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Abstrakt	  

Bakgrund: Asfyxi kan ge flera komplikationer, bland annat hypoxisk-ischemisk encefalopati 

(HIE). Tidigare har underhållande- och smärtlindrande behandling givits till barn som drabbas 

av HIE, men de senaste åren har kylbehandling blivit en etablerad behandlingsmetod. På 

Universitetssjukhuset Örebros (USÖ) har kylbehandling funnits sedan 2009. 

Syfte: Syftet med denna studie är att utvärdera hur hypotermibehandling på USÖ fungerat 

genom att besvara följande frågeställningar: Var barnen som fick hypotermibehandling 

lämpliga för behandlingen, det vill säga uppfyllde de alla kriterier för att ingå i 

behandlingsprogrammet? Hur blev utfallet efter hypotermibehandlingen; lever barnen, har de 

någon form av handikapp, utvecklingsstörning eller annan sjukdom? 

Metod: Data har fåtts fram genom att gå igenom journaler, dels i pappersform och i digital 

form i journalprogrammet ”Kliniska portalen”, hos de barn som fått hypotermibehandling på 

USÖ mellan 1 december 2009 och 30 november 2014. Studien omfattar 15 barn. 

Resultat: Samtliga barn uppfyllde minst ett A- respektive B-inklusionskriterie för 

kylbehandling. Två barn uppfyllde även ett exklusionskriterie. Åtta barn är helt friska, ett barn 

har en lindrig plexusskada och ett barn har en misstänkt sjukdom i nervsystemet. Ett barn dog 

under behandlingen och fyra barn har cerebral pares. 33 % av barnen har alltså dött eller 

drabbats av ett svårt handikapp.  

Slutsatser: Av 15 barn behandlades 13 barn inom BLF:s protokoll för kylbehandling. De 

resterande två barnen behandlades utom protokollet då de uppfyllde ett exklusionskriterie. 33 

% av barnen har dött eller drabbats av ett svårt handikapp, vilket stämmer ganska väl överens 

med tidigare, större studier. 
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Inledning	  

Bakgrund	  

Asfyxi	  och	  hypoxisk	  ischemisk	  encefalopati	  (HIE)	  

Prevalensen av perinatal asfyxi i industriländer är cirka 1-2 per 1000 nyfödda, i 

utvecklingsländer är prevalensen betydligt högre[1]. Asfyxi innebär att gasutbytet i kroppen 

är försämrat, vilket ger hypoxemi, hyperkapni och i ett senare skede acidos[2]. Anledningen 

till asfyxi är att fostret har utsatts för syrebrist, antingen periodvis eller kroniskt. Asfyxi kan 

inträffa prenatalt, intrapartalt eller postnatalt, och dessa olika typer av asfyxi har olika etiologi 

[3]. Orsaken till prenatal asfyxi är en försämrad placentafunktion, som kan uppkomma vid till 

exempel preeklampsi eller andra sjukdomar hos modern. Intrapartal asfyxi beror på att 

värkarbetet som modern utför gör att blod- och syretillförseln till placenta, och därmed till 

fostret, minskar eller stryps helt. Andra orsaker, som till exempel navelsträngskompression, 

kan förvärra detta tillstånd ytterligare. Postnatalt beror asfyxin på att fostrets lungor inte 

fungerar optimalt. I stort sett alla barn utsätts för asfyxi under förlossingen, och friska barn 

klarar generellt sett av asfyxi bra. Beroende på asfyxins längd och om fostrets 

kompensationsmekanismer inte fungerar normalt, kan dock asfyxin medföra komplikationer 

hos barnet[4].  

Vid lätt till måttlig asfyxi, vilket i stort sett alla barn drabbas av vid förlossningen, ligger pH 

mellan 7,10-7,25, i vissa fall under 7,10. Blodgaserna återhämtar sig då till normala värden 

inom någon timme. Svår asfyxi innebär att blodgas- och syra-basstatus är ordentligt förändrat, 

med pH under 7,10 (inte sällan under 7,0), partialtryck av syre under 0,5 kPa och partialtryck 

av koldioxid över 8 kPa, samt BE över 10 mmol/l (ofta över 20 mmol/l).  Dessa förändringar 

manifesterar sig hos barnet genom förändrad tonus, icke-etablerad spontanandning samt 

bradykardi. Vid svår asfyxi tar det längre tid för barnets blodgaser att anta normala värden 

[5].  

