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Sammanfattning 
Obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning (OSDB, obstructive sleep disordered breathing) orsakas 
av olika grader av trängsel i övre luftvägen vid inandning under sömn. OSDB är ett spektrum av 
symtom från habituell snarkning och ansträngd andning, till Obstruktiv sömnapné (OSA), där nattlig 
andningsregistrering behövs för diagnos och gradering av antal andningsuppehåll per sömntimme.  

OSDB är vanligt hos i övrigt friska barn, med en förekomst av 4 till 15 procent, beroende på 
urvalskriterier, och OSA 1 till 5 procent, men de blir ännu vanligare bland barn med viss 
samsjuklighet, exempelvis övervikt eller vissa ansikts- eller kromosomavvikelser. OSDB och OSA är 
potentiellt allvarliga tillstånd med uttalad påverkan på barnens hälsa och utveckling.  

Vårdförloppet omfattar olika åtgärder för i övrigt friska barn, varav majoriteten är förskolebarn, och 
de med samsjuklighet med ökad risk för OSDB/OSA. Tidig upptäckt, klinisk diagnostik (vid behov med 
polysomnografi, PSG, eller nattlig andningsregistrering, NAR), behandling och uppföljning är 
avgörande för att minska risken för komplikationer av OSDB och OSA. I dagsläget finns en variation 
mellan regioner gällande operationsfrekvens, ofta långa väntetider till första besök i den 
specialiserade öron- näs- och halssjukvården (ÖNH) och till halsmandeloperation i slutenvård, samt 
bristande tillgång till PSG eller NAR. 

Vårdförloppet omfattar barn från 18 månaders ålder till och med 17 år. Det inleds vid misstänkt 
OSDB efter initial bedömning av symtom och status samt åtgärder inom primärvården, och avslutas 
när symtomen förbättrats och inte återkommit inom ett år av aktiv exspektans eller efter övre 
luftvägskirurgi. Vårdförloppet avslutas även om resultat från anamnes och nattlig 
andningsregistrering visar att behandlingskrävande OSA inte föreligger eller om remiss utfärdas för 
annan behandling som ligger utanför vårdförloppet, exempelvis Positive Airway Pressure (PAP). 

Målen med vårdförloppet är  

• förbättrad möjlighet till delaktighet och ökad kunskap om OSDB och OSA och dess 
riskgrupper hos patient, vårdnadshavare och vårdgivare 

• förenkling för primärvård och specialiserad vård att tidigt identifiera patienter med misstänkt 
OSDB 

• utökad tillgång av polysomnografi och nattlig andningsregistrering för en säkrare diagnostik 
av OSA och mer jämlik vård 

• förkortad väntetid för patienters besök inom specialiserad vård och till svalgkirurgi för en 
säker och mer jämlik vård 

• strukturerad uppföljning av symtom på OSDB för utvalda patienter efter behandling 

För att följa upp vårdförloppet används bland annat indikatorer kopplade till symtom och resultat på 
PSG/NAR från utvalda barn efter behandling, samt väntetid till besök hos specialist och tid till 
operation. Indikatorerna följs med journaldata samt med ny diagnoskod OSDB R06.8A i Vården i 
siffror och andra databaser. 

Nationellt system för kunskapsstyrning leder det övergripande arbetet med att utveckla 
personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp och detta kunskapsstöd har utvecklats inom ramen 
för Nationellt programområde (NPO) öron-, näs- och halssjukdomar. Det praktiska arbetet med att ta 
fram vårdförloppet genomfördes av en nationell arbetsgrupp utsedd av programområdet. I 
arbetsgruppen ingick bland annat representanter från professionen samt en representant för 
vårdnadshavare.   
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1. Beskrivning av vårdförlopp 
Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp syftar till ökad jämlikhet, effektivitet och kvalitet i 

hälso- och sjukvården samt en mer välorganiserad och helhetsorienterad process för patienten. 

Vårdförloppen omfattar en stor del av vårdkedjan inklusive hur individens hälsa kan främjas. 

Vårdförloppen utgår från tillförlitliga och aktuella kunskapsstöd och tas gemensamt fram av olika 

professioner och specialiteter inom regionernas nationella system för kunskapsstyrning.  

Vårdförloppens beskrivning av evidensbaserad vård ska integreras med individanpassade åtgärder. I 

vårdförloppet beskrivs kortfattat vad som ska göras och i vilken ordning. Det personcentrerade 

förhållnings- och arbetssättet konkretiseras genom patientkontrakt som ska tillämpas i 

vårdförloppen. Det innebär bland annat att patienters och vårdnadshavares behov, resurser och 

erfarenheter av hälso- och sjukvården ska tas tillvara, att beslut om vård ska tas gemensamt och att 

det dokumenteras i patientjournalen vad vården tar ansvar för och vad patienten kan göra själv.  

Den primära målgruppen för vårdförloppsdokumentet är hälso- och sjukvårdspersonal som ska få 

stöd i det kliniska mötet med patienter och i förekommande fall närstående. Kapitlen om uppföljning 

och bakgrund är främst avsedda att användas tillsammans med beskrivningen av vårdförloppet vid 

införande, verksamhetsutveckling och uppföljning av vårdförlopp och riktar sig därmed till en 

bredare målgrupp, exempelvis verksamhetsutvecklare, verksamhetschefer och andra beslutsfattare.  

1.1 Om obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning 
Obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning (obstructive sleep disordered breathing, OSDB) hos barn 

omfattar ett spektrum av olika symtom, exempelvis habituell snarkning (tre nätter i veckan eller 

mer), munandning, ansträngd andning, andningsuppehåll och koncentrationssvårigheter. Diagnosen 

OSDB och gradering baseras på symtom och status, och där polysomnografi (PSG) eller nattlig 

andningsregistrering (NAR) inte är utförd. Dessa barn ska från 2023 diagnosticeras med en ny ICD-

kod R06.8A. För att ställa diagnos obstruktiv sömnapné (OSA) ICD G47.3 ska barnet ha genomgått 

PSG eller NAR med ett obstruktivt apné-hypopné-Index (OAHI) på minst 1 [1, 2], för definitioner se 

Appendix B.  

Patient, vårdnadshavare och vårdgivare kan ha svårt att misstänka OSDB, då symtomen kan vara 

ospecifika, svåra att tolka eller förmedla, vilket kan bidra till att det finns ett stort mörkertal i Sverige 

[3]. Vårdförloppet beaktar två olika grupper; i övrigt väsentligen friska barn med förekomst av OSDB 

på 4 till 15 procent beroende på urvalskriterier[3-5], och av OSA på en till fem procent [3-5], samt 

barn med vissa samsjukligheter och högre risk för OSDB och OSA. Se Appendix E, lista 3. Dessa två 

grupper har ofta olika orsaker till besvären och därmed olika behov av sjukvård och andra åtgärder.  

Orsaken till OSDB och OSA är övre luftvägshinder under inandning och sömn, vilket hos i övrigt friska 

oftast beror på stora halsmandlar (tonsiller) och eller stor körtel bakom näsan (adenoid). Den högsta 

prevalensen av OSDB och OSA ses bland förskolebarn (två till sex år), då tillväxt av lymfoid vävnad är 
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som störst [6]. Gruppen med samsjuklighet kan dessutom ha luftvägsträngsel orsakad av nedsatt 

muskeltonus, kraniofacial missbildning, inlagringssjukdom[7] eller kromosomavvikelser[8, 9], se 

Appendix E, lista 3. Andra kända riskfaktorer för att utveckla eller ha OSDB och OSA är allergisk rinit 

[10], astma [11] [12], prematuritet [13], övervikt/obesitas framförallt hos skolbarn [14], felställningar 

i ansiktsskelett [15], familjär OSDB[16], socioekonomisk utsatthet [17, 18], ADHD[19] respektive 

hypertoni [20]. Se Appendix E, lista 1.  

OSDB och OSA hos barn kan leda till ospecifika symtom som dagsömnighet, dålig viktuppgång, 

sängvätning, beteendeförändringar, koncentrations- och inlärningssvårigheter samt högt blodtryck 

[19-25]. Barn med symtom på enbart habituell snarkning (tre nätter i veckan eller mer) med mild 

eller ingen OSA kan uppvisa beteendestörningar[24, 25]. Dessutom kan OSDB och OSA vara farligt för 

utveckling av barnets hjärna och hjärta (se Appendix I) [26-31], med risk för ökad sjuklighet och 

dödlighet[32]. Upptäckt av symtom på OSDB och OSA, framförallt hos barn med samsjukligheter, är 

av största vikt. 

Majoriteten barn med misstänkt OSDB bedöms i Sverige inför övre luftvägskirurgi endast med 

anamnes och klinisk undersökning, vilket är osäkert jämfört med PSG/NAR[33]. Även stora tonsiller 

har svag korrelation med svårighetgrad av OSA [34]. Symtom på habituell snarkning med eller utan 

OSA har dock i studier visat sig vara viktiga [24, 25]. Screening för habituell snarkning och specifika 

tilläggssymtom på OSDB hos i övrigt friska barn rekommenderas av American Pediatric Society (APS) 

2012 [2], och vissa stater i USA har infört databaserad screening [5].  

Gold standard för att ställa OSA-diagnos samt bedöma svårighetsgrad är övervakad helnatts-PSG (se 

Appendix D) [35], vilket dock är resurskrävande, även då sömn registreras parallellt med andning. 

American Academy of Sleep Medicine (AASM) rekommenderar inte NAR för barn, framförallt då NAR 

inte registrerar sömn, med risk för underskattning av OSA-grad [36]. Enligt APS, European Respiratory 

Society (ERS) [1, 35] och 2022 British Thoracic Society (BTS) [37], kan dock NAR användas vid 

resursbrist hos i övrigt friska barn. Tillgängligheten för övervakad PSG och NAR är varierande och 

bristfällig i Sverige, se Appendix J.  

Internationellt rekommenderas aktiv exspektans vid milda symtom[38, 39], och nasal steroid vid 

allergisk rinit [10] och mild OSDB [1, 2, 40]. Svalgkirurgi är förstahandsbehandling och innebär att 

adenoid tas bort och tonsiller tas bort helt (adenotonsillektomi, ATE) eller minskas 

(adenotonsillotomi, ATT). ATT är den vanligaste kirurgiska behandlingen av OSDB och OSA hos barn i 

Sverige, med en ökning de senaste decennierna framförallt bland barn mellan ett till tre år [41, 42]. 

Jämfört med utebliven behandling har svalgkirurgi cirka 80 procent effekt, med förbättrad andning, 

lindrigare symtom [39, 43] och minskad kardiovaskulär påverkan [44]. Barn under tre år och de med 

samsjuklighet (se Appendix E, lista 3,) har ökad komplikationsrisk vid svalgkirurgi och 

rekommenderas operation i sluten vård [45-49], samt ökad risk för kvarvarande OSA med eller utan 

återväxt av adenoid och tonsiller. Barn med OSDB eller OSA följs i nuläget sällan upp efter 

svalgkirurgi, men uppföljning med sjuksköterska efter operation har visat god effekt [50]. 
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Det råder nationellt ojämlik vård avseende tonsilloperationsfrekvens på barn [51], tid till första besök 

i den specialiserade öron- näs- och halssjukvården samt till halsmandeloperation [52].  

För kompletterande bakgrund om OSDB och OSA, se Appendix A. 

 

1.2 Omfattning 

Vårdförloppet omfattar barn från 18 månader till och med 17 års ålder med misstänkt OSDB och 

diagnostiserad OSA, med åtgärder från att det finns misstanke om OSDB hos barn tills att symtomen 

förbättrats och inte återkommit inom ett år av aktiv exspektans eller övre luftvägskirurgi, eller om 

PSG eller NAR visar väsentligen normal andning och milda symtom, eller vid remiss till annan enhet 

för behandling, till exempel med ”Positive Airway Pressure” (PAP) utanför vårdförloppet.  

Vuxna med OSA har en annan sjukdomsbild än barn varför diagnostik, behandling och uppföljning 

skiljer sig åt. För information om OSA hos vuxna hänvisas till andra kunskapsstöd.  

