte är cirkulatoriskt påverkad bör man alltid prova 
enteral rehydrering, även vid hyperton dehydrering. Inleds intravenös rehydrering 
prövas enteral ORS (oral rehydration solution) samtidigt. Så snart det fungerar 
ersätter detta den intravenösa behandlingen.
Hypernatremi

• Stigande P-Na (>145 mmol/l eller stegring >5 mmol/l) hos normovolema barn 
med pågående underhållsbehandling vätska 
Byt till behandling med Glukos (50 mg/ml) med Na 70-120 mmol/l och K 10-40 
mmol/l.Överväg dehydrering som orsak. 

• Hyperton dehydrering (P-Na >150 mmol/l) 
Vid cirkulatorisk påverkan ges chockbehandling med NaCl (9 mg/ml), upprepas vid 
behov. Därefter:  
1) underhållsbehandling med Glukos (50 mg/ml) med Na 120 mmol/l och K 10-40 
mmol/l . Kaliumtillsats först när barnet får urinproduktion.  
2) ersätt vätskedeficit med långsam rehydrering under 48 h: po med ORS eller iv 
med buffrad kristalloid vätska med Na 130-154 mmol/l samt K 20-40 mmol/l.  
3) ersätt pågående förluster. 
Monitorera P-Na var 2-4 timme tills P-Na ≤145 mmol/l. Max sänkningstakt P-Na 0,4 
mmol/h vilket motsvarar 10 mmol/dygn.  
Obs! Vid P-Na >170 mmol/l kontaktas narkosläkare. Intensivvårdsfall. 
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Hyponatremi

• Sjunkande P-Na (<135 mmol/l eller sänkning >5 mmol/l) hos normovolema 
barn med pågående underhållsbehandling vätska 
Om behandling pågår med hypoton lösning bytes den till isoton lösning.  
Vid misstanke på SIAD, överväg reducering av underhållsvolymen till 70% av 
beräknat behov.

• Hypoton dehydrering med mild-måttlig hyponatremi (P-Na 125-135 mmol/l) 
Behandlas som isoton dehydrering, med tät utvärdering av behandling.

• Hypoton dehydrering med symtomgivande hyponatremi (P-Na <125 mmol/l) 
Säkerställ ABCDE. Tillkalla narkosläkare. Bryt eventuella epileptiska anfall med 
antiepileptika. Vid behov av akutbehandling ges NaCl (30 mg/ml) iv/io, 2 ml/kg, 
under 10-20 min, max 100 ml. Kan behöva upprepas. Avbryt när symtom  
förbättras eller när P-Na ökat med högst 8 mmol/l.

NUTRITION
PARENTERAL NUTRITION
Överväg parenteral nutrition då den enterala nutritionen varit mindre än hälften av 
dygnsbehovet enligt följande tumregel: 
<1 mån: 2 dygn 
1 mån-1 år: 3 dygn 
>1 år: 4-5 dygn

ENERGIBEHOV
Barn födda <v.37 och under neonatalperioden 110-120 kcal/kg/dygn. 
Fullgångna nyfödda-1 år  90-100 kcal/kg/dygn.
1-7 år    75-90 kcal/kg/dygn.
7-12 år    60-75 kcal/kg/dygn.
≥12 år    30-60 kcal/kg/dygn.

Vid feber, inflammation, hjärt- eller lungsjukdom ökar basalmetabolismen.  
Kritiskt sjuka barn med metabol stress kan ha ett minskat energibehov.
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Kvalitetskontroll: Patientdata. Pappershastighet (standard 50 mm/s, 1 mm= 20 ms). 
Amplitud (10 mm/mV).

Rytm: Frekvens. Regelbundenhet. Talrika SVES kan vara tecken på underliggande 
sjukdom som hjärtsvikt, perimyokardit, hyperthyreos. Ett enstaka VES kan 
förekomma hos friska barn. Kontrollera en längre EKG remsa. Fler än ett VES på 
EKG bör diskuteras med kardiolog.