Perinatal asfyxi kan medföra flera allvarliga komplikationer, bland annat multiorgansvikt, 

nekrotiserande enterokolit, sepsis och pulmonella sjukdomar [6], och är en av de främsta 

orsakerna till perinatal död [7,8]. Nervceller är mycket känsliga för asfyxi och en av följderna 

efter asfyxi är hjärnpåverkan i form av hypoxisk ischemisk encefalopati (HIE) [9]. HIE ökar 

risken för dödsfall och neurologiska handikapp i barndomen och ju svårare encefalopati 
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barnet drabbas av, desto större är risken för komplikationer och död [6]. HIE delas in i tre 

grader; mild, måttlig och svår, varav den måttliga och svåra formen kan ge permanenta 

skador[3]. Vilken grad av HIE som uppkommer och hur prognosen för denna ser ut beror på 

flera faktorer, varav en är barnets energireserver. Barn med små glykogenreserver, alltså 

tillväxthämmade och överburna barn, löper större risk att drabbas av HIE [10]. Vid den svåra 

formen av HIE dör cirka 60 % av de drabbade och i stort sett alla som överlever får någon 

form av neurologiskt handikapp, krampsjukdom eller påverkan på syn, hörsel eller kognition 

[2,9,11]. 

Minskad tillgång på syre i kombination med försämrad perfusion, gör att kroppen ställer om 

sig från aerob till anaerob metabolism. Detta ger en otillräcklig energiproduktion och 

uttömning av energireserverna, och en primär energibrist uppstår. Om hjärnan kan återhämta 

sig från de initiala skadorna som denna energibrist ger upphov till och reperfusion sker 

återetableras en adekvat energimetabolism och oftast sker en återhämtning av hjärnfunktionen 

[4,6,12,13]. 

Det kan dock inom 6-48 timmar uppkomma en sekundär energibrist orsakad av mekanismer 

associerade med den initiala skadan. Dessa skademekanismer består i ansamling av laktat, 

avvikelser i cellulära funktioner och en obalans i vätske- och saltbalansen, varpå förändrad 

membranpotential gör att excitatoriska transmittorsubstanser, som glutamat, frisätts. Bildning 

av fria syreradikaler, obalans i kalciumbalansen, stimulering av kväveoxidbildning samt 

initiering av inflammation och mitokondrieskador är andra faktorer som bidrar till celldöd, 

både genom nekros och apoptos. Det är denna sekundära energibrist som bidrar till utveckling 

av permanenta hjärnskador [6,12-14]. Svårighetsgraden av denna sekundära hjärnskada är 

associerad med överlevnaden och hur utvecklingen av nervsystemet i den tidiga barndomen 

artar sig. Tiden mellan den första respektive andra skadan ger ett utrymme för neuroprotektiv 

behandling [6,12,13,15]. 

För att utvärdera huruvida HIE påverkar hjärnfunktionen på lång sikt har man mätt IQ hos 

drabbade individer. Ju svårare hjärnskadan är, desto lägre IQ har uppmätts [6]. I en studie där 

man följt upp barn som genomgått hypotermibehandling i 6-7 års ålder kunde man inte påvisa 

någon signifikant skillnad i IQ vid jämförelse med en kontrollgrupp av barn med HIE som 

inte fått hypotermibehandling. Det var inte heller någon större skillnad gällande frekvens av 

handikapp eller dödsfall mellan dessa grupper. Detta indikerar på att kylbehandling inte 

medför komplikationer i framtiden som kunnat undvikas om kylbehandling inte utförts [9,11]. 
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Hypotermibehandling	    

Innan hypotermibehandling blev en etablerad behandlingsmetod fanns ingen effektiv 

behandling som minskade komplikationerna efter HIE, utan den behandling som givits har 

syftat till att upprätthålla kroppens homeostas samt till att minska kramper och andra symtom 

[6,14,15].  Flera farmakologiska preparat har testats vid HIE men dessa har inte förbättrat 

prognosen [16].  

Genom att inom 6 timmar efter födseln sänka kroppstemperaturen 3-5 grader under 72 timmar 

hos barn, födda efter gestationsvecka 35, som drabbas av cerebral ischemi minskar risken för 

hjärnskador. Detta har observerats både histologiskt, radiologiskt och beteendemässigt. 

Kylbehandling utförs i kombination med den traditionella behandlingen, som syftar till att 

bibehålla kroppens homeostas och minska symtomen. Hypotermibehandling har minskat 

mortaliteten av HIE och även bidragit till att fler av de som överlever HIE inte får något 

neurologiskt handikapp  [11,17-19]. Antalet barn som behöver kylbehandlas för att en ska 

överleva (number needed to treat) var i en studie av Gluckman et al sex [15] och än så länge 

har inga kliniskt relevanta oönskade bieffekter på grund av mild hypotermibehandling 

identifieras [6,20]. 

