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Dagen efter togs tonsillerna och

adenoiden (körteln bakom näsan) bort

Med god effekt på andningen ☺

Viktor 2 år inlagd för ”failure to thrive”, tarmbiopsi, gluten?

Desatureringar till 65% utan syrgas



Lymfatisk svalgring: adenoid, 

tonsiller, tungbas (Waldeyer)
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Hyperplasi vanligt på barn 2-6 år

Ovanligt vuxna 5-10%
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Sömnrelaterade andningsstörningar 

•Svalget, ett mjukt ”muskelrör”

•Sömn är muskelavslappande

•Vid trängsel i övre luftvägar:

– Svårt att hålla luftvägarna 

öppna vid inandning och 

sömn

– Bevarade 

andningsrörelser

– Biljud; Snarkning
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Sömnrelaterad andningsstörning
Sleep disordered breathing (SDB) 

Primär

snarkning

och/eller

mun

andning

Obstruktiv Sömn

Apnea  (OSA)

mild     måttlig

allvarlig

Ökad grad av symptom 

med sömnstörning

Polysomnography

(Golden standard) 

Guidelines American Pediatric Society: All children and adolescents 

should be screened for snoring (Marcus Pediatric 2012)



Vanligt!

• 10- 15 % Sleep Disordered Breathing (Bixler Sleep 2009)

• Prevalens OSA 1 – 5% (Marcus Pediatrics 2012)

• Familiär ökad risk:

• Om föräldrar har OSA (Friberg Sleep 2009)

• Om föräldrar har låg socio-ekonomisk status 

(Friberg Sleep Med 2015)
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Farligt!
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• Sömnfragmentering; minskad återhämtning
• Kognitiv och beteendestörning

• Hormon rubbningar
• Growth Hormone, enures, minskad insulin tolerans

• Hypertension (OSA+ habituella 
snarkare>3times/w) (Horne 2011)

• Cor pulmonale

• Ökad sjukvårdskonsumtion från första året 
(Tarasiuk Am J  Respir Crit Care Med, 2007)

• Postoperativa komplicationer

• Särskilt om desatureringar < 80 %

• Dödsfall förekommer (Jennum Thorax 2013)



Symtom

• Nattliga:

• Snarkning

• Orolig sömn

• Andningsstopp

• Kvävningsattack (choking)

• Indragningar (torax jugulum)

• Bakåtböjt huvud

• Svettning

• Dagtid:

• Munandning

• Hyperaktivitet

• Aggressivitet

• Inlärningssvårighet

• Trötthet/Sömnighet

• ”Failure to thrive”
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Övre luftvägsobstruktion leder till SDB/OSA

Anatomi:

Adenotonsilllär hypertrofi

Tungbashypertrofi

Laryngomalaci

Obesitas

+Funktion:

Downs syndrom

Kraniofaciella missbildningar

Neuromuskulära sjukdomar

GERD
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Klinisk undersökning

•Svalg

–Tonsillstorlek Brodsky 1-4
•Svårt, korrelerar dåligt till besvär

–Hög gom? Korsbett? 

•Fiber endoskopi, video: 

–Adenoid hypertrofi, förtränger 

nässvalg 25-100%

–Tungbas tonsiller, larynxingång

•Torax utseende:

–Trattbröst? Harrisonfåra?

•Vikt:

• Obesitas? Större barn

• Failure to thrive? Små barn
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Utredning

Anamnes positivt prediktivt värde 65% (enl Am 

Academy of Pediatrics guidelines)

Frågeformulär t ex OSA-18 har inget 

diagnostiskt värde

Klinisk us PPV 46% (AAP guidelines)

Sömnregistrering

fåtal barn än så länge, resurskrävande
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Polysomnografi barn Karolinska ÖNH Huddinge 2009

• Golden standard OSAS vuxna o barn 

• 6 EEG elektroder samt EOG, EMG (haka 
o u-ben) sömn parallellt med andning. 