 

1.3 Vårdförloppets mål 
Det övergripande målet med vårdförloppet är att barn med OSDB ska uppnå bästa möjliga hälsa. 

Vårdförloppets specifika mål är att uppnå: 

• förbättrad möjlighet till delaktighet och ökad kunskap om OSDB och OSA och dess 

riskgrupper hos patient, vårdnadshavare och vårdgivare 

• förenkling för primärvård och specialiserad vård att tidigt identifiera patienter med misstänkt 

OSDB 

• utökad tillgång av polysomnografi och nattlig andningsregistrering för en säkrare diagnostik 

av OSA och mer jämlik vård 

• förkortad väntetid för patienters besök inom specialiserad vård och till svalgkirurgi för en 

säker och mer jämlik vård 

• strukturerad uppföljning av symtom på OSDB för utvalda patienter efter behandling. 
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1.4 Ingång och utgång 
Ingång i förloppet sker vid kvarstående misstanke om OSDB efter att en klinisk bedömning 

genomförts av läkare. Bedömning om kvarstående misstanke sker efter att initial misstanke väckts.  

Initial misstanke 

Initial misstanke om OSDB kan väckas av klinisk bild eller jakande svar på frågan: 

• Har barnet under den senaste månaden snarkat tre nätter i veckan eller mer? [2, 5, 24]. 

Frågan bör ställas inom barnhälsovården vid 18 månader respektive tre års ålder. Frågan kan även 

ställas av vårdpersonal i annan del av vården. Om initial misstanke om OSDB väcks skickas remiss till 

primärvården för läkarbedömning. Där utförs en samlad klinisk bedömning som syftar till att utreda 

om misstanken om OSDB kvarstår. Bedömningen utförs enligt nedan med stöd av definitioner OSDB 

enligt APS [2], se Appendix B: 

Kvarstående misstanke 

Vid klinisk bedömning ställs följande sju frågor om tilläggssymtom: 

• Under sömn:  

1) Har barnet svårigheter med andningen eller kämpar med andningen?  

2) Har du någon gång sett barnet ha andningsuppehåll?  

3) Om barnet är fem år eller äldre: Har barnet av och till kissat på sig om natten? 

• Under vakenhet:  

4) Har barnet tendens till att andas genom munnen på dagen?  

5) Har barnet problem med att vara sömnig på dagen?  

6) Har barnet uppmärksamhetssvårigheter? Överaktivitet?  

7) Vaknar barnet med huvudvärk på morgonen? 

Vid besöket ska även följande bedömas:  

• Status: 

o allmäntillstånd, hjärta och lungor  

o avvikande viktutveckling eller obesitas (ISO-BMI> 30)  

o tonsillhypertrofi   

o bettfelställning (retro/mikrognati, högt gomvalv) 

• Om samsjuklighet föreligger med ökad risk för OSDB/OSA. Se Appendix E, lista 1 och lista 3.  

Ingång sker i vårdförloppet vid kvarstående misstanke om OSDB. Detta föreligger om initial 

misstanke väckts och svaret är ja på minst en av de sju frågor om tilläggssymtom eller ett statusfynd 
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enligt ovan eller annan samsjuklighet framkommer, exempelvis obesitas, Downs syndrom, 

muskelsvaghet eller ansiktsmissbildning. Se Appendix E, lista 3.   

Vid munandning och snarkning sätts nasal steroid (mometason) in i fyra till sex veckor för barn 

mellan tre och fem års ålder, och vid misstanke om allergisk rinit även till äldre barn [40, 53, 54]. Om 

det finns tveksamhet till kvarstående misstanke om OSDB, utvärdera effekten innan beslut om 

kvarvarande OSDB. Vid obesitas (ISO-BMI 30 eller över) rekommenderas parallell 

viktreduktionsbehandling.  

Utgång ur påbörjat vårdförlopp sker på något av följande sätt: 

• Aktiv exspektans har rekommenderats med eller utan behandling och symtom på OSDB har 

förbättrats enligt patient eller vårdnadshavare.  

• Inga eller milda symtom på OSDB kvarstår efter svalgkirurgi. 

• Polysomnografi eller nattlig andningsregistrering visar väsentligen normal andning och patienten 

har inga eller milda symtom. 

• Remiss har utfärdats för behandling utanför detta vårdförlopp, exempelvis med PAP. 

 

1.5 Flödesschema för vårdförloppet 
I flödesschemat nedan (Figur 1) beskrivs de åtgärder som ingår i vårdförloppet. Beskrivning av 

åtgärderna i text finns i Tabell 1.  
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Figur 1. Flödesschema för vårdförlopp OSDB  
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1.6 Vårdförloppets åtgärder 
I åtgärdstabellen nedan (Tabell 1) beskrivs de åtgärder som ingår i vårdförloppet. Med patientens 

åtgärder innefattas barnets och vårdnadshavares åtgärder utifrån barnets ålder och mognad. 

Tabell 1. Åtgärder i personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp OSDB hos barn 

Hälso- och sjukvårdens åtgärder Patientens eller 
vårdnadshavarens åtgärder 
(efter förmåga) 

(A) Remiss till ÖNH 

Följande information i remissen bör ingå eller är lätt tillgänglig enligt 

överenskomna rutiner: 

• snarkningsfrekvens och specifika tilläggssymtom 

(andningssvårigheter, andningsuppehåll, enures, munandning, 

dagsömnighet, uppmärksamhetssvårigheter, överaktivitet, 

morgonhuvudvärk), samt statusfynd (allmäntillstånd, avvikande 

i hjärta-lungor eller viktutveckling, ISO-BMI > 30, 

tonsillhypertrofi eller avvikande bett)  

• eventuell samsjuklighet med ökad risk för OSDB/OSA, 

exempelvis obesitas, Downs syndrom, muskelsvaghet eller 

ansiktsmissbildning. se Appendix E, lista 1 och lista 3, eller 

andra sjukdomar och/eller tillstånd (även utifrån möjligheter 

att undersöka barnet) 

• om patienten använt nasal steroid inklusive hur länge samt 

andra eventuella läkemedel. 

Ge information till patienten om att symtom kan variera över tid, till 
exempel vid pollensäsong, vid förkylningar eller efter nasal 
steroidbehandling. Säkerställ att patienten och/eller 
vårdnadshavaren har förstått informationen.  
 

• Ta del av information om 

att symtomen kan variera 

över tid; vid pollensäsong, 

vid förkylningar eller efter 

nasal steroid-behandling 

• Ta förnyad kontakt med 

vården om symtomen 

märkbart förbättras eller 

försämras  

(B) Läkarbesök ÖNH 

Patienter med symtom på grav OSDB bör få besök inom en månad. 

Övriga patienter bör få tid inom tre månader.  

 

Före besök:  

Skicka information till patienten och/eller vårdnadshavare om att 

inför besöket 

• filma barnet, förslagsvis med en mobiltelefon eller annan 

kamera där filmen kan spelas upp vid läkarbesöket [55]. 

• ge skriftlig information om hur filmning ska ske.  

Inför läkarbesök på ÖNH-

mottagning:  

• Filma barnet, förslagsvis 

med en mobiltelefon eller 

annan kamera, i cirka två 

minuter när besvären är 

som värst vilket oftast är 

på senare hälften av 

natten. Det är viktigt med 

bra ljus och att inget 

täcker överkroppen, så att 
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Hälso- och sjukvårdens åtgärder Patientens eller 
vårdnadshavarens åtgärder 
(efter förmåga) 

Pediatric Sleep Questionnaire (PSQ) kan vid behov användas som 

komplement i diagnostiken på i övrigt friska barn, se Appendix H. 

Vid besök: 

• Involvera patienten efter dennes utvecklingsnivå. 

• Ta anamnes och verifiera om följande förekommit den senaste 

månaden utifrån snarkningsfrekvens och tilläggssymtom:  

o under sömn: andningsuppehåll, ansträngd andning 

och/eller enures  

o under vakenhet: munandning, dagsömnighet, 

uppmärksamhetssvårighet och/eller morgonhuvudvärk. 

• Bedöm om riskfaktorer föreligger, dels för att ha eller utveckla 

OSDB, se Appendix E (lista 1 och lista 3), dels för ökad risk vid 

narkos (lista 2). 

Bedöm vid status 

• allmäntillstånd, kroppskonstitution, längd och vikt, munandning 

• hjärta och lungor 

• tonsillstorlek 1 till 4 enligt Brodsky med procentuell del av 

svalget blockerat av tonsiller [56]:  

o storlek 1: < 25 % 

o storlek 2: 25–50 % 

o storlek 3: 50–75 % 

o storlek 4: > 75 % 

• ansiktsskelett: korsbett, högt gomvalv, liten underkäke (eller 

tillbakasatt underkäke) 

• fiberskopi vid behov med bedömning av 

o nässlemhinna (konkahyperplasi)  

o adenoidens storlek: 

obstruktion av koanae med 25, 50, 75, 100 % 

o tungbastonsillstorlek 

o larynxingång och epiglottis. 

Vid klar operationsindikation (stora tonsiller) genomförs inte 

fiberskopi och undersökning om adenoid- eller tungbashyperplasi, 

eller trång larynxingång, kan ske vid operation. 

 

 

 

bröstkorg och mun kan 

bedömas.  

• Visa film på barnet för 

läkaren  

• Delta i vården genom att 

förbereda barnet, 

eventuellt utförs en 

undersökning med 

fiberoptik (slang) som förs 

in genom näsan. Se 

bildstöd. 

• Fråga om något är otydligt 

https://www.sahlgrenska.se/dunder/avdelningar/frolunda-sjukhus/
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Hälso- och sjukvårdens åtgärder Patientens eller 
vårdnadshavarens åtgärder 
(efter förmåga) 

Bedöm film:  

• Bedöm om den är av god kvalitet eller behöver göras om. 

• Bedöm andningsljud och indragningar i bröstkorg och hals, samt 

om obstruktiva andningsuppehåll föreligger. En apné innebär två 

uteblivna andetag.  

• Dokumentera fynden på filmen i journalen. Filmen sparas inte. 

Om PSQ-formulär är ifyllt, se Appendix C för mer information. 

 

(C) Föreligger OSDB och gradering? 

För att avgöra fortsatt förlopp, exempelvis om operation ska ske i 
dagkirurgi eller i slutenvård, ska gradering av OSDB utföras. 
Symtomen ska ha förelegat under den senaste månaden.  
 

Alla barn med samsjuklighet enligt appendix E, lista 3, och som 
svarar jakande på snarkningsfrågan, ska genomgå PSG/NAR inom 30 
dagar för en gradering av OSA. Fortsätt till (I). 

För i övrigt friska barn kan klinisk gradering av OSDB vara svår, och 

det saknas högre evidens. Som stöd i bedömningen föreslås en 

syntes av utredningsresultaten i (B). 

Bedömning av film: 

• Om upprepade obstruktiva apnéer föreligger, fortsätt till (F).  

För bedömning inför kirurgi eller vid osäkerhet, fortsätt till (I). 

• Försök att på filmen urskilja centrala apnéer (andningspaus utan 

försök till andningsrörelser) vilka kan vara normalfynd hos barn, 

till exempel efter djupt andetag eller suck. Vid upprepade 

centrala apnéer, om de är längre (mer än tio sekunder), om 

misstanke om blandade obstruktiva och centrala apnéer eller vid 

tveksamhet, skicka remiss till PSG/NAR, fortsätt till (I) och se 

Appendix J. Vid behov, remittera till barn- och 

ungdomsmedicinsk mottagning (BUM).  

Bedömning av PSQ formulär: 

• PSQ kan användas som stöd för ”i övrigt friska barn”, 

tillsammans med annan information, inte ersätta PSG eller NAR.   

• Fler än sju ja-svar av 22 frågor indikerar måttlig OSA [57].  
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Hälso- och sjukvårdens åtgärder Patientens eller 
vårdnadshavarens åtgärder 
(efter förmåga) 

Beslut: 
OSDB bedöms föga sannolik; nekande på snarkningsfråga, status, 
film, eller tilläggssymtom, fortsätt till aktiv exspektans (E). 
 

Grav OSDB kan föreligga om något eller flera av följande symtom: 
påverkat AT, avstannad viktutveckling, tydligt ansträngd 
andning/frekventa andningsuppehåll (film eller anamnes). För 
bedömning av narkosrisk, rekommenderas PSG/NAR (snarast möjligt 
eller inom 30 dagar), om det inte fördröjer tid till operation.  

Mild OSDB kan föreligga vid lindriga symtom, exempelvis 
munandning. Övriga barn bedöms ha måttlig OSDB. 

Vid tveksam diagnos OSDB (anamnes och status stämmer inte): Om 
mer information från patient/vårdnadshavare behövs, boka nytt 
läkarbesök, eller beställ PSG/NAR inom 90 dagar. Fortsätt till (I). 
 
Ja: OSDB sannolik och gradering utförd, fortsätt till (D). 
 

(D) Beslut: Behov av kirurgi? 

Nej: Ingen eller mild OSDB och ingen adenotonsillär hyperplasi. 

Fortsätt till (E). 