Det finns olika typer av hypotermibehandling och det man vill åstadkomma med 

behandlingen är att sänka temperaturen i sårbara delar i centrala strukturer av hjärnan [21]. 

Antingen kan hela kroppen kan kylas ned eller så kan enbart huvudet kylas ned. En tredje 

variant är att huvud och kropp kyls ned samtidigt. Vid helkroppsnedkylning kyls hela hjärnan 

ned, både de perifera och centrala delarna. Om däremot endast huvudet kyls är det framförallt 

hjärnans perifera delar som kyls ned, och de centrala delarna håller en något högre temperatur 

[9].  

Mekanismerna för hur hypotermi reducerar hjärnskador tros vara många. Minskade nivåer av 

extracellulära excitatoriska transmittorsubstanser, kväveoxid och fria radikaler samt 

minskning av laktatnivåerna är några av dessa mekanismer. Även aktivering av mikroglia och 

påverkan av hjärnans blodflöde bidrar till att skydda hjärnan. Tillsammans leder dessa 

mekanismer till att bibehålla en adekvat cerebral metabolism, inhibering av apoptos samt till 

att minska hjärnödem och därmed det intrakraniella trycket [6,9].  

När kylbehandling infördes i Sverige satte BLF upp ett flertal inklusions-och 

exklusionskriterier, baserade på TOBY-studien, för att avgöra om ett barn är aktuellt för 

kylbehandling eller inte [6]. Exklusionskriterierna exkluderar barn som befaras behöva 
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opereras inom de tre första dygnen, barn med missbildning och barn som är över sex timmar 

gamla innan kylbehandling kan starta. Inklusionskriterierna delas upp i A- och B-kriterier. A-

kriterierna är APGAR (en skala som används som mått på hur bra barnet återhämtat sig efter 

förlossningen) under fem vid tio minuters ålder, pågående neonatal HLR vd tio minuters ålder 

samt ett pH under sju eller base excess under -16 under första levnadstimmen. B-kriterierna 

innebär att anfall eller tecken på encefalopati ska finnas, vilket definieras som förändrad 

vakenhetsgrad, förändrad tonus eller påverkan på primitiva reflexer. Om minst ett av A- 

respektive B-kriterierna är uppfyllda kan kylbehandling vara lämpligt [22]. För mer detaljerad 

information om kriterierna, se bilaga 1.  

I olika studier har man haft olika typer av kylbehandling, det vill säga helkroppsnedkylning 

eller selektiv nedkylning, samt olika måltemperaturer under behandlingen, vilket kan bidra till 

att resultatet av behandlingen varierar något i de olika studierna [6,7,15,20].   

På USÖ används helkroppsnedkylning vid hypotermibehandling och barnen kyls ned till 33,5 

grader med hjälp av apparaten ”CritiCool”. Temperaturen registreras kontinuerlig under 

behandlingen via rektum. Efter nedkylningen, som varar i 72 timmar, värms barnet upp. 

Denna uppvärmning ska ske långsamt med max 0,5 grader per timme. Uppvärmningen 

avslutas då barnets temperatur är 36,5 grader. Om barnet inte klarar av att hålla värmen kan 

ytterligare uppvärmning ske, då till 37 grader. När behandlingen avslutats ska 

temperaturmätning ske regelbundet i ännu ett dygn och när barnet uppnått normaltemperatur 

(36,5-37,5 grader) kan hudnära vård initieras. Barnet övervakas noga under hela 

behandlingen. Olika parametrar för andning, cirkulation, elimination, nutrition, hud samt 

aktivitet och smärta registreras regelbundet för att se till att barnet håller sig stabilt. Under 

behandlingen registreras EEG (elektroencefalografi) och under de första levnadsveckorna 

görs ultraljuds- och MR-undersökning av hjärnan. Det finns även rutiner för hur uppföljning 

av barnets utveckling sedan ska ske [22-24].  

Syfte	  och	  frågeställningar	   	  

Syftet med detta arbete är att utvärdera hur hypotermibehandling på Universitetssjukhuset 

Örebro (USÖ) har fungerat. De frågeställningar som ska besvaras är: 

• Var barnen som fick hypotermibehandling lämpliga för behandlingen, det vill säga 

uppfyllde de alla kriterier för att ingå i behandlingsprogrammet?  