P-våg: Vid sinusrytm positiva P-vågor i avledning I och aVF samt P-våg före varje 
QRS-komplex. Hög amplitud = höger förmaksförstoring. Lång duration = vänster 
förmaksförstoring. 

PR-intervall: Maxvärden: <1 år: 140 ms. Förskoleåldern: 160 ms. Vuxen: 200 ms. 
AV-block I: Förlängt intervall utan förlust av QRS-komplex. Kan vara normalvariant. 
AV-block II: Förlust av enstaka slag. Diskutera med kardiolog. AV-block III: Ingen av  
p-vågorna ger efterföljande QRS-komplex. Osynkroniserad ventrikulär ersättningsrytm. 
Omgående kardiologkontakt. Vid kort PR-tid, titta efter delta-våg.

QRS-komplexet: Högerkammardominansen avtar gradvis under första 6-12 
levnadsmånaderna. R-amplituder samt R/S-kvot i högersidiga avledningar (V1-V2) 
minskar samtidigt som R-amplituder samt R/S-kvot i vänstersidiga avledningar 
(V5-V6) ökar. Höga amplituder i V1-V2 och djupa S-vågor i V6 talar för 
högerkammarhypertrofi. Höga amplituder i V5-V6 samt S-våg i V1 talar för 
vänsterkammarhypertrofi. Komplett grenblock >100 ms, bör diskuteras med kardiolog 
vid lämpligt tillfälle. Generellt för låga amplituder kan tala för pericardvätska. 

Elektriska axeln: Högerkammardominansen avtar gradvis under första 6 
levnadsmånaderna och elaxeln är vanligtvis normalställd vid 6 månaders ålder.  
Om R>S i I och aVF = normalställd elaxel (0-90°).

Elaxel  
P-våg

Elaxel  
QRS-komplex

Elaxel  
T-våg

ELEKTRISKA AXELN
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ST-sträcka: Bör vara isoelektrisk. Tillåten ST-höjning: 1 mm i extremitetsavledningar 
samt V5 och V6. 2 mm i V2-V4. ST-höjning kan ses vid pericardit eller myokardit.  
ST-sänkning ska ej vara djupare än 1 mm. ST-sänkning kan ses vid belastning, infarkt, 
kammarhypertrofi och digitalisbehandling.

T-våg: Negativ t.o.m. V3 normalt hos barn som är <10 år. T-vågen ska bli negativ inom 
1 veckas ålder, annars tecken till högerkammarhypertrofi. Negativ T-våg V5-V6 är 
tecken på belastning av vänster kammare. Höga T-vågor vid hyperkalemi eller 
vänsterkammarbelastning. Låg amplitud ses vid hypokalemi, hypothyreos, 
perimyokardit eller digitalisbehandling.

QT-intervall: Långt QT-syndrom innebär en klart ökad risk för ventrikulär arytmi. 
Repolarisationen förlängs vid hypokalcemi, hypokalemi och hypomagnesemi samt av 
många vanliga läkemedel bl.a. erytromycin, sotalol, amiodaron och flertalet 
psykofarmaka. QT-tiden måste korrigeras för hjärtfrekvensen. Mäts i avledning II.
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b

c

a

NORMAL PSYKOMOTORISK UTVECKLING
Grovmotorik (GM). Finmotorik (FM). Kontakt/språk/lek (K). Reflexer (R).

4 VECKOR
GM: Symmetrisk motorik. Tonus.
K: Ögonkontakt på nära håll, följer föremål på nära håll (ca 20 cm) med blicken.
R: Kvarstående nyföddhetsreflexer: Moro, gripreflex, sugreflex.

6-8 VECKOR
GM: Håller upp huvudet i bukläge (a). 
FM: Öppnar båda händerna.
K: Svarsleende och svarsljud. 

6 MÅN
GM: Drar sig upp till sittande utan head lag (b). Sitter med stöd.
FM: Flyttar föremål mellan händerna, för till munnen.
K: Enstavigt nyanserat joller. Tittar efter tappad leksak.
R: Nyföddhetsreflexerna är borta.