Ja: Vid OSDB och munandning och adenoid hyperplasi och eller 

tonsillhyperplasi föreligger behov av svalgkirurgi. 

Behov av dagkirurgi: 

Indikation för operation i dagkirurgi inom 90 dagar föreligger hos i 

övrigt friska barn vid något av följande: 

• Vid mild OSDB (munandning, adenoidhyperplasi: till mer än 

hälften obstruktion av koanae, små tonsiller), planera för 

adenoidektomi. 

• Vid måttlig OSDB och vikt ≥ 15 kg och ålder ≥ 3 år [46], planera 

för 

o adenotonsillotomi (ATT) om tonsillstorlek 3 till 4 [58]  

o adenotonsillektomi med kall teknik vid djupt liggande 

tonsiller, vid recidiverande tonsilliter eller reoperation 

efter ATT. Om lång resväg (över en timme) till sjukhus, 

planera för slutenvård. 

 

 

• Delta i diskussion om 

operationsmetod. Fråga 

om något är otydligt  
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Hälso- och sjukvårdens åtgärder Patientens eller 
vårdnadshavarens åtgärder 
(efter förmåga) 

Behov av slutenvårdskirurgi: 

Indikation för operation i slutenvård föreligger om något av följande 

föreligger: 

• symtom på grav OSDB eller grav OSA på PSG/NAR, operation 

inom 30 dagar eller inom 7 dagar om mycket grav OSDB/OSA 

• riskfaktorer som ger ökad risk för komplikationer vid 

svalgkirurgi [59] (se appendix E, lista 2 och lista 3,). 

Planera för följande operationer: 

o adenoidektomi som vid dagkirurgi  

o adenotonsillotomi om tonsillstorlek 3 till 4 [58]. 

Informera vårdnadshavare om att det är cirka 20 

procents risk för återväxt efter ATT om barnet är under 

tre år [60], utför eventuellt ATE i samråd med 

vårdnadshavare 

o adenotonsillektomi kall teknik vid djupt liggande 

tonsiller, vid recidiverande tonsilliter eller reoperation 

efter ATT 

o trakeostomi vid utvalda fall, till exempel terapiresistent 

grav OSA (exempelvis kraniofacial missbildning). 

Multidisciplinär konferens (MDK) ska ske innan. 

Fortsätt till (F). 

(E) Aktiv exspektans 

Vid milda symtom och låg misstanke om OSDB: 

Informera patient och vårdnadshavare om förväntat förlopp och 

vart de ska vända sig vid återfall av symtom på OSDB. 

• Om barnet har återfall av symtom (jakande snarkningsfråga, 

minst ett tilläggssymtom (från avsnitt 1.4) inom ett år från 

första besök på ÖNH, ska de kontakta ÖNH.  

Fortsätt till (L).  

• Om patienten inte har återfall av symtom inom ett år från 

första besök på ÖNH, fortsätt till Utgång, beskrivning av 

åtgärder i vårdförloppet avslutas. 

 

• Fråga om något är otydligt 

• Observera barnets andning 

under sömn, filma gärna 

vid behov 

• Kontakta sjuksköterska i 

primärvården eller på ÖNH 

(om barnet varit på ÖNH 

inom ett år från första 

besök på ÖNH) via angiven 

kontaktväg vid försämrade 

symtom eller tveksamhet 
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Hälso- och sjukvårdens åtgärder Patientens eller 
vårdnadshavarens åtgärder 
(efter förmåga) 

(F) Åtgärder inför operation 

När beslut är taget om operation, utför preoperativ bedömning.  

Bedöm om ökad risk för komplikationer vid narkos enligt Appendix 

E, lista 2 eller samsjuklighet enligt lista 3 [59] föreligger: 

• Vid ökad blödningsrisk av medicinska skäl, konsultera expertis 

inom koagulation. Generellt blöder barn mindre vid 

tonsillotomi än vid tonsillektomi men vid vissa 

blödningsrubbningar ska all operation ske vid sjukhus med 

specialkunskap. 

• Finns resultat av PSG/NAR (se J)? PAP kan övervägas vid 

samsjuklighet med mycket grav OSA med desaturationer, 

< 80 %. I förekommande fall (exempelvis förlängd väntetid till 

operation) skickas remiss för snar PAP-utprovning.  

• Konsultera läkare inom anestesi där följande bör tas hänsyn till 

om samsjuklighet eller grav OSDB/OSA föreligger: 

o val av läkemedel avseende narkos och postoperativ 

smärtstillning 

o om postoperativ övervakningsplats på IVA/BIVA behöver 

bokas. 

• Informera om att barnets symtom kan försämras under tiden 

hen väntar på operation. 

• Informera om preoperativa förberedelser. 

• Ge kontaktuppgifter till sjuksköterska på ÖNH. 

Vid mild till måttlig OSDB/OSA, fortsätt till (G): operation i 

dagkirurgi. 

Vid grav OSDB/OSA, fortsätt till (H): operation i slutenvård. 

 

 

• Fråga om något är otydligt 

(G) Dagkirurgi 

Genomför de operationer som planerats inom 90 dagar. 

Överväg att fylla i peroperativ enkät i kvalitetsregistret 

Tonsilloperation, efter samtycke från patient och/eller 

vårdnadshavare. 

 

 

 

• Ta del av information. 

Fråga om något är otydligt  

• Utföra ordinerade 

förberedelser inför 

operation. Läsa på 

Tonsilloperation.se och 

Narkoswebben 

https://www.tonsilloperation.se/
https://www.narkoswebben.se/
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Hälso- och sjukvårdens åtgärder Patientens eller 
vårdnadshavarens åtgärder 
(efter förmåga) 

Vid utskrivning, informera om följande och involvera patienten efter 

utvecklingsnivå: 

• Blödningsrisk, postoperativ smärtbehandling och 

nutritionsintag efter operation. 

• Intyg för vård av barn vid behov, smärtlindringsschema samt 

observation på postoperativa komplikationer. 

• Symtom på återväxt av adenoid eller tonsiller som ska 

uppmärksammas och sjuksköterska på hemmakliniken ska 

kontaktas. 

• Att patient och/eller vårdnadshavare vid behov själv initierar 

kontakt med sjuksköterska. 

• Uppmana vårdnadshavare att fylla i sexmånadersuppföljningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Delta under 

operationsdagen och 

medverka efter förmåga. 

• Vid utskrivning: Ta del av 

intyg för vård av barn, 

smärtlindringsschema 

samt inhämta information 

om vilka postoperativa 

komplikationer som ska 

observeras 

• Kontakta ÖNH-

sjuksköterska vid 

hemmakliniken via angivet 

telefonnummer vid 

postoperativa besvär som 

blödningar, 

sväljningssvårigheter, 

otillfredsställande 

smärtstillning efter 

operation  

• Om barnets symtom 3 till 6 

månader efter operation 

är helt borta behövs ej 

uppföljning, men om 

barnet är ”ganska bra”, 

”oförändrad eller 

försämrade symtom”, eller 

vid tveksamhet, kontakta 

ÖNH-sjuksköterska vid 

hemmakliniken via angivet 

telefonnummer. 

• Medverka i 

sexmånadersuppföljningen 

i kvalitetsregistret 

Tonsilloperation 



Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp   2022-11-24 
Obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning hos barn  
 
 
 
 

18 

Hälso- och sjukvårdens åtgärder Patientens eller 
vårdnadshavarens åtgärder 
(efter förmåga) 

(H) Slutenvårdskirurgi 

Följ upp den preoperativa planeringen som vid (F). Vid grav 

OSDB/OSA operera inom 30 dagar, samt även vid uttalad 

samsjuklighet, kontrollera i samråd med läkare inom anestesi att 

postoperativ plats finns tillgänglig.  

 

Genomför den/de operationer som planerats. 

 

Överväg att fylla i peroperativ enkät i kvalitetsregistret 

Tonsilloperation efter samtycke från patient och/eller 

vårdnadshavare. 

Vid utskrivning, informera om följande och involvera patienten efter 

utvecklingsnivå: 

• Blödningsrisk, postoperativ smärtbehandling och 

nutritionsintag efter operation. 

• Intyg för vård av barn vid behov, smärtlindringsschema samt 

observation på postoperativa komplikationer. 

• Symtom på återväxt av adenoid eller tonsiller som ska 

uppmärksammas och sjuksköterska på hemmakliniken ska 

kontaktas. 

• Att patient och/eller vårdnadshavare vid behov själv initierar 

kontakt med sjuksköterska. 

• Uppmana vårdnadshavare att fylla i sexmånadersuppföljningen. 

Vid behov av direkt remiss till postoperativ PSG/NAR (exempelvis vid 

mycket grav OSA eller uttalad samsjuklighet enligt Appendix E lista 

3), fortsätt till (I).  

Övriga, fortsätt till (K). 

• Medverka vid 

undersökningar och delta i 

samtal före operation 

• Läsa information på 

Tonsilloperation.se och 

Narkoswebben  

• Ta med PAP till operation 

om PAP-behandling pågår 

• Ta del av information. 

Fråga om något är otydligt 

• Utföra ordinerade 

förberedelser inför 

operation 

• Delta under 

operationsdagen och 

medverka efter förmåga. 

• Kontakta ÖNH-

sjuksköterska på 

hemmakliniken via angivet 

telefonnummer vid 

blödningar, 

sväljningssvårigheter, eller 

otillfredsställande 

smärtstillning efter 

operation, vid försämrade 

symtom, eller vid 

tveksamhet 

• Medverka i sexmånaders-

uppföljningen i 

Tonsilloperationsregistret 

 

(I) PSG eller NAR 

För diagnostik och bedömning av sjukdomsgrad, se Appendix D. För 

lista på PSG/NAR i respektive region, se Appendix J. PSG/NAR ska 

endast ordineras av ÖNH-läkare eller pediatriker. 

 

• Ta del av information. 

Fråga om något är oklart 

• Följa instruktionerna i den 

skriftliga informationen 

inför undersökningen 

https://www.tonsilloperation.se/
https://www.narkoswebben.se/
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Hälso- och sjukvårdens åtgärder Patientens eller 
vårdnadshavarens åtgärder 
(efter förmåga) 

PSG eller NAR kan utföras vid till exempel 

• fysiologisk enhet  

• neurofysiologisk enhet 

• barnklinik (inneliggande) 

• ÖNH-klinik (inneliggande). 

Ta ställning till undersökningsmetod. Beroende på förekomst av 

samsjuklighet, riskfaktorer och befintliga resurser sker 

undersökningen: 

• I övrigt friska barn kan oftast som första steg genomgå 

oövervakad NAR i hemmet (nivå 3), vid behov flera nätter i rad 

för att öka diagnostisk säkerhet. Om nivå 3 är svårtolkad eller 

svår att genomföra, gå vidare till övervakad PSG (nivå 1) eller 

NAR (nivå 2) [1, 37, 59]. 

• Vid samsjuklighet enligt Appendix E, lista 3, utför om möjligt 

övervakad PSG (nivå 1) eller NAR (nivå 2) med video och 

personal. Underventilering kan förekomma och transkutan 

koldioxidmätning kan behövas. 

Lämna skriftlig information till patienten och/eller vårdnadshavare 

om hur undersökningen ska genomföras.  

 

Tolkning av PSG/NAR: 

• Certifierad personal bedömer om registreringen är av tillräcklig 

kvalitet eller om den behöver göras om [1, 37, 61]. Minimum är 

fyra, men helst sex timmars, registrering sammanhängande 

sömn.  

• Utför manuell tolkning av registrering enligt AASM från 2012 

[62]. 

• Dokumentera data för totalt AHI, OAHI, centralt apnéindex 

(CAI), längd på apnéer, och syredesaturationsindex (ODI), lägsta 

och medel syresaturation, samt tidsandel med syresaturation 

under 90 %.  

• Vid PSG registrera även total sömntid och respiratory 

disturbance index (RDI) inkluderande (mikro)uppvaknanden. 

 

 

 

 

 

• Till vårdnadshavare: Delta 

genom att förbereda 

barnet inför undersökning 

• Be om ytterligare stöd vid 

behov 
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Hälso- och sjukvårdens åtgärder Patientens eller 
vårdnadshavarens åtgärder 
(efter förmåga) 

(J) Läkarbedömning av PSG/NAR 

Bedöm undersökningsresultat av PSG/NAR och gradera enligt 

följande[1, 63]: 

• ingen OSA (OAHI < 1) 

• mild OSA (OAHI 1–4) 

• måttlig OSA (OAHI 5–9)  

• grav OSA (OAHI 10–24), eller lägsta syresaturation < 90 %  

• mycket grav OSA (OAHI ≥ 25), eller lägsta syresaturation < 80 % 

[35] 

Bedöm även journalinformation från läkarbesök ÖNH och gör en 

bedömning av tilläggssymtom och status enligt kapitel 1.4 och 

åtgärd (C): Vid ingen eller mild OSA (OAHI < 5) och milda symtom 

föreligger ingen operationsindikation.  