• Hur blev utfallet efter hypotermibehandlingen; lever barnen, har de någon form av 

handikapp, utvecklingsstörning eller annan sjukdom? 
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Material	  och	  metod	  

Material	  

Detta är en retrospektiv journalstudie och de journaler som granskats tillhör de barn som fått 

kylbehandling på USÖ sedan december 2009 då man införde denna behandlingsmetod på 

sjukhuset. Senaste behandlingen utfördes i juli 2014. Inklusionskriterierna för att ingå i 

studien är att barnet ska ha fått kylbehandling på USÖ under den aktuella studieperioden (1 

december 2009 – 30 november 2014). I Örebro län föddes under studieperioden 17319 barn. 

14062 av dessa förlossningar skedde på USÖ och 3257 på Karlskoga lasarett  [25-31].  

15 barn ingick i studien, varav åtta var pojkar och sju var flickor. Ytterligare tre barn fanns 

registrerade som kylbehandlade, men dessa fick behandlingen på annat sjukhus och 

eftervårdades endast på USÖ. Dessa barn ingick därför inte i studien.  

Metod	  

För att extrahera de barn som hypotermibehandlades på USÖ användes olika sökmetoder. 

Genom att söka på åtgärdskoden ”inducerad hypotermi” i datajournalsystemet ”Kliniska 

portalen” fick man sju träffar. Sökning på diagnoskoderna ”hypoxisk ischemisk encefalopati 

(HIE)” samt ”svår asfyxi vid förlossningen” i samma program gav 37 träffar och av dessa 

hade 14 barn fått kylbehandling på USÖ. Av dessa 14 barn var 6 stycken som även kom upp 

som träffar vid sökning på åtgärdskoden. 

Genom att söka i Swedish Neonatal Quality (SNQ)-registret fick man 15 träffar, varav 14 av 

dessa även kom fram vid sökning på åtgärdskod eller diagnoskod och även hade fått 

hypotermibehandling på USÖ.  

Data har sedan fåtts fram genom att läsa barnens journaler, både på datajournalprogrammet 

”Kliniska portalen” och samtliga pappersjournaler. De parametrar som har undersöktes kunde 

delas upp i tre kategorier; data om förlossningen och det nyfödda barnet, data om 

hypotermibehandlingen och vårdtiden samt data om hur barnet utvecklats fram till det att 

journalgranskningen skedde.  

Data om förlossningen och det nyfödda barnet: Kön, födelsesätt, födelseort, födelselängd, 

födelsevikt, huvudomfång vid födseln, APGAR I, APGAR, II, APGAR III, gestationsålder, 

typ av asfyxi, mekoniumfärgat fostervatten, asfyxigrad, HIE-grad. 
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Data om hypotermibehandlingen och vårdtiden: Ålder innan kylbehandling initierades, om 

barnet var uppkopplat mot EEG under behandlingen, om det fanns ett ifyllt 

kylbehandlingsprotokoll (utfärdat av Barnläkarföreningen (BLF)), om A- och B-kriterier 

uppfylldes, hur många temperaturmätningar som registrerades under kylbehandlingen och hur 

många av dessa som var under 33 grader respektive över 34 grader, hur uppvärmningen gick, 

fynd vid EEG-, ultraljud- och MR-undersökningar av hjärnan, ålder vid utskrivning till 

hemmet. 

Data om hur barnet utvecklats: Om barnet lever idag, antal sjukhusbesök, grovmotorisk-, 

finmotorisk-, kognitiv- och språklig utveckling, syn, hörsel, sjukdomar/handikapp barnet lider 

av.  

Etiska	  överväganden	  

Innan kylbehandling initieras informeras barnets föräldrar både muntligt och skriftligt om vad 

kylbehandling innebär.  I den skriftliga informationen står det ”Kliniska data för alla barn som 

kyls i Sverige registreras i en databas som heter PNQ (Perinatalt kvalitetsregister). Data 

utvärderas med jämna mellanrum utan att barnets namn eller persondata syns i syfte att 

analysera kylbehandlingens resultat.” 

Föräldrarna, som automatiskt blir vårdnadshavare då barnet föds, bestämmer över barnet och 

har godkänt kylbehandling efter information om att kliniska data rörande barnet kan komma 

att analyseras. Det är därför inte oetiskt att gå igenom journalerna, så länge namn, persondata 

och annan information som skulle kunna identifiera barnet inte publiceras. 

Resultat	  	  

15 barn ingår i studien varav 14 hade en pre- eller perinatal asfyxi och ett barn hade en 

postnatal asfyxi. Den postnatala asfyxin orsakades av respiratory distress syndrome samt en 

efterföljande lungblödning. Orsaken till de pre- och perinatal asfyxiformerna fanns i få fall 

dokumenterad i journalhandlingarna.  