10-12 MÅN
GM: Sitter stadigt utan stöd. Kan sätta sig upp.
FM: Pincettgrepp. Pekar.
K: Tvåstavigt joller. Förstår minst tiotalet ord. Leker tittut. Vinkar adjö.
R: Skyddsreflexer ska nu finnas välutvecklade (c). 
 
18 MÅN
GM: Går säkert utan stöd.
FM: Bygger torn av 2-3 klossar. Klotterritar.
K: Talar 8-10 ord. Hämtar föremål på uppmaning. Gömmalek. Pekar ut kroppsdelar.

2,5-3 ÅR
GM: Hoppar jämfota. Springer bra. Sparkar boll.
FM: Imiterar vertikalt streck. Cirkelklotter.
K: Talar 2-3 ordsmeningar. Kan begreppen stor-liten. Enkla rollekar.

4-4,5 ÅR
GM: Går balansgång. Hoppar på ett ben. Fångar och kastar stor boll (d). 
FM: Ritar huvudfoting. Imiterar kryss. Trär pärlor på tråd.
K: Förstår instruktioner i flera led. Benämner färger. Antalsuppfattning 3-4.
Berättar. Fantasi. Samleker. Pusslar. Äter själv.  

5-6 ÅR
GM: 10 hopp på ett ben. Står på ett ben 10-20 sek.
FM: Kan imitera fyrkant, trekant och cirkel. Klipper cirkel.  
K: Lyssnar och förstår berättelser utan bilder. Väntar på sin tur.

d
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Handlingsplan A-HLR barn 
1. HLR rådet - Svenska rådet för hjärt-lungräddning 2016 
Sammanställningen granskad av Jimmy Célind, specialistläkare, Barnakutsektionen DSBUS
Status epilepticus - akut behandling
1. PM från Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus.
2. www.fass.se
3. ePed- Västragötalandsregionen, Barn 
Sammanställningen granskad av  Björn Bjurulf, Barnneurolog DSBUS och Tove Hallböök,  
Barnneurolog DSBUS. 

Minnesregler vid larm på akuten samt vitalparametrar: 
Normalvärden för olika åldrar
1. Nordgren S, Ludvigsson JF, Norman M (red.) Akut pediatrik. 7. uppl. Liber. 2010.
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Läkemedel - Allergi och lungmed, Penicillintabellen och Behandl. m. högflödesgrimma
1. Information från Läkemedelsverket Läkemedelsbehandling vid astma - 
    behandlingsrekommendation 3:2015.
2. ePed- Västragötalandsregionen Barn
3. PM från Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus samt Södra Älvsborgs Sjukhus 
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    behandling 2015 och Behandling av akut astma hos barn och ungdomar. 2018. 
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Läkemedel - Antiemetika 
1. PM från Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus.
2. Information från Läkemedelsverket Behandling av barn i samband med smärtsamma pro-
cedurer i hälso- och sjukvård - kunskapsdokument 3:2014.

http://www.sffa.nu/wp-content/uploads/2015/07/2014_SFFA_Anafylaxi.pdf
http://www.sffa.nu/wp-content/uploads/2015/07/2014_SFFA_Anafylaxi.pdf
https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Behandling_av_barn_i_samband_med_smartsamma_procedurer_i_halso_och_sjukvard_kunskapsdokumen.pdf
file:
file:
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Sammanställningen granskad av Ingemar Brunsson, Överläkare Barnanestesi DSBUS. 
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4.ePed - Västragötalandsregionen Barn
Sammanställning granskad av Ingemar Brunsson, Överläkare Barnanestesi DSBUS.