Informera patient och vårdnadshavare skriftligt om resultatet och 

att återkomma vid behov.  

Fortsätt till Utgång, beskrivning av åtgärder i vårdförloppet avslutas. 

Om ingen indikation för svalgkirurgi (ingen adenoid eller tonsillär 

hyperplasi) men PSG/NAR visar grav OSA (OAHI ≥ 10), skicka remiss 

till BUM för bedömning av PAP-behandling. 

Fortsätt till Utgång, beskrivning av åtgärder i vårdförloppet avslutas. 

 

Vid adenoid hyperplasi och munandning: Planera för adenoidektomi. 

Vid adenotonsillär hyperplasi: Planera för adenotonsilloperation. 

Prioritera operationstid enligt nedan: 

Inom 3 månader vid: 

• OAHI < 5 och måttliga till grava symtom. 

• OAHI 5 - < 10 oavsett symtomgrad. 

Planera för operation i dagkirurgi om barnet är i övrigt frisk.  

 

Inom 1 månad vid 

• OAHI > 10 

Planera för operation i slutenvård, även om barnet har samsjuklighet 

enligt appendix E, lista 3 

 

Fortsätt till (F) för planering.  
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Hälso- och sjukvårdens åtgärder Patientens eller 
vårdnadshavarens åtgärder 
(efter förmåga) 

Övriga med måttlig till grav OSA som inte inplaneras direkt till 

operation utan har behov av nytt läkarbesök, exempelvis vid 

• oklar operationsindikation eller förekomst av komplicerande 

faktorer 

• utebliven effekt av tidigare svalgkirurgi 

• behov av bedömning om annan kirurgi eller åtgärd 

• förekomst av bettfelställning. 

Fortsätt till (M). 

 

(K) Beslut: Behov individuell uppföljning? 

Ja: Uppföljning sker av sjuksköterska inom sex månader efter 

genomgången operation [50]  

• för alla barn under tre år som genomgått adenotonsillotomi 

(hög recidivrisk) [60]. 

• för alla barn med samsjuklighet (se Appendix E, lista 3) eller 

socioekonomisk utsatthet 

• vid uttalade preoperativa symtom (jakande på flera 

tilläggssymtom, statusfynd eller film) för i övrigt friska barn. 

Uppföljningen kan genomföras digitalt, via telefon eller som besök. 

Fortsätt till (L). 

Nej: Gör följande: 

• Informera patienten och vårdnadshavare vid vilka 

återfallssymtom (exempelvis snarkningsfrågan och 

tilläggssymtom) vården ska kontaktas inom ett år från 

operationsdatum. 

Fortsätt till (E). 

 

(L) Uppföljningssamtal sjuksköterska  

Strukturerad uppföljning sker digitalt eller via telefon hos ÖNH-

sjuksköterska på hemmakliniken.  

Alla uppföljningar bör registreras i patientjournalen med ICD-10-

koder (R06.8A eller G47.3). 

Ta anamnes och verifiera tidigare anamnestiska uppgifter, 

exempelvis enligt snarkningsfrågan och tilläggssymtom.  

• Kontakta ÖNH-

sjuksköterska på 

hemmakliniken via angiven 

kontaktväg inom tre till sex 

månader efter operation, 

tidigare vid behov 

•  
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Hälso- och sjukvårdens åtgärder Patientens eller 
vårdnadshavarens åtgärder 
(efter förmåga) 

Fråga även:  

Hur har ditt barns besvär (symtom) förändrats efter kirurgi? 

Svarsalternativ enligt PROM Tonsilloperationsregistret på fyrgradig 

skala:  

1. Besvären är borta.  

2. Jag har blivit ganska bra från mina besvär.  

3. Jag har kvar mina besvär.  

4. Mina besvär har förvärrats. 

Registrera svaret i patientjournalen.  

Vid svarsalternativ 1 (besvären är borta) och 2 (ganska bra) samt 

nekande på snarkningsfrågan och tilläggssymtom 

Fortsätt till Utgång, beskrivning av åtgärder i vårdförloppet avslutas. 

Patienten bokas in för läkarbesök inom 30 dagar vilket är indicerat 

vid 

• svarsalternativ 2, men svarar jakande på snarkningsfrågan (> 3 

nätter i veckan) eller har påverkad andning den senaste 

månaden, eller vid tveksamhet. 

• svarsalternativ 3 och 4. 

Fortsätt till (M)  

 

 

• Medverka till 

uppföljningen genom att 

besvara frågor, vid behov 

med stöd av vad som 

observerats av 

vårdnadshavare  

 

(M) Uppföljande läkarbesök med eller utan PSG/NAR 

Genomför strukturerad uppföljning: 

• Ta anamnes (vid behov ny film på barnet under sömn) och 

status och bedöm graden av symtom. 

• Undersök vid behov med fiberskopi. 

• Vid samsjuklighet enligt Appendix E, lista 3, eller om eventuella 

kvarvarande symtom är svårbedömda; utför PSG/NAR 

postoperativt. Fortsätt till (I).  

Om patienten inte vid något tidigare tillfälle genomgått PSG/NAR, 

utför följande: 

Vid milda symtom på OSDB:  

• Sätt vid behov in nasal steroid fyra till sex veckor om barnet 

är mellan tre och fem år.  

Fortsätt till Utgång, beskrivning av åtgärder i vårdförloppet avslutas. 

• Delta i vårdinsatsen genom 

att förbereda barnet, 

eventuellt kommer 

undersökningen utföras 

med fiberoptik (slang) som 

förs in genom näsan. Se 

bildstöd. 

• Fråga om något är otydligt 

https://www.sahlgrenska.se/dunder/avdelningar/frolunda-sjukhus/
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Hälso- och sjukvårdens åtgärder Patientens eller 
vårdnadshavarens åtgärder 
(efter förmåga) 

Vid måttliga till grava symtom på OSDB:  

• Om lymfatisk vävnad finns kvar föreligger indikation för 

reoperation; fortsätt till (F) och bestäm operationsmetod 

enligt nedan: 

o Gör readenoidektomi om det enbart finns 

adenoidhyperplasi.  

o Om tidigare ATT är genomförd, utför ATE med kall teknik. 

• Om reoperationsindikation inte föreligger eller vid utebliven 

effekt av tidigare kirurgi, genomför PSG/NAR; Fortsätt till (I). 

 

Utför följande om patienten genomgått PSG/NAR: 

Vid mild OSA (OAHI > 1– < 5) samt vid milda symtom, fortsätt till (E). 

 

Vid måttlig till grav OSA, ta ställning till följande åtgärder; 

• (re)operation adenoidektomi, eller ATT, eller om reoperation 

ATE 

• vid utebliven effekt av dessa, bedöm om det finns behov av 

annan kirurgi; 

o om tonåring, med konkahyperplasi och utebliven effekt 

av nasal steroid; överväg konkareduktion [64]. 

o vid hypertrofi av tungbastonsiller; överväg reduktion av 

dessa [64, 65] 

o vid tecken på laryngomalaci; överväg supraglottoplastik 

[64]. 

• skicka remiss till tandläkare: 

o vid uttalad bettfelställning (retrognati eller korsbett) och 

barnet är under fem år [66]. 

• vid remissvar från tandläkare bedömer ÖNH-läkare lämplig 

uppföljning, överväg ny PSG/NAR. 

 

Vid mycket grav OSA och där PAP inte fungerar är genomförande av 

en multidisciplinär konferens önskvärd. Överväg trakeostomi. Vid 

utförd trakeostomi finns vårdprogram för barn med trakealkanyl. 

 

Vid OSA och behov av PAP:  

• Skriv remiss till behandlande enhet (BUM eller 

lungmottagning). 

Fortsätt till Utgång, beskrivning i vårdförloppet avslutas. 

https://aol.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/24/2020/07/trakeostomi.pdf
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1.7 Personcentrering och patientkontrakt 
Personcentrering och patientkontrakt är beaktat i ovan beskrivna åtgärder. Det personcentrerade 

förhållnings- och arbetssättet konktretiseras genom att patientkontrakt tillämpas i vårdförloppen. 

(Mer information finns på SKR:s webbsida om patientkontrakt). Det innebär bland annat att 

patienters, brukares och närståendes behov, resurser och erfarenheter av hälso- och sjukvården tas 

tillvara, att beslut om vård tas gemensamt, att det utses fasta vårdkontakter samt att det framgår 

vad vården tar ansvar för och vad personen kan göra själv. Patientkontrakt är en överenskommelse 

som vården och patienten utformar tillsammans, inte ett formellt eller juridiskt bindande kontrakt. 

För den aktuella patientgruppen är det viktigt att lyfta nedanstående. 

Framtagandet av patientkontrakt innebär att läkaren och/eller sjuksköterskan har en dialog och 

tillsammans med patienten och dess vårdnadshavare göra en gemensam överenskommelse om den 

fortsatta vården. Det ska också finnas kontaktuppgifter till en fast vårdkontakt som patienten 

och/eller dess vårdnadshavare kan vända sig till om de har frågor eller om besvären förvärras. Det 

ska även finnas en överenskommen planering för åtgärder inför operation samt information om 

förberedelser inför vårdbesök och operation ska delges patienten. 

Överenskommelsen ska även innehålla information om vad som händer efter operation samt om 

planerad uppföljning och aktuella kontaktuppgifter. Det ska framgå om patienten och/eller dess 

vårdnadshavare själv ska ta kontakt för att boka tid eller om kallelse kommer att skickas, samt 

information om vilka kontaktvägar som finns ifall barnet eller dess vårdnadshavare har frågor eller 

vid försämring. 

  

https://skr.se/skr/halsasjukvard/utvecklingavverksamhet/naravard/patientkontrakt.28918.html
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2. Uppföljning av vårdförlopp 
Vårdförloppets mål och åtgärder följs upp genom resultat- och processmått vilket skapar 

förutsättningar för ett kontinuerligt förbättringsarbete. Befintliga källor för uppföljning ska användas 

i den mån det går men målsättningen på längre sikt är att oavsett vilken källa som används för 

uppföljning så ska strukturerad vårddokumentation utgöra grunden. Det innebär också att 

uppföljning av vårdförloppen, i så stor utsträckning som är möjligt, ska baseras på information som är 

relevant för vården av patienten.  

2.1 Tillgång till data och uppföljningsmöjligheter 
För vårdförloppets indikatorer saknas i hög grad etablerade nationella datakällor som kan användas 

för uppföljning, vilket också innebär att regionernas vårdinformationssystem kommer att vara den 

viktigaste datakällan för beräkning av indikatorvärden. En av indikatorerna kan till del följas via 

Tonsilloperationsregistret, men där fångas bara de patienter som har opererat sina halsmandlar med 

eller utan adenoidektomi, men inte de barn som enbart har opererat sina adenoider. 

Arbetsgruppen har begärt en ny ICD-10-SE-kod för OSDB, och fått ett preliminärt godkännande för 

detta. Den nya fördjupningskoden (R06.8A) kommer att börja gälla från och med 1 januari 2023, och 

kommer att behöva användas för att kunna fånga patientpopulationen. Informatiskt arbete för att 

definiera variabler har pågått parallellt med framtagningen av vårdförloppet, och förväntas kunna 

publiceras innan utgången av 2022, men för praktisk uppföljning kommer fortsatt arbete som 

involverar regionerna att behövas. 

2.2 Indikatorer för uppföljning 
Indikatorerna i tabell 2 och 3 visar vilka indikatorer som avses följas. För detaljerad information om 

hur indikatorerna beräknas, hänvisas till webbplatsen www.kvalitetsindikatorkatalog.se där 

kompletta specifikationer publiceras i takt med att de är genomarbetade. Där beskrivs och motiveras 

också de valda indikatorerna. För att säkerställa att de för vårdförloppet viktigaste indikatorerna blir 

föremål för uppföljning först, har dessa i tabellen nedan tilldelats prioritet ”Hög”. 