• Audio-videokamera

• Koldioxidmätning perkutant  

• Sömnstadier, exakt sömntid för att 
gradera med index samt bedöma 
sömnkvalitet, sömnstadier 

• Differentialdiagnos

• Periodiska benrörelser (PLM)- PLM 
arousalindex

• 600 barn/år 



Sömn-

stadier
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Normal nattsömn

Vaken

REM dröm

Sömnstad 1

Sömnstad 2

Sömnstad 3

Sömnstad 4

Hypnogram
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REM-sömn (dröm)

• Inaktivitet i kroppsfunktioner

– Undantag: andning, blodtryck och puls 

• Muskeltonus är låg

– Undantag reflexer, ögonaktivitet Rapid 

Eye Movement

• Svårväckt  

• Betydelse: 

– Förbereda oss mentalt för händelser

– För kognition/inlärning: fåglar och 

däggdjur sover REM och kan lösa problem 

samt skapa former för kommunikation 
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Djupsömn

• Kroppens återhämtning sker genom:

• Ökad frisättning av testosteron, 

prolaktin, tillväxthormon (GH), 

aldosteron (ADH) insulin

• Ökad glykogeninlagring

• Minskad frisättning av kortisol, 

adrenalin, sköldkörtelhormoner
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Normalt PSG barn i REM drömsömn-muskelatoni
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OSAS barn i REM drömsömn-muskelatoni



Obstruktivt apnéhypopné index = OAHI

Antal obstruktiva andningsuppehåll (duration 2 uteblivna andningar) per sömntimme

Gradering av OSA Barn Vuxna

Mild: >1-4,9 5-14,9

Måttlig:   5-9,9 15-29,9

Allvarlig:     ≥10 ≥ 30

Danielle Friberg 2017



Centrala apnéer enl AASM 2012 

• >20 sek avsaknad av andningsrörelser eller leder till 

– arousal

– desatur 3%

– eller om < 1 år: bradykardi (<50 slag/min i 5 sec eller <60 

slag/min i 15 sec)

• Hypoventilation om Transkutan pCO2 >50 mm Hg  

>25% av TST



Carole Marcus, Philadelphia Children 

hospital 2014

• “If short central apneas but associated with 

desaturation then I would assess the child's 

pulmonary status. If long apneas, then I 

would image the child's head. Also treat any 

reflux”.
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Bradykardier barn

• 60 bpm under 15 sek eller

• 50 bpm under 5 sek

• I samband med apné, kan vara 

alarmerande 
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PSG barn vad skiljer från vuxna?

•Låga värden för OSA, barn ska inte ha apnéer

•Sömntiden viktig, helst inneliggande med personal!

•Barn gillar inte näsgrimman

•Justering under natten vanligt

•Video-övervakning med ljud viktigt 

•Föräldrarna kan störa med egen snarkning

•Apnéer oftast i REM  

•I början av natten djupsömn N3 (när föräldrar kollar)

•Hjärtrytm, om bradykardi i samband med apné

•Gärna koldioxidmätning transkutant (syndrombarn)

•Om saturation under 80%: stanna kvar för att träffa läkare

•Belöning; ska kanske göra ny PSG senare



Diagnostiska nivåer enligt AASM

1. Polysomnografi (PSG) 

”inlab” en natt

2. PSG ambulant

3. Respiratorisk polygrafi

(PG/RP/NAR)

4. Oximetri under sömn en 

natt
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Overnight polysomnography versus respiratory 

polygraphy in the diagnosis of pediatric obstructive sleep 

apnea Tan et al Sleep 2014

Overnight Polysomnography versus Respiratory 

Polygraphy in the Diagnosis of

Pediatric Obstructive Sleep Apnea

Bland Altman plot N=100: visar att lab RP underskattar AHI

jämfört med PSG AHI. Diagnostisk metod ändrade behandling hos 23%

Medel AHI
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Validering andra metoder vs PSG

• Videotape ambulant: sensitivitet 89%, specificitet 77%

• Audio tape: sensitivitet 43%-86%, specificitet 67%-80%

• Nap PSG (dagtid) sensitivitet 69%-75%, specificitet 60%-

100% (missar REM sömn)

• Nattlig pulsoximetri är billig och enkel. Men falska positiva

resultat pga rörelse artifakter.

• Negativ/inkonklusiv oximetri behövs PSG för att utesluta

OSA.

Zhenhong et al, 2016 J All & Clin Immun
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När rekommenderas andningsregistrering under sömn?

1. Barn med ökad risk OSA: 

– Kraniofaciella missbildningar 
(Treacher Collins, Pierre Robins, 
mikrognati)

– Neuromuskulära sjukdomar 
(hypotona) 

– Mb Down (”vårdprogram”)

– Grav Obesitas

2. Vid tveksam operationsindikation; 
undvika kirurgi milda fall, medicinsk 
behandling först

3. Allvarlig OSA, planera postop vård 

4. Kirurgisk ”failure”med kvarvarande 
symtom men ingen vävnad att 
bortoperera
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Behandling SDB/OSA barn

• Kirurgi: Tonsillektomi/Tonsillotomi (+ 
abrasio)

• Medicinsk behandling