Läkemedel - Blodprodukter
1. ePed- Västragötalandsregionen Barn.
2. Samuels M, Wieteska S (red.) Advanced Paediatric Life Support: A Practical Approach to  
    Emergencies. 6:e uppl. Blackwell Publishing Ltd. 2016.
3. Diskussion med Transfusionsmedicin SU/S, med Jonas Abrahamsson, Överläkare Bar-
nonkologen DSBUS samt Per Brandström, Överläkare Barnmedicin DSBUS.
Sammanställningen granskad av Lisa Mellström, Barnonkolog DSBUS.
Läkemedel - Kardiologi
1. PM från Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus.
2. Samuels M, Wieteska S (red.) Advanced Paediatric Life Support: A Practical Approach to  
    Emergencies. 6:e uppl. Blackwell Publishing Ltd. 2016. 
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Sammanställningen granskad av Anders Nygren, Barnkardiolog DSBUS.
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1. ePed- Västragötalandsregionen Barn
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3. www.fass.se
4. Diskussion med Anders Elfvin, Neonatolog DSBUS samt Cathrine Gatzinsky, Överläkare 
Barnkirurgen DSBUS.
Sammanställningen granskad av Timo Käppi, Överläkare Gastroenterologi- och Hepatologi, 
DSBUS.
Läkemedel - Kortisolsvikt
1. PM från Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus.
2. www.fass.se 
3. Medscape. 2018. Pediatric Adrenal Insufficiency (Addison Disease). https://emedicine.
medscape.com/article/919077-overview. [17 april 2019]
Sammanställningen granskad av Annika Reims, Överläkare Barnendokrinologen DSBUS.
Läkemedel - Intox
1. ePed- Västragötalandsregionen Barn.
2. PM från Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus.
3. www. fass.se
Sammanställningen granskad av Ingemar Brunsson, Överläkare BIVA DSBUS.
Läkemedel - Infektion 
1. ePed- Västragötalandsregionen Barn.
2. RMR Västra Götaland Samhällsförvärvad bakteriell pneumoni hos barn. 2019.
3.Abrahamsson J Recommendation for management of febrile neutropenia in AML 
    for the Nordic AML group 2015. 
4. Läkemedelsverket Läkemedelsbehandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i 

https://emedicine.medscape.com/article/919077-overview
http://www.blf.net/onko/page16/files/FN%20AML.pdf
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    Neonatal sepsis och meningit/Meningit - bakteriell/Svår sepsis och septisk chock).
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8. Svenska infektionsläkarföreningen Vårdprogram för Virala CNS-infektioner. 2016.
9. Infektion.net Vårdprogram sepsis och septisk chock. 2018.
10. www.fass.se
Sammanställningen granskad av Kristina Elfving Barnläkare DSBUS, Marie Studahl  
Infektionsläkare SU/Ö, Elisabet Hentz, Överläkare  Neonatologi DSBUS.
Vätska
1. ePed- Västragötalandsregionen Barn.
2. Läkemedelsverket Intravenös vätskebehandling till barn- Behandlingsrekommendation 
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1. ePed- Västragötalandsregionen Barn.
2. PM från Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus.
Sammanställningen granskad av Christiane Garnemark Överläkare Barnmedicin DSBUS.
Schema för pediatrisk EKG-tolkning
1. Davignon A, et al. Normal ECG standards for Infants and Children Ped Cardiol 
    1979/80;1:123-152. 
2. Johnson W, Moller J Pediatric Cardiology: The Essential Pocket Guide. 2. uppl. Blackwell 
    Publishing Ltd. 2008.
3. Sunnegårdh J Barnkardiologi – en översikt. Studentlitteratur AB. 2014.
Sammanställning granskad av Anders Nygren, Barnkardiolog DSBUS.
Normal psykomotorisk utveckling
1. Hagberg B, Lundberg A. Neuropediatrisk utvecklingsdiagnostik Paediatricus. 1980;2:10.   
    Tabell 1 och 2.
2. Rikshandboken i barnhälsovård Barnhälsovårdsprogrammet
Sammanställning granskad av Ingrid Olsson, Barnneurolog DSBUS.

https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Rev%20130806_Rekommendation_neonatal%20sepsis_webb.pdf
http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1197
http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1724
http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=160
http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=109
http://infektion.net/sites/default/files/pdf/Vardprogram_virala_CNS-infektioner_2016.pdf
https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Intravenos_vatskebehandling_till_barn_behandlingsrekommendation_181221.pdf
https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Intravenos_vatskebehandling_till_barn_behandlingsrekommendation_181221.pdf
http://www.rikshandboken-bhv.se/Kategori/Barnh%C3%A4lsov%C3%A5rdsprogrammet
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