Indikatorerna redovisas könsuppdelat och totalt, och för både region- och enhetsnivå när det är 

möjligt och relevant.  

http://www.kvalitetsindikatorkatalog.se/
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Tabell 2. Resultatmått 

Indikator Prioritet 

Andel barn med OSDB/OSA som på sexmånadersuppföljningen efter kirurgisk 

behandling svarar att besvären är borta 

Hög 

Andel barn med OSDB/OSA som har samsjuklighet och som på 

sexmånadersuppföljningen efter kirurgisk behandling svarar att besvären är borta, 

eller att de blivit ganska bra från sina besvär 

 

Andel barn med OSDB/OSA som har samsjuklighet och efter kirurgisk behandling 

har AHI/OAHI < 5 avseende resultat på NAR/PSG.  

 

 
 
Tabell 3. Processmått  

Indikator Prioritet 

Andel barn med grav OSA som har blivit opererade inom 30 dagar Hög 

Andel barn med OSDB (exklusive grav OSA) som har blivit opererade inom 90 dagar   

Andel barn med diagnosen OSDB/OSA utan samsjuklighet som har genomgått 

kirurgisk behandling 

 

Andel barn med diagnosen OSDB/OSA med samsjuklighet som har genomgått 

kirurgisk behandling 

 

Andel barn med OSDB/OSA som efter kirurgisk behandling får uppföljning hos 

sjuksköterska inom sex månader 

 

Andel barn med OSDB/OSA som efter svalgkirurgi får uppföljning hos ÖNH-läkare 

inom ett år 

 

Andel barn med OSDB/OSA som efter kirurgisk behandling genomgår reoperation 

inom 24 månader 

 

Andel barn med OSDB/OSA som inom ett år från diagnos har genomgått PSG/NAR Hög 
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3. Bakgrund till vårdförlopp 

3.1 Nulägesbeskrivning av patienters erfarenheter 
Bilden nedan (Figur 2) är en grafisk presentation av i nuläget vanligt förekommande erfarenheter av 

hälso- och sjukvården hos barn med OSDB. I kolumn 1 beskrivs identifierade positiva och negativa 

patientupplevelser. I kolumn 2 anges för patienten vanliga aktiviteter och åtgärder medan kolumn 3 

beskriver vårdens aktiviteter och åtgärder. I kolumn 4 anges de huvudsakliga utmaningar som 

patienterna möter. Vårdförloppet är utformat för att adressera de utmaningar som även avspeglas i 

vårdförloppets mål och indikatorer. 
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Figur 2. Grafisk presentation av en nulägesbeskrivning utifrån ett patientperspektiv hos barn med OSDB  
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3.2 Kompletterande kunskapsunderlag 
Följande länkar har tillsammans med referenserna i listan nedan använts som kompletterande 

kunskapsunderlag till vårdförloppet: 

1. 1177 Vårdguiden Andningsstörningar under sömn hos barn 2019  

2. Artikel Läkartidningen OSA barn, Sjölander 2021 

3. Downs syndrom Medicinskt vårdprogram 0-18 år 

4. Indikationer tonsillkirurgi: obstruktivt och infektion Internetmedicin 2019  

5. Nationellt kliniskt kunskapsstöd Obstruktiv sömnapné hos barn 

6. Nationellt kliniskt kunskapsstöd Sömnrelaterad andningsstörning och obstruktivt 

sömnapnésyndrom hos barn  

7. Nationella professionsriktlinjer Tonsillkirurgi 

8. Regionalt vårdprogram Viss Stockholm: Sömnrelaterad andningsstörning och obstruktivt 

sömnapnésyndrom hos barn 

9. Replik LT Redfors et al, Sömnreg i hemmet 

10. Rikshandboken Barnhälsovård Sömn Stora tonsiller 

11. SBU tonsilloperation 2019 

12. Socialstyrelsen andel tonsilloperationer EMB10, EMB15 EMB20 EMB30 EMB99, 2019 

13. Tonsilloperatonsregistret 

14. Väntetider i vården enligt SKR:  

https://skr.se/vantetiderivarden/vantetidsstatistik/vantetidsstatistikspecialiseradvard/uppskatt

advantetidochledigkapacitet.54353.html 

15. Riktlinjer behandling sömnapné vuxna. inom NKK 2021. 

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/nyheter/nyheter/n

ationelltvardprogramforbehandlingavobstruktivsomnapnehosvuxna.59876.html 

16. Riktlinjer diagnostik sömnapné vuxna enligt SESAR 2018. http://nosm.no/wp-

content/uploads/2018/11/Sesar-riktlinjer-FINAL.pdf 

3.3 Arbetsprocess 
Arbetet med att ta fram ett personcentrerat sammanhållet vårdförlopp för barn med OSDB har 

pågått från december 2020 till oktober 2022.  

Det finns ingen patient- eller närståendeförening för barn med OSDB/OSA. Arbetsgruppen har haft 

med en representant för vårdnadshavare och vid framtagandet av patientresan deltog ytterligare två 

vårdnadshavare. Deras berättelser och erfarenheter gav underlaget till utmaningar i vårdförloppet 

och blev en del i vårdförloppets grund. 

Arbetsgruppen har inte haft någon representant från primärvården, trots identifierat behov. 

Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM) har dock gett synpunkter på framtaget vårdförlopp vid 

den interna förankringen och öppen remiss. 

https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/andningssvarigheter-och-andningsuppehall/andningsstorningar-under-somnen-hos-barn/
https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/medicinens-abc/2021/01/abc-om-somnrelaterad-andningsstorning-hos-barn/
https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/medicinens-abc/2021/01/abc-om-somnrelaterad-andningsstorning-hos-barn/
http://snpf.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/4/2014/10/fjortondowntva.pdf
https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/onh/tonsillkirurgi/
https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/dokument/5249840a-7d32-42a5-8d21-ff7b84104ed9
https://viss.nu/kunskapsstod/vardprogram/somnrelaterad-andningsstorning-och-obstruktivt-somnapnesyndrom-hos-barn
https://viss.nu/kunskapsstod/vardprogram/somnrelaterad-andningsstorning-och-obstruktivt-somnapnesyndrom-hos-barn
https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/onh/tonsillkirurgi/
https://www.viss.nu/kunskapsstod/vardprogram/somnrelaterad-andningsstorning-och-obstruktivt-somnapnesyndrom-hos-barn
https://www.viss.nu/kunskapsstod/vardprogram/somnrelaterad-andningsstorning-och-obstruktivt-somnapnesyndrom-hos-barn
https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2021/02/somnregistrering-i-hemmet-skonsamt-for-barnet/#comment-21899
https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2021/02/somnregistrering-i-hemmet-skonsamt-for-barnet/#comment-21899
https://www.rikshandboken-bhv.se/pediatrik/ora-nasa-hals/stora-tonsiller/
https://www.rikshandboken-bhv.se/pediatrik/ora-nasa-hals/stora-tonsiller/
https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/jamforelse-av-tekniker-vid-operation-av-halsmandlar-tonsillektomi/?pub=40062#!
https://sdb.socialstyrelsen.se/if_ope/resultat.aspx
https://ton.registercentrum.se/
https://skr.se/vantetiderivarden/vantetidsstatistik/vantetidsstatistikspecialiseradvard/uppskattadvantetidochledigkapacitet.54353.html
https://skr.se/vantetiderivarden/vantetidsstatistik/vantetidsstatistikspecialiseradvard/uppskattadvantetidochledigkapacitet.54353.html
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/nyheter/nyheter/nationelltvardprogramforbehandlingavobstruktivsomnapnehosvuxna.59876.html
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/nyheter/nyheter/nationelltvardprogramforbehandlingavobstruktivsomnapnehosvuxna.59876.html
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Alla deltagare i NAG har lämnat in jävsdeklaration och de är bedömda och godkända för att kunna 

delta i nationell arbetsgrupp.  

Vårdförloppet är godkänt av Nationellt programområde Öron-näs-hals-sjukdomar och styrgruppen i 

Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKS) som rekommenderar regionerna att 

besluta om det och därefter påbörja införandet. 

Tabell 4. Arbetsgruppens medlemmar 

Namn Akademisk 

titel 

Yrkestitel/ 

patientföreträdare 

Organisation/ 

tjänsteställe 

Ort, kommun 

eller region 

Övrig roll i 

arbetsgruppen 

Danielle Friberg,  Professor Specialistläkare ÖNH,  Akademiska 

Sjukhuset 

Mellan Ordförande 

Kerstin 

Troedsson  

 Strateg hälsoinriktad 

sjukvård 

Akademiska 

Sjukhuset 

Mellan Processledare 

Pernilla Nyman  Verksamhetsutvecklare Region Örebro Län Mellan Processledare 

Anna Borgström Medicine 

doktor 

Specialistläkare ÖNH Södermalms läkarhus 

- Vårdval 

Stockholm-

Gotland 

 

Bill Hesselmar Docent Specialistläkare 

pediatrik 

Drottning Silvias 

barn- och 

ungdomssjukhus 

Västra  

Diana Berggren  Professor Specialistläkare ÖNH Norrlands 

Universitetssjukhus 

Norra  

Isabella 

Sjölander 

Doktorand ST-läkare ÖNH Gävle Sjukhus Mellan  

Lena Karlsson Docent Specialistläkare klinisk 

fysiologi 

Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset 

Västra  

Sara Axelsson Medicine 

doktor 

Specialistläkare ÖNH Helsingborgs lasarett Södra  

Patrik Wallner 

Fundin 

 Företrädare för 

vårdnadshavare av 

patient 

  Mellan  

Louise Hafsten Doktorand Specialistsjuksköterska Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset 

Västra  

Åsa Forsberg  Specialistläkare 

pediatrik, BHV-

överläkare 

 Region Dalarna Mellan  
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vuxna. 2021. 
89. Escourrou P, Grote L, Penzel T, et al. The diagnostic method has a strong influence on 
classification of obstructive sleep apnea. J Sleep Res. 2015;24:730-8. 
90. Wang CH, Bonnemann CG, Rutkowski A, et al. Consensus statement on standard of care for 
congenital muscular dystrophies. J Child Neurol. 2010;25:1559-81. 
91. Rapport från expertgruppen för tonsilloperation inom Svensk förening för Otorhinolaryngologi 
H-oH. Nationella Medicinska Indikationer Tonsilloperation. 2009. 

https://ton.registercentrum.se/statistik/kliniktabeller/p/B1LyRtEgl


Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp   2022-11-24 
Obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning hos barn  
 
 
 
 

36 

Appendix 

A. Kompletterande bakgrund  

I Barnkonventionens artikel 24 fastställs att varje barn under 18 år har ”rätt till bästa möjliga hälsa, 

tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering” [67]. 

Prevalens av olika OSDB-spektra för i övrigt friska barn och barn med samsjukligheter 

Obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning, på engelska obstructive sleep disordered breathing 

(OSDB), är vanligt med en prevalens på i övrigt friska barn mellan fyra och 15 procent beroende på 

urvalskriterier [3-5] och obstruktiv sömnapné (OSA) på 1—5,7 procent [2, 4]. Andra studier har visat 

följande:  

• En populationsstudie från 2009 på 5 700 barn två till fem år från USA visade en prevalens för 

habituell snarkning på 15,5 procent, mild OSA (AHI > 1- < 5) på 25 procent och måttlig till 

grav OSA på 1,2 procent[68].  

• En brittisk longitudinell studie från 2011 följde 12 447 barn med OSDB under sex år [69]. 

Studien visade att prevalensen för habituell snarkning varierade mellan 9,6 till 21 procent 

med en kraftig ökning för barn mellan 18 månader och tre år samt att 25 procent av 

sexåringarna var munandare.  

• En annan studie från USA 2019 visade en prevalens av habituell snarkning hos barn mellan 

två och elva år på 18,7 procent. 15,4 procent av dem bedömdes ha OSDB och remitterades 

vidare till specialist [5].  

• I en studie från 2002 var prevalensen OSDB var 11,1 procent när Pediatric Sleep 

Questionnaire (PSQ) användes och där OSDB definierades som positivt svar på minst åtta 

frågor [70], se nedan mer om PSQ.  

• En tysk prevalensstudie från 2007 på skolbarn (medel 9,6 år) visade en frekvens vid habituell 

snarkning på tio procent, vilket var associerat med frekvensen av försenad sömnstart, 

nattliga uppvaknanden och mardrömmar [71].  

• Barn med samsjuklighet har ökad prevalens för OSDB/OSA, beroende på tillstånd. Obesitas 

förekommer oftare bland skolbarn. Prevalensen för måttlig till svår OSA var hos 

normalviktiga barn mellan fem och tolv år 0,6 procent och hos obesa 3,2 procent [68]. 

Prevalens för OSA är mycket hög hos barn med Downs syndrom, 50 procent vid måttlig (AHI 

> 5) och 34 till 40 procent vid allvarlig (AHI > 10) [8, 9]. 