Graden av asfyxi varierade mellan barnen; elva barn hade svår asfyxi, ett barn måttlig asfyxi 

och två barn hade lätt asfyxi. Hos barnet som drabbades av postnatal asfyxi gick det inte att 

hitta data om asfyxigrad. Tre barn hade svår HIE, nio hade måttlig HIE och tre barn hade lätt 

HIE.  
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Elva av barnen som fick kylbehandling på USÖ föddes på sjukhuset. De resterande föddes på 

Karlskoga lasarett och hos tre av dessa påbörjades passiv nedkylning redan under transporten 

till USÖ. Åtta av barnen föddes vaginalt medan sju förlöstes med kejsarsnitt. Orsaken till 

kejsarsnitt var i sex av fallen intrauterin asfyxi. Av 15 barn hade fyra stycken mekoniumfärgat 

fostervatten. 

Alla barn som hypotermibehandlades var fullgångna och gestationsåldern var mellan 38+? 

(inga data finns på hur många dagar) och 42+1 veckor. Födelsevikt, födelselängd och 

huvudomfång vid födseln låg hos samtliga barn inom normalområdet. Samtliga barn hade 

under hypotermibehandlingen andningshjälp via respirator och EEG registrerades. Barnens 

rektala temperatur registrerades kontinuerligt, totalt mellan 90-96 gånger, under 

behandlingen. Uppvärmningen gick i samtliga fall komplikationsfritt och genomsnittsålder 

vid utskrivning till hemmet var 22 dagar.  

I samtliga fall fanns ett ifyllt kylbehandlingsprotokoll utfärdat av BLF med i 

journalhandlingarna. Hur mycket protokollet fyllts i varierade dock, i vissa fall var alla 

uppgifter angivna, i andra fall saknades data.  

Inklusions-‐och	  exklusionskriterier	  

Exklusionskriterier	  	  

Av de 15 barnen som fått hypotermibehandling på USÖ var det två barn, alltså 13 %, som 

uppfyllde ett av exklusionskriterierna eftersom att de var äldre än sex timmar, 7,5 respektive 8 

timmar, när kylbehandling initierades. Ett av barnen drabbades av en postnatal asfyxi och det 

andra hade en prenatal asfyxi. Barnet med prenatal asfyxi uppfyllde inte A- och B-

inklusionskriterier initialt, utan dessa uppfylldes senare och då sattes hypotermibehandling 

igång trots att det hade gått mer än sex timmar sedan födseln. Hos två av barnen saknades 

uppgifter på när kylbehandling startade, varför det inte går säga om de uppfyllde 

exklusionskriterierna eller inte.  

Om behandlingen startar efter sex timmar finns den neuroprotektiva effekten fortfarande kvar 

i upp till 12 timmars ålder, men hypotermins skyddande effekt minskar ju längre tiden går [6]. 

Inklusionskriterier	  	  

Samtliga barn som hypotermibehandlades uppfyllde minst ett A- respektive B-kriterie och 

därmed uppfyllde även alla barn inklusionskriterierna för att få behandlingen. Se tabell 1.  
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Tabell 1 - Tabell över huruvida barnen som hypotermibehandlades uppfyllde 
inklusionskriterierna. BE=base exess. 1=ja, 2=nej, 3=data saknas, 4=ej undersökt. 

	  
	  
Barn	  	  

APGAR	  	  
max	  5	  vid	  	  
10	  min	  

Pågående	  	  
HLR	  vid	  	  
10	  min	  

pH	  <7	  	  
första	  	  
60	  min	  

BE<-‐16	  	  
första	  	  
60	  min	  

Förändrad	  
vakenhets-‐
grad	  

Förändrad	  
tonus	  	  

Påverkan	  	  
på	  primitiva	  
reflexer	  

A	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	  
B	   1	   1	   1	   1	   1	   2	   1	  
C	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	  
D	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	  
E	   2	   1	   1	   1	   3	   1	   1	  
F	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	  
G	   2	   1	   1	   1	   2	   3	   1	  
H	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	  
I	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   3	  
J	   1	   1	   1	   1	   3	   3	   1	  
K	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	  
L	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	  
M	   1	   1	   4	   4	  	   1	  	   1	   1	  
N	   1	   3	   1	   1	   3	  	   1	   1	  
O	   1	   2	   1	   1	   3	   1	   1	  

Utfall	  efter	  hypotermibehandling	  

Åtta av barnen som kylbehandlats på USÖ är friska och ännu har inga kvarstående problem 

efter asfyxin identifierats hos dessa barn. Medelåldern hos dessa barn är tre år och tre 

månader. Några större avvikelser i dessa barns psykomotoriska utveckling har inte kunnat ses.  