 

Symtomens och snarkningsfrekvens betydelse 

Det finns få hälsoekonomiska beräkningar genomförda av barn med OSDB/OSA, men en studie från 

Israel 2007 visade att barn med OSA hade 40 procent fler sjukhusbesök, 20 procent fler upprepade 

besök samt att de hade högre konsumtion av antiinfektiösa och respiratoriska läkemedel [72]. Flera 
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studier visar dock att samtliga grader av OSDB påverkar livskvaliteten negativt, vilket kan gälla såväl 

för barnet som för dess övriga familjemedlemmar [73].  

 

Enbart habituell snarkning, utan några regelbundna apnéer har i senare studier visat sig ha stor 

betydelse. En amerikansk studie från 2017 visade att frekvens av snarkning korrelerade med grad av 

beteendestörning [74]. I tillägg till detta har den pågående PATS-studien från USA jämfört kohorten 

bestående av barn mellan tre och tolv år (n = 459) med habituell snarkning men mild OSA (OAHI < 3), 

med barn i CHAT-kohorten (n = 453) med OSA (OAHI 2—30) [24]. Resultaten visade att barnen med 

mildast symtom hade mer avvikande beteende (odds ratio 1, 96, 95 procent, CI 1,30—2,94) än barn 

med OSA. Därutöver har en publikation från den australiensiska POSTA-studien från 2021 inte visat 

någon skillnad i beteende och kognition bland förskolebarn med mild till moderat OSA (n = 52, OAHI 

1—10) jämfört med habituell snarkning (n = 39, OAHI < 1) [25]. Författarna rekommenderar att data 

från polysomnografi hos i övrigt friska barn inte ensamt utgör urval till behandling, utan att även grad 

av symtom på OSDB ska ingå i bedömningen, vilket vårdförloppet har beaktat.  

 

Allvarliga komplikationer  

Komplikationer kan uppkomma oavsett grad av OSDB, exempelvis har studier på barn med habituell 

snarkning noterat kardiovaskulära komplikationer [27], se Appendix I. I en artikel från 2020 med ett 

tiotal tvärsnittsstudier av MRI-hjärna på barn [31] och i senare större studier från USA som verifierar 

fynden [28, 30], har OSDB enligt författarna ”signifikant skadlig effekt på barnens hjärna (bland annat 

kortikal tunnhet) som relaterar till autonom kontroll, andning, beteende och neurokognition [31]. 

Det är oroande att dessa förändringar av hjärnans morfologi och funktioner sker under barndomen 

när hjärnan genomgår signifikant utveckling. Tidig behandling av OSDB rekommenderas, även om det 

är oklart om förändringarna är permanenta eller reversibla”. En review från 2014 med MRI-studier av 

vuxna med OSA [75], och även senare studier [76], visar liknande förändringar på vuxnas hjärna som 

hos barnen.  

En stor dansk databasstudie på 2998 barn 0—19 år med OSA (diagnostiserade med PSG/NAR eller 

oximetri) jämförde resultaten med 11 974 kontroller (utan snarkning, SDB-diagnos eller OSA-diagnos) 

[32]. Studien visade signifikant ökad morbiditet för ett flertal sjukdomar och tillstånd (övre 

luftvägsanomalier, övre luftvägsinfektioner, neurologiska tillstånd, sjukdomar i andningsorgan och 

mage-tarm samt medfödda missbildningar), tre år före och efter barnets OSA-diagnos. Studien visade 

även ökad mortalitet efter fem år, där dödsfallen var 70 per 10 000 barn med OSA jämfört med elva 

per 10 000 kontroller, en hazardkvot på 6,58 (95 procent, CI 3,39 till 12,79). Det är oklart om 

mortaliteten orsakades av OSA eller samsjukligheter. Tidig upptäckt av OSDB och OSA-symtom även 

hos barn med samsjukligheter är därmed av största vikt.   
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Behandling 

I Sverige är mometason med indikation säsongsbunden allergisk eller perenn rinit godkänt från tre 

års ålder. En studie från USA 2022 visade dock att barn mellan fem och tolv år inte hade någon effekt 

av nasal steroid på OSA-symtom eller OSA-beteende [54].  

Svalgkirurgi innebär komplikationsrisker med smärta samt blödning på cirka tre procent hos barn 

efter ATE [77] och barn under tre år har ökad risk för luftvägskomplikationer. Svalgkirurgi har god 

effekt på i övrigt friska barn, med 80 procents minskning av andningsuppehåll och symtom [38, 39, 

78], samt på hjärt-kärlsjukdomar, exempelvis onormalt blodtryck [44, 79] (se Appendix I) och adhd-

symtom [19].  

Även barn med habituell snarkning utan OSA och de med mild OSA har signifikant effekt av ATE 

avseende sömnkvalitet, livskvalitet, enures, beteendeförändringar och kognitiv förmåga [23, 43, 80]. 

Barn med samsjuklighet och ökad risk för OSDB har en sämre effekt av ATE men de flesta blir 

förbättrade med 30—70 procent [81]. I Sverige har en dubblering av antal operationer skett de 

senaste decennierna, framför allt av ATT på barn mellan ett och tre år [42]. Av 8 000 barn 1—17 år 

som tonsillopererades av olika skäl i Sverige 2019 hade 78 procent indikationen OSDB och av dessa 

var 77 procent mellan ett och sex år [82].  

Riskbarn (låg ålder, grav OSA och/eller viss samsjuklighet) behöver snar tid till svalgkirurgi i sluten 

vård samt postoperativ övervakning, eller i ovanliga fall trakeostomi, på grund av ökad 

komplikationsrisk [83]. Behandlingar av felställningar i ansiktsskelett har enligt Cochrane inte 

tillräcklig evidens som behandling av OSDB/OSA [66]. 

Att identifiera ”rätt barn till svalgoperation”, att undvika överbehandling eller underbehandling, vilka 

båda innebär komplikationsrisker för det snarkande barnet, är den stora utmaningen med 

vårdförloppet.  

Uppföljning av kirurgi 

Tonsilloperationsregistret redovisar uppföljning på gruppnivå av tonsilloperationer, men inte av 

adenoidektomi enbart, eller OSDB-symtom, eller PSG/NAR, och täckningsgraden varierar [82]. 

Kvarvarande OSA efter kirurgi är vanligt vid grav OSA, obesitas och samsjuklighet [81] samt hos barn 

under tre år som genomgått ATT [60]. De behöver individuell uppföljning, PSG/NAR och ibland 

reoperationer. Uppföljning med sjuksköterska [50] och vid behov till ÖNH-specialist kan öka 

säkerheten och minska risken för komplikationer vid OSDB.  
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B. Kliniska definitioner på OSDB och OSA  

Definition av OSDB enligt American Pediatric Society (APS) 2012 

Vid habituell snarkning (≥ 3 nätter i veckan) och minst ett av följande 13 tilläggssymtom eller sju 

statusfynd [2]: 

• Symtom under sömn: ansträngd andning, frustning, flämtning, observerade 

andningsuppehåll, enures, sovställning i sittande eller bakåtböjt huvud, cyanos. 

• Symtom under vakenhet: morgonhuvudvärk, dagsömnighet, adhd, inlärningsproblem, 

undervikt, övervikt.  

• Statusfynd: tonsillhypertrofi, munandning, mikrognati, retrognati, högt gomvalv, avvikande 

vikt- och längdutveckling eller högt blodtryck. 

 

APS rekommenderar screening i primärvården för i övrigt friska barn med misstänkt OSA enligt 

definitioner ovan. Om barnet snarkar habituellt och har minst ett tilläggssymtom eller statusfynd 

enligt ovan ska de genomgå polysomnografi (PSG) eller remitteras till sömnspecialist eller ÖNH-

specialist. Om PSG inte finns tillgängligt kan nattlig andningsregistrering (NAR) rekommenderas.   

Databaserad screening för OSDB/OSA har bland annat införts i Indiana, USA, för barn mellan två och 

elva år[5]. De har samma screeningfråga som APS men har modifierat tilläggsfrågorna efter PSQ-

formulär och befintlig databas. Resultaten från studien av 2 500 barn visade att 18,7 procent svarade 

jakande på snarkningsfrågan ≥ 3 nätter i veckan. Prevalens för de nio tilläggssymtomen var  

vakna med frustning: 24,4 procent, andningssvårigheter: 14,2 procent, andningsuppehåll: 5,9 

procent, enures 24,7 procent, morgonhuvudvärk 7,2 procent, dagsömnighet 15,3 procent, adhd 16,2 

procent, övervikt 43,7 procent och undervikt 3,5 procent. Av 475 barn hade 74,7 procent minst ett 

symtom och 41 procent hade minst två symtom. Av de 259 barn som bejakade hela screeningen och 

blev kallade till primärvården bedömdes 79,1 procent av barnen inte ha misstänkt OSDB/OSA. De 

andra remitterades vidare till PSG (12 procent), till ÖNH (2,3 procent) och till sömnspecialist (1,5 

procent). Baserat på denna screening skulle 15,4 procent av alla snarkande barn och 17,3 procent av 

alla barn med snarkning och ett tilläggssymtom, behöva remitteras från primärvården till specialist 

för misstänkt OSDB/OSA. Även Childrens hospital i Pennsylvania (CHOP) i USA har infört liknande 

databaserad screening för OSDB, men ännu inga publicerade resultat (enligt personlig 

kommunikation med Ariel Williamson).  

 

NAG har i enlighet med en amerikansk screeningmodell enligt ovan [2, 5] infört samma 

snarkningsfråga och tilläggssymtom i enlighet med utvalda frågor från PSQ-formulär. Detta formulär 

är översatt till svenska och arabiska på initiativ av NAG, men NAG har tagit bort symtomet ”vaknar 

med frustning (snort)” då den bedöms svårtolkad och inte finns i PSQ subskala SRBD (se nedan).  

Definition av OSDB enligt Europeisk Respiratory Society (ERS) Task Force 2016 

Obstructive sleep disordered breathing (OSDB) är ett syndrom med dysfunktion i de övre luftvägarna 

under sömn. Det karakteriseras av snarkning och/eller ökat andningsarbete som orsakas av ökat 
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andningsmotstånd och svalgkollaps. OSDB misstänks vid frekvent ljudlig snarkning, bevittnade 

andningsuppehåll, orolig sömn och munandning [1].  

OSDB kliniska entiteter enligt ERS:  

• Primär snarkning: Habituell snarkning ( ≥ 3 nätter i veckan) utan apnéer, hypopnéer, 

frekventa uppvaknanden eller desaturationer. 

• “Upper airway resistance syndrome”: Snarkning, ökat andningsarbete, frekventa 

uppvaknanden, utan apnéer, hypopnéer eller desaturationer. 

• Obstruktiv hypoventilation: Snarkning och förhöjda änd-exspiratoriska koldioxidnivåer med 

avsaknad av obstruktiva händelser. 

• Obstruktivt sömnapnésyndrom: Återkommande händelser med partiell eller komplett 

obstruktion av övre luftvägen (apné, hypopné, mixed apné) med störning i normal 

syresättning, ventilation och sömnmönster. 

 

Spektrum av tillstånd som berör vårdförloppet, med ICD-koder 

• Patienten kan ha tillfälliga snarkningar och munandning vid förkylning eller allergi, eller milda 

symtom. Korrekt ICD-10-kod för detta är R06.5 Munandning och snarkning, se figur nedan.  

• Vid mer uttalade symtom under den senaste månaden, baserat på klinisk bedömning; 

anamnes (ja på snarkning ≥ 3 nätter i veckan samt ett tilläggssymtom) eller ett svalg-

statusfynd, PSQ och film. Korrekt ICD-10-kod för detta är R06.8A OSDB.  

• Om utförd PSG eller NAR och ett Obstruktivt Apne-HypopnéIndex, OAHI ≥ 1 eller mer, 

uppfylls kriterier för OSA, och diagnosen klassificeras med ICD-10-kod G47.3 Obstruktiv 

sömnapné.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Beskrivning av spektrum OSDB med successivt ökande och verifierade symtom 

 

 

 

Ny ICD-kod OSDB (R06.8A): Diagnos baseras på symtom den senaste 
månaden: ja på snarkning ≥ 3 nätter i veckan samt 1 tilläggssymtom 
eller positivt status, PSQ och film. 

G47.3 Obstruktiv sömnapné (OSA) Baseras på 
PSG/NAR med gradering: mild (OAHI ≥ 1 – < 5), 
måttlig (OAHI 5 - < 10), allvarlig grad (OAHI ≥ 10).  