Syn- och hörselutveckling verkade normal hos alla barn, förutom avvikelser i synfunktion, 

som astigmatsim, hypermetropi och skelning hos tre av barnen. Två av barnen hade vid 

journalgenomgången ännu inte genomfört någon ögonundersökning. 

Ett av de hypotermibehandlade barnen har en misstänkt sjukdom i nervsystemet, men då 

ingen utredning gjorts ännu går det inte att uttala sig om huruvida barnet är sjukt eller friskt.  

Ett annat barn har sviter kvar av en plexusskada i vänster arm som uppstod vid förlossningen. 

Denna skada har börjat gå i regress och barnet är i övrigt frisk.  

En av de kylbehandlingar som utfördes avbröts på grund av att prognosen för det barnet såg 

mycket dyster ut och efter avbruten behandling dog barnet. Av de 14 som överlevt har fyra 

stycken fått diagnosen cerebral pares. Utöver cerebral pares har dessa barn även andra 

problem, så som kramper samt problem med illamående och kräkningar. En av dessa fyra har 

även epilepsi och psykisk utvecklingsstörning. Se figur 1.  
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Efter genomgången hypotermibehandling gjordes EEG samt ultraljuds- och MR-

undersökning av hjärnan. Tre barn uppvisade avvikande EEG-/ultraljudsbild varav två av 

dessa senare fick cerebral pares. En av dessa två uppvisade, tillsammans med ytterligare ett 

barn, även signalförändringar vid MR av hjärnan och detta barn fick också cerebral pares. Tre 

av de fyra som drabbades av cerebral pares senare i livet uppvisade alltså avvikande fynd vid 

undersökning av hjärnan under och kort efter hypotermibehandlingen.  

Frekvensen av sjukhusbesök mellan barnen varierar mycket. Barnen med cerebral pares har 

betydligt högre besöksfrekvens än vad de friska barnen har. De sjuka barnen gör i genomsnitt 

cirka 8,4 sjukhusbesök per person och år, medan de friska i genomsnitt gör 1,6 sjukhusbesök 

per person och år. 

Diskussion	   

Syftet med detta arbete var att utvärdera hur hypotermibehandling på Universitetssjukhuset 

Örebro fungerat. Resultaten efter journalgenomgång visar att alla barn som fick 

hypotermibehandling på sjukhuset uppfyllde flera inklusionskriterier, minst ett A- och ett B-

kriterie, för behandlingen. Däremot uppfyllde två av barnen även ett exklusionskriterie, vilket 

medför att dessa barn, enligt riktlinjer från Svenska barnläkarföreningen [22], egentligen inte 

var lämpade för behandlingen. Hos två av barnen saknades data om hur gamla de var innan 

kylbehandling initierades, därför är det osäkert om dessa barn uppfyllde ett exklusionskriterie 

eller inte. De två barn som uppfyllde exklusionskriteriet (ålder över sex timmar före 

behandlingsstart) var vid journalgenomgången friska och hade inga svåra handikapp. 

53%	  
27%	  

6%	  

7%	  
7%	  

Frisk 

Cerebral pares 

Misstänkt sjukdom 
i nervsystemet 

Plexusskada 

Död 

Figur 1 - Utfall efter hypotermibehandling på USÖ 
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Anledningen till att en ålder över sex timmar utgör ett exklusionskriterie för att ingå i 

behandlingen är att det i flera studier har påvisats att den neuroprotektiva effekten är som 

störst om kylbehandlingen initieras inom sex timmar efter födseln  [6].  

Orsaken till de pre- och perinatala formerna av asfyxi är svåra att avgöra och i flera fall var 

det även svårt att avgöra vilken asfyxiform som barnet drabbats av. Mekoniumaspiration och 

långdragen förlossning är två faktorer som troligen var orsaken till asfyxin i några av fallen. 

Av de 15 barn som genomgick kylbehandling är idag åtta barn helt friska. Ett barn har sviter 

av en plexusskada kvar, men är i övrigt frisk. Fyra barn har ett allvarligt handikapp i form av 

cerebral pares. Ett barn, som är knappt två år, utreds för misstänkt sjukdom i nervsystemet 

och ett barn dog efter avbruten behandling. I Örebro var det alltså 33-40 % av barnen som 

antingen dog eller drabbades ett svårt handikapp (33 % om man inte räknar med barnet med 

misstänkt sjukdom i nervsystemet, 40 % om man räknar med detta barn som svårt 

handikappat).  

I flera studier har utfallet efter kylbehandling av barn med HIE jämförts med en kontrollgrupp 

av icke-kylbehandlade barn med HIE. Studier av Shankaran et al, Gluckmans et al och Eicher 

et al är några exempel där sådana jämförelser gjorts. I Shankarans studie var det 44 % som 

dog eller fick ett svårt handikapp i hypotermigruppen, medan motsvarande siffra i 

kontrollgruppen var 62 %  [9]. Gluckmans resultat var liknande, då det i hypotermigruppen 

var cirka 50 % som dog eller fick ett svårt handikapp och i kontrollgruppen var cirka 66 % 

som dog eller blev svårt handikappade  [15]. I studien Eicher utförde var det i 

hypotermigruppen 52 % av barnen som dog eller fick ett svårt handikapp, medan 

motsvarande siffra i kontrollgruppen var 84 %  [16]. I denna studie har endast en 

hypotermigrupp undersökts och ingen jämförelse med en kontrollgrupp har gjorts. På grund 

av detta kan jag inte uttala mig om hur det gått för barn som fått traditionell behandling vid 

asfyxi på USÖ, men man kan anta att siffrorna i Örebro likar siffrorna från ovan nämnda 

studiers kontrollgrupper. Resultaten efter kylbehandling på USÖ stämmer ganska väl överens 

med resultat från ovan nämnda studier.  

Detta är en liten studie och antalet barn som ingår i studien är få, varför det inte med säkerhet 

går att säga att de framtida utfallen efter kylbehandling kommer att se ut som i detta arbete. 

För att utvärdera hur behandlingen fungerat, och för att eventuellt validera resultaten i denna 

studie, skulle en liknande studie kunna göras om ett antal år då fler barn hunnits kylbehandlas 

på USÖ.  
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Under studieperioden förlöstes 81,2 % av barnen i Örebro län vid USÖ och 18,2% av barnen 

vid Karlskoga lasarett. Bland de kylbehandlade barnen var 11/15 (73%) förlösta vid USÖ och 

4/15 (27%) vid Karlskoga lasarett. Eftersom endast lågriskförlossningar förlöses i Karlskoga 

borde andelen kylbehandlade barn från detta sjukhus vara lågt. I denna studie är den relativa 

andelen högre i Karlskoga jämfört med USÖ men studiens begränsade storlek gör att vi inte 

kan dra några slutsatser från dessa data. 

Vid USÖ förlöstes 14062 barn under studieperioden och elva av dessa barn kylbehandlades. 

På Karlskoga lasarett föddes under studieperidoen 3257 barn och av dessa kylbehandlades 

fyra stycken. Risken att kylbehandlas vid födsel på USÖ är 0,08% och på Karlskoga lasarett 

är risken 0,12%.  

Anledningen till att det på USÖ är 33 % av barnen som har dött eller fått ett svårt handikapp, 

och därmed har den lägsta andelen dödsfall och svåra handikapp i jämförelse med ovan 

nämnda studier, kan ha flera orsaker. Svensk neonatalvård är välutvecklad, vilket såklart kan 

bidra till att en lägre procent av barnen dött eller fått ett svårt handikapp i denna studie i 

förhållande till motsvarande procentsats i internationella studier. En annan orsak kan vara att 

barnen som valdes ut att få hypotermibehandling på USÖ hade en mildare asfyxi och HIE än 

barnen i de övriga studierna. I denna studie var det endast tre barn som hade svår HIE, medan 

nio barn hade måttlig HIE och tre barn hade lätt HIE. I och med detta hade barnen på USÖ ett 

bättre utgångsläge, och detta kan ha gjort att frekvensen av död och handikapp blev relativt 

låg. I studien av Gluckman et al användes dessutom en annan kylmetod, endast huvudet 

kyldes ned [15], vilket också kan ha bidragit till de något högre procentsatserna i Gluckmans 

studie i jämförelse med denna studie. Då detta är en liten studie bör dock resultaten tolkas 

med stor försiktighet. 

Vid journalgranskningen var det i många fall svårt att få en bild av barnens grovmotoriska-, 

finmotoriska-, kognitiva- och språkliga utveckling. De barn som idag är helt friska, alltså 8 

barn, verkar ha en helt normal grov- och finmotorisk utveckling. Även barnet med misstänkt 

sjukdom i nervsystemet och barnet med plexusskada har en normal grov- och finmotorisk 

utveckling. Barnen med cerebral pares har dock avvikelser i sin motoriska utveckling, både 

grovmotoriskt och finmotoriskt. I vissa fall fanns data om barnens utveckling inte 

dokumenterat, i andra fall var informationen som fanns knapphändig och svårtydd. 