Ökande symtom  Vårdförloppet   

R06.5 Munandning och 
eller snarkning. Vid 
symtom kortare än en 
månad eller milda 
symtom 
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C. Klinisk diagnostik med film och frågeformulär PSQ  

Filmning av barn med misstänkt OSDB under sömn av vårdnadshavare i hemmet är lättillgängligt och 

kan också användas som diagnostiskt hjälpmedel. Filmmetoden har i två studier visat hög sensitivitet 

(94–100 procent) men svagheter i specificitet (36–68 procent) [55, 84]. Hög sensitivitet är viktigt för 

att fånga misstänkta fall men film ersätter inte objektiv andningsregistrering under sömn. Barnet bör 

filmas med föräldrarnas smartphone under efternatten, då barnen har mest drömsömn med 

muskelsvaghet, vilket kan påverka så att andningsbesvären bli mer tydliga. 

NAG har identifierat ett internationellt välanvänt frågeformulär; Pediatric Sleep Questionnarie (PSQ), 

subskala SRBD, med 22 frågor [85]. PSQ finns redan översatt till mer än ett tiotal andra språk, och är 

validerad i flera stora internationella studier, även i jämförelse med PSG [57, 86]. NAG gav 2021 i 

uppdrag till ett företag att översätta den engelska originalversionen till svenska och arabiska, enligt 

riktlinjer forward-backward, vilket är utfört. Medlemmar i NAG planerar att fullt validera den svenska 

översättningen. I oktober 2022 har en ”face-to-face” validitet utförts, vilket innebar att fem ÖNH-

specialister och tre vårdnadshavare bedömde om frågorna på svenska är adekvata och rimliga att 

besvara, vilket har lett till små revideringar, se appendix H. NAG bedömer att PSQ kan användas som 

ett stöd i diagnostik av i övrigt friska barn men att det inte ersätter PSG/NAR. PSQ ska inte användas 

för barn med samsjuklighet och ökad risk för OSDB. Frågeformuläret PSQ innehåller frågor om 

snarkningsfrekvens, andningsuppehåll och dagsymtom typiska för OSDB. En metaanalys har visat att 

den har cirka 79 procent sensitivitet och 47 procent specificitet för att upptäcka måttlig OSA (AHI > 5) 

[57]. Fler än sju ja-svar indikerar måttlig till grav OSA (AHI > 5) och färre än fem ja-svar indikerar 

normalvärde [57, 86].  

Nya ”verktyg” som snarkningsfrågan, tilläggssymtom, film och PSQ kan för i övrigt friska barn fungera 

som komplement till anamnes och status, till ”good enough”. Om ”verktygen” inte samvarierar eller 

det finns oklarheter bör barnet undersökas med PSG/NAR. 
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D. Diagnostik med polysomnografi eller nattlig 

andningsregistrering 

Det finns två olika diagnostiska metoder med fyra nivåer enligt American Academy of Sleep 

Medicine, AASM från 1994 och 2012 [62]. Tekniken för registrering av andning och övriga 

kardiopulmonella parametrar under sömn är under stark utveckling och det kommer successivt nya 

tekniska lösningar. Dessa behöver dock valideras för barn.  

 

Polysomnografi (PSG) på sömnlaboratorium nattetid med personal och video är gold standard. PSG 

registrerar sömn (EEG, EOG, EMG), vilket ger sömntid, sömnstadier, mikrouppvaknanden, och 

parallell registrering av andning med NAR, se nedan.  

 

Nattlig andningsregistrering (NAR), polygrafi, innebär kontinuerlig mätning av minst fyra variabler: 

oximetri, andningsrörelser (bröstkorg, buk eller båda), luftflöde och puls. Följande kan läggas till; 

kroppsposition, EMG-aktivitet i käke eller ben, EKG, arteriell tonometri, aktigrafi, och/eller ljud 

(decibelmätare eller vibration) och/eller transkutan koldioxid. 

 

Nivå 1 Övervakad PSG med  personal och video. Metoden finns på få enheter i Sverige, se Appendix J.  

 

Nivå 2 med PSG Icke övervakad PSG i hemmet, portabel utrustning som ovan men video saknas.  

Nivå 2 med NAR är sedan 2022 enligt British Thoracic Society övervakad NAR, inneliggande med 
personal och video. Metoden finns tillgänglig på flera enheter i Sverige, se  Appendix J.  
 
Nivå 3 Icke övervakad NAR, som utförs i hemmet utan video och personal.  Metoden finns tillgänglig 

på flera enheter i Sverige, se  Appendix J. 

 

Nivå 4 Begränsad nattlig andningsregistrering. Kontinuerlig mätning av en eller två variabler, 

exempelvis oximetri, hjärtfrekvens eller luftflöde. Metoden accepteras inte internationellt eller av 

vårdförloppet. 

 

För att kunna ställa säker OSA-diagnos, bedöma svårighetsgrad och utföra korrekt behandlingsval 

rekommenderas övervakad PSG nivå 1 som internationellt gold standard, vilket är resurskrävande[2, 

35, 36, 62]. Vid misstänkt differentialdiagnostik till OSA, exempelvis parasomnier, rekommenderas 

nivå 1.  

PSG utförd i hemmet (nivå 2 enligt AASM 1994) har i en studie från 2022 på 233 barn, med 

medelålder tio år, varav 29 procent hade samsjukligheter, visat sig fungera hos 90 procent [87]. 

Denna metod används sällan i Sverige idag, men kan utvecklas vid behov. Tolkning av sömn-

registreringar är dock komplicerat och specialkunskaper behövs. 

Övervakad NAR räknas sedan 2022 som nivå 2 enligt British Thoracic Society [37]. Metoden kan 

utökas i Sverige, då tolkning av andning är mindre komplicerad än av sömn.  
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Nivå 3, oövervakad NAR i hemmet, utförs i Sverige vid misstänkt OSA innan behandling för alla vuxna 

över 18 år [88]. Metoden rekommenderas inte till barn enligt AASM 2017 [36], men enligt ERS kan 

den användas vid resursbrist[1]. Nivå 3 finns på flera enheter i Sverige och kan fungera som första 

steg på i övrigt friska barn, vid behov flera nätter i rad, vilket vårdförloppet har beaktat. Vid 

svårtolkad nivå 3, framförallt hos barn med viss samsjuklighet eller låg ålder, rekommenderas nivå 1 

eller 2.  

 

Tolkning av PSG och NAR 

• Ska ske manuellt för att ta bort artefakter och säkerställa kvaliteten.  

• En hypopné hos barn innebär två uteblivna andetag som resulterar i en treprocentig 

syrenedgång eller ett mikrouppvaknande (arousals).  

• Det är valfritt att tolka gradering av OSA hos tonåringar utifrån kriterier för vuxna eller 

utifrån barnkriterier [62] men NAG rekommenderar barnkriterier tills barnet är 18 år. 

• Största svagheten med NAR jämfört med PSG är osäkerhet i sömnlängd samt svårighet att 

upptäcka mikrouppvaknanden, vilket leder till att NAR underskattar graden av OSA jämfört 

med PSG. En studie på vuxna visade att NAR underskattar graden av OSA med cirka 30 

procent [89]. Skillnader i gradering mellan PSG och NAR ökar ju mildare OSA personen har. 

Hos barn är gränsen för mild OSA lägre än för vuxna, med OAHI 5 hos vuxna och 1 hos barn. 

Därmed riskerar NAR att missa en diagnos mild till måttlig OSA hos ett barn. 

• PSG kan visa när andningsstörningarna uppkommer under ett visst sömnstadium, till 

exempel under REM-sömn då muskelatoni inträffar, vilket är vanligt hos barn framför allt på 

efternatten.  

 

Utbildning och certifiering för tolkning av PSG och NAR kan ske av all vårdpersonal via Svensk 

Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin (SFSS) eller Europeisk Sömnforskningsförening (ESRS). 
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E. Riskfaktorer och riskgrupper som anges i vårdförloppet 

Nedan är riskfaktorer och riskgrupper med samsjuklighet som anges i vårdförloppet samlade i  
lista 1—3. 
 
Tabell 5. Listor med riskfaktorer och riskgrupper 

Lista 1. Riskfaktorer för att ha eller utveckla OSDB/OSA 

• Lymfoid hyperplasi (adenoid, tonsiller, tungbas) 
• Munandning 
• Allergisk rinit 
• Recidiverande otiter  
• Övervikt/obesitas 
• Undervikt (failure to thrive) 
• Kraniofaciala avvikelser (mandibulär retrognati, smal maxilla) 
• Hypertoni  
• Adhd 
• Enures 
• Uttalad GE-reflux 
• Prematurt födda barn 
• Familjär OSDB/OSA (syskon, föräldrar) 
• Lungsjukdom eller underhållsbehandlad astma 
• Socioekonomisk utsatthet ökar risken för fördröjd eller utebliven diagnos. 
• Samt lista 3 Samsjuklighet eller tillstånd enligt nedan  

 

Lista 2. Riskgrupper vid svalgkirurgi vid OSDB/OSA (inklusive ökad risk vid narkos) 

• Blödningsbenägenhet 
• Undervikt (failure to thrive) 
• Uttalad GE-reflux 
• Laryngomalaci, pseudokrupp, tunghyperplasi 
• Hjärt- och kärlsjukdom 
• Lungsjukdom inklusive astma 
• Samt lista 3 Samsjuklighet eller tillstånd enligt nedan 
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Lista 3. Samsjukligheter eller tillstånd med ökad risk för utveckling av OSDB/OSA, vid 

narkos samt kvarvarande OSA efter svalgkirurgi  

Tillstånd ICD-kod (anges för 
uppföljning med 
indikatorer) 

Kommentar 

Låg ålder  Under tre år Journal 

Grav OAHI ≥ 10 eller 
desaturationer < 85%  

G47.3 PSG/NAR 

Samsjukligheter, 
missbildningar och 
jämförbara tillstånd 

 Exempel på 
missbildningar, sjukdomar 
och tillstånd 

Kraniofaciala missbildningar –
flera tillstånd 

Q75 Kraniofacial dysostos 

Mandibulofacial dysostos 

Övriga i gruppen om de 

ingår i syndrom 

Missbildning nervsystem Q00-07  

Missbildning larynx Q31 Laryngomalaci 

Missbildningssyndrom – flera 
tillstånd 

Q87 Aperts syndrom 

Prader Willi 

Marfans syndrom 

Pierre-Robin sekvens 

Akondroplasi Q77  

Downs syndrom Q90  

Medfödd muskelhypotoni P94.2  

Obesitas (Iso-BMI 30) E66.0, E66.8–9 Journal/tillväxtkurva 

Inlagrings-
/ämnesomsättnings-
sjukdomarsjukdomar 

E75-E80 Mucopolysackaridos 

Ökad risk för OSA finns i 

olika grad vid flera av 

tillstånden 

Cerebral pares G80  

Primära muskelsjukdomar G71 Medfödd muskeldystrofi 

Duchennes muskeldystrofi 

Dystrofia myotonica 

Spinal muskelatrofi (SMA) G12  

Sickle-cellanemi D57.0, 57.1 Sickle-cellanemi med eller 

utan kris 
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F. Vårdprogram för barn med samsjukligheter med ökade risker 

för OSDB/OSA  

Nedanstående tabell redovisar diagnoser med samsjukligheter med ökade risker att utveckla och ha 
kvarvarande OSDB/OSA efter behandling, med utdrag från vårdprogram, vilka behöver revideras. 
 
Tabell 6. Diagnoser med samsjuklighet och vårdprogram för misstänkt OSDB 

Diagnos/er Kunskapsstöd inklusive vårdprogram 

Downs syndrom Medicinskt vårdprogram 0–18 år (2020) 

Vårdnadshavarna bör informeras kring risken och vid upprepade tillfällen tillfrågas 

om misstänkta symtom på sömnapné: snarkning, oregelbunden och/eller ljudlig 

andning, orolig sömn, dagsömnighet, koncentrationssvårigheter med mera. Man 

bör vara medveten om att det är en relativt dålig korrelation mellan vad föräldrarna 

uppger och hur andningen fungerar nattetid. Om misstanke om sömnapné finns är 

det önskvärt att barnet genomgår en nattlig andningsregistrering alternativt 

polysomnografi. Framför allt är detta viktigt för barn som inte förbättras av gängse 

behandling med adenoidektomi/tonsillektomi. 

 

Kraniofaciala 

missbildningar 

Nationellt vårdprogram (2017) 

Vid tecken på obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS) utförs nattlig 
andningsregistrering. Tänkbara steg för att förbättra syresättning är tonsillektomi, 
adenoid adenoidektomi, nasofaryngela tuber och CPAP. I enstaka svåra fall kan 
tracheostomi bli nödvändigt för att säkerställa god syresättning. 