Anledningen till att dessa data var svåra att tolka kan bero på att barnen som 

hypotermibehandlats i Örebro fortfarande är så pass unga, den äldsta är cirka fem år och den 
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yngsta är inte ens ett halvår. I andra studier har man undersökt IQ och beteendemässiga 

egenskaper när barnen är mellan 10-18 månader respektive 6-7 år, då det vid den åldern 

troligen är lättare att se de långsiktiga följderna av asfyxi och kylbehandling  [11,32]. På USÖ 

är det ännu endast 15 barn som hypotermibehandlats och det är ganska få barn som får 

behandlingen varje år. Inga av barnen som hypotermibehandlats på USÖ är över sex år och 

uppföljning vid den åldern har därför inte hunnits göras ännu. Uppföljning vid 10-18 månader 

har gjorts hos de barn som har åldern inne, men denna information har varit svår att hitta. Den 

främsta anledningen till att information om utvecklingen var svår att hitta tror jag kan vara att 

jag inte haft tillgång till journaler från habiliteringen och BVC. I dessa handlingar kanske det 

står mer om barnens utveckling. De barn som inte är inskrivna i habiliteringen följs, liksom 

alla barn i Sverige, regelbundet på BVC för kontroller och utvärdering av utvecklingen.  

Då studien är så pass liten har inga statistiska beräkningar utförts. Statistik hade varit mer 

lämpligt om en kontrollgrupp av barn med asfyxi som behandlats utan kylbehandling 

jämfördes med kylbehandlade barn. En kontrollgrupp bestående av barn med asfyxi som 

behandlades på USÖ, innan kylbehandling infördes där, hade kunnat skapas. Att skapa en 

kontrollgrupp som inte får kylbehandling, samtidigt som kylbehandling finns på sjukhuset, 

hade varit oetiskt, då tidigare studier indikerat på att kylbehandling ger bättre prognos än 

tidigare behandling.  

Slutsatser	  	  

13 av 15 barn behandlades inom BLF:s protokoll för kylbehandling, då de uppfyllde 

inklusionskriterier men inte exklusionskriterier för behandling, och två barn behandlades 

utom protokollet, då de uppfyllde ett exklusionskritere.  

Bland de kylbehandlade barnen var 11/15 (73 %) förlösta vid USÖ och 4/15 (27 %) vid 

Karlskoga lasarett. 33-40 % av de kylbehandlade barnen har dött eller drabbats av ett svårt 

handikapp. Ungefär samma procentsats har dött eller drabbats av ett svårt handikapp i 

tidigare, större studier om kylbehandling. Då detta är en liten studie måste dock resultaten 

tolkas med stor försiktighet. För att validera resultaten skulle man i framtiden, då fler barn 

kylbehandlats på USÖ, kunna göra en liknande studie. Denna framtida studie skulle ha fler 

deltagare och resultaten skulle därmed få en större tillförlitlighet.  
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Bilaga	  1	  
Exklusionskriterier 

• Barn som befaras behöva kirurgisk behandling inom de första 3 dagarna 

• Barn med svår missbildning som indikerar dålig framtida prognos 

• Barnet är mer än 6 timmar gammalt innan kylbehandling kan startas 

 

Inklusionskriterier 

A 

• APGAR vid 10 min <5 

• Pågående neonatal HLR vid 10 min 

• pH <7,0 under de första 60 minuterna 

• Base excess <16 under de första 60 min 

 

Om något av ovanstående kriterier är uppfyllt och barnet är respiratoriskt och 

kardiovaskulärt stabiliserat, påbörjas en rektal temperaturmätning och barnet bedöms 

avseende neurologisk påverkan under den första levnadstimmen. 

B 

Anfall eller tecken på måttlig-svår encefalopati vilket definieras av: 

• Förändrad vakenhetsgrad (letargi, stupor, koma) och 

• Förändrad tonus; hypoton, helt slapp eller opistotonus och 

• Påverkan på primitiva reflexer (svag/avsaknad av sug-/mororefelx) 

 

Om A- och B-kriterier uppfylls påbörjas kylning av barnet. 

Före behandlingsstart skall åtgärdbara komplikationer och komplicerande faktorer som 

acidos, hypoglykemi, hypotension och infektion uteslutas alternativt påbörja behandlas [22]. 