Cerebral pares Regionalt vårdprogram Stockholms Läns Landsting (Region Stockholm) (Nationell 

arbetsgrupp) (2014) 

Hypoventilation och framför allt nattliga andningsuppehåll är inte helt ovanliga. 

Andningsregistrering under sömn/polysomnografi bör övervägas hos barn som 

kräver kontinuerlig eller återkommande syrgasbehandling, vid misstanke om apnéer 

eller hypoventilation samt i samband med ställningstagande till behandling med 

CPAP/BiPAP.  

Vid anamnestisk/klinisk misstanke om OSA görs sömnpolygrafi och remiss skickas 

till öronspecialist för att bedöma övre luftvägsobstruktion på grund av adenoid eller 

hypotona/dysmotila övre luftvägar. 

Neonatala riskbarn Uppföljningsprogram Neonatala Riskbarn (2015) 

Barn som varit särskilt små eller sjuka som nyfödda. Hälsoformulär vid två år och 

5,5 år samt omfattande undersökning av läkare, psykolog och fysioterapeut. Inga 

specifika frågor kring nattliga andningsbesvär finns i uppföljningsprogrammet. 

Autism eller adhd Riktlinjer för medicinsk utredning vid autism (2019) eller ADHD 

Anamnes - sömn - andningssvårigheter, sömnapné 

Congenital 

Muscular 

Dystrophies (CMD) 

Consensus Statement on Standard of Care for Congenital Muscular Dystrophies 

(2010) [90]. Patienter med ökat andningsarbete, orolig sömn, dålig viktuppgång, 

https://snpf.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/4/2014/10/cmd.pdf
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Diagnos/er Kunskapsstöd inklusive vårdprogram 

dagtrötthet osv rekommenderas nattlig syrgasmätning --> vid normal syresättning 

rekommenderas PSG med CO2-mätning. 

Duchennes 

muskeldystrofi 

Nordiskt vårdprogram (2009) 

Vitalkapaciteten (VC) ska mätas en gång per år från att pojken kan medverka eller 

senaste när han fyllt tio år. När VC är < 50 procent ska pojken remitteras för PSG. 

Dystrofia myotonica Skandinaviskt konsensus kring Dystrofia myotonica (2010) 

Nattliga andningsregistreringar med kontinuerlig monitorering av syrgasmättnad 

och koldioxidnivåer föreslås på vida indikationer. Fullständig polysomnografi 

bedöms inte indicerad utom i undantagsfall, där specifikt intresse riktas gentemot 

eventuell sömnstörning trots adekvat nattlig respiration. 

Spinal muskelatrofi Skandinaviskt referensprogram (2005) 

Viktigast är bedömningen av en eventuell nattlig hypoventilation. Vanligen görs en 

NAR/polygrafi där man registrerar andningsrörelser, SaO2 och CO2. 

Prader Willi 500 p i 

Sverige 

Socialstyrelsen sällsynta diagnoser (2015) 

"För en del störs nattsömnen av täta, korta andningsuppehåll (centrala apnéer men 

också obstruktiva apnéer på grund av fetma), vilket leder till tröttheten under 

dagen." 

Marfans syndrom 

1500 p i Sverige 

Socialstyrelsen sällsynta diagnoser (2017) 

"En hög och smal gom kan även orsaka snarkning och ökad risk för 

andningsuppehåll under sömnen (sömnapné)." 

Beckwith-

Wiedemanns 

syndrom 10/100 

000 

Socialstyrelsen sällsynta diagnoser (2020) 

"Om den förstorade tungan gör det svårt för barnet att suga och äta kan det bli 

aktuellt med en operation efter 12 månaders ålder. Om barnets andning påverkas 

av att tungan är förstorad kan operationen ske tidigare." 

Akondroplasi Socialstyrelsen sällsynta diagnoser (2013) 

"Vid misstanke om att andningsfunktionen är påverkad bör en mer omfattande 

utredning göras. Den består av undersökning av bland annat andningsrörelser över 

bröstkorg och buk, hjärtfrekvens och blodgaser under minst åtta timmar under 

nattsömn (polysomnografi).Tonsillerna och adenoiden kan minskas i storlek genom 

en operation (adenoidtonsillotomi), vilket har gynnsam inverkan på 

andningsfunktionen." 

Sickle cell anemi Socialstyrelsen sällsynta diagnoser (2017) 

Vårdprogram Sicklecellanemi (2016) 

“Obstruktv sömnapné beaktas även.” 

Obesitas med eller 

utan syndrom 

Internetmedicin (2020) 

1177 

”En del barn känner sig trötta. En del äldre barn kan också få besvär med 

snarkningar och störd sömn.” 

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/barn-och-ungdom/ako/fetma-hos-barn/?highlight=fetma+hos+barn
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/mage-och-tarm/fetma/overvikt-och-fetma-hos-barn/
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Diagnos/er Kunskapsstöd inklusive vårdprogram 

Inlagringssjukdomar 

som 

mukopolysackaridos 

Mukopolysackaridos typ I Socialstyrelsen sällsynta diagnoser (2018): 

”En del barn har förstorade tonsiller som bidrar till att de snarkar när de sover och 

har andningsuppehåll under sömn (sömnapnéer). (...) En del barn och ungdomar 

kan behöva operera bort förstorade tonsiller eller polyper bakom näsan, som 

framför allt kan försvåra andningen under sömn. Andningsmönstret nattetid kan 

kartläggas med hjälp av andningsregistrering av blodets syremättnad 

(pulsoxymetermätning). De barn som inte kan andas ut koldioxid ordentligt kan 

behöva andningsstöd på natten (continuous positive airway pressure, CPAP).” 

 

Mukopolysackaridos typ VI Socialstyrelsen sällsynta diagnoser (2019): 

”Ibland behöver förstorade tonsiller eller polyper bakom näsan opereras bort, 

eftersom de kan försvåra andningen under sömn. En del barn behöver 

andningsstöd på natten (continuous positive airway pressure, CPAP eller bilevel 

positive airway pressure, BiPAP). 
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G. Indikationer för tonsilloperation på grund av obstruktion  

Nedan anges nationella medicinska indikationer för tonsilloperation på grund av obstruktion från 

2009, uppdaterat 2019 på Internetmedicin [91]: 

Tre baskriterier skall vara uppfyllda: 

1. Snarkning och samtidig munandning 

2. Tydliga andningsuppehåll och/eller orolig sömn med täta uppvaknanden 

3. Tonsillförstoring 

Om något av följande tilläggskriterier är uppfyllda minskar kravet på dokumentation av 

andningsuppehåll eller störd sömn: 

• stort sömnbehov, dagtrötthet, uppmärksamhets- eller koncentrationssvårigheter, 
disciplinsvårigheter, humörsvängningar, hyperaktivitet, enures, svårigheter att svälja fast föda, 
avvikande bettutveckling. 

Kommentar från NAG: Dessa indikationer gäller enbart tonsilloperation vid obstruktion, och behöver 
uppdateras för OSDB barn enligt detta vårdförlopp. Vid munandning behövs även adenoidektomi. 
Snarkning och samtidig munandning är ändrat till habituell snarkning (≥ 3 nätter i veckan), samt att 
alla tre baskriterier inte behöver vara uppfyllda.   
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H. Pediatric Sleep Questionnaire, SRBD-subscale.   

Frågeformulär om beteenden under sömn och vakenhet hos barn 

Barnets namn och personnummer:  ___________________________  
 
Person som fyller i formuläret:    ___________________________  
 
Datum när formuläret besvaras:    ___________________________  
 
Barnets vikt (kg):  längd (cm): 
 
 
Svara på frågorna som avser hur barnet vanligtvis har varit under den senaste månaden,  
och inte enstaka dagar eller nätter. Kryssa rutan för Ja, Nej eller Vet ej  
 

  Ja Nej Vet ej 
1. NÄR BARNET SOVER:    
 Snarkar barnet mer än hälften av tiden?    
 Snarkar barnet alltid?    
 Snarkar barnet högt?    
 Har barnet tung eller högljudd andning?    
 Har barnet ansträngd andning eller kämpar med 

andningen? 
   

     
2. Har du någon gång sett barnet sluta andas under 

natten? 
   

     
3. HAR BARNET:    
 Tendens till att andas genom munnen på dagen?    
 Torr mun när barnet vaknar på morgonen?    
 Av och till kissat på sig om natten?    
     
4. HAR BARNET:    
 Vaknat upp outvilad på morgonen?    
 Problem med att vara sömnig på dagen?    
     
5. HAR EN FÖRSKOLLÄRARE/LÄRARE KOMMENTERAT ATT 

BARNET VERKAR SÖMNIGT UNDER DAGEN? 
   

     
6. ÄR DET SVÅRT ATT VÄCKA BARNET PÅ MORGONEN?    
     
7. VAKNAR BARNET MED HUVUDVÄRK PÅ MORGONEN?    
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  Ja Nej Vet ej 
8. HAR BARNET NÅGON GÅNG SEDAN FÖDSELN SLUTAT 

ATT FÖLJA DEN NORMALA TILLVÄXTKURVAN? 
   

     
9. ÄR BARNET ÖVERVIKTIGT?    
     
10. BARNET KAN OFTA:    
 Verka som att det inte lyssnar när någon pratar direkt 

med barnet? 
   

 Ha svårigheter med att organisera uppgifter och 
aktiviteter? 

   

 Lätt bli distraherad av yttre stimuli?    
 Sitta oroligt och röra händer eller fötter eller vrida sig i 

stolen? 
   

     
 Vara på språng eller verka ’hyperaktiv’    
 Störa eller avbryta andra (t.ex. i samtal eller lek)?    
  

Antal Ja 
 

 

 
 

Tack! 
 
 

Översättning av Pediatric sleep questionnaire, subscale SRBD, Chervin 2000, från engelska originalet till 

svenska och tillbaka av Semantix, Umeå, Sverige, på uppdrag av NAG Vårdförlopp OSA barn maj 2021.  
”Face-to-face” validering utförd oktober 2022. 

 
© Regents of the University of Michigan 2006 
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I. Behandlingseffekt kardiovaskulära konsekvenser hos barn 

med OSDB/OSA 

I illustrationen nedan indikerar en bock ( ) studier som visar förbättring efter behandling, 

frågetecken (?) indikerar studier som visar olika resultat eller där effekterna är okända. RV= höger 

kammare, BP= blodtryck.  

 

Figur 4. Behandlingseffekt på kardiovaskulära konsekvenser hos barn med OSDB och OSA. Källa: Vlahandonis et al. Does 

treatment of SDB in children improve cardiovascular outcome? Sleep Med Rev. 2013 [79].  
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J. Lista över sex regioners enheter med PSG eller NAR på barn 

Tabell 7. Lista över enheter med andningsregistreringar PSG eller NAR på barn. Reservation att listan inte är fullständig och 
behöver succesivt revideras.  

Sjukvårdsregion Enheter med tillgång till andningsregistreringar PSG eller NAR 

Södra  • Lunds Universitetssjukhus, Barnkliniken: Övervakad NAR nivå 2. Klin 
Neurofys: PSG nivå 1  

• Kristianstad ÖNH klinik: Oövervakad NAR nivå 3. 

Västra  • Sahlgrenska Universitetssjukhus: Barnfysiologen, övervakad PSG nivå 1, 
NAR nivå 2 och oövervakad nivå 3.  

Sydöstra  

 

• Linköpings Universitetssjukhus, Neurofysiologiska kliniken: övervakad PSG 
och NAR nivå 1 och 2. 

• Norrköping: oövervakad NAR nivå 3 

• Jönköping, Barnkliniken: NAR övervakad nivå 2 och oövervakad nivå 3.  

Stockholm 
Gotland 

 

• Karolinska Universitetssjukhus, Huddinge, ÖNH: övervakad PSG nivå 1. 

• Karolinska Universitetssjukhus, Solna, andningsenheten, Astrid Lindgrens 
Barnsjukhus: övervakad NAR nivå 2. 

Mellansverige 

 

• Örebro Universitetssjukhus, Neurologkliniken: övervakad PSG nivå 1. 

• Uppsala Akademiska Sjukhuset, Barnkliniken: övervakad NAR nivå 2 

• Gävleborg: oövervakad NAR nivå 3 

• Avesta: Barn 3-12 år: PSG och NAR nivå 1, 2 och 3. 

Norra 

 

• Norrlands Universitetssjukhus, Barnkliniken: övervakad NAR nivå 2. 

• Östersunds sjukhus, Klinisk Fysiologi: oövervakad NAR nivå 3. 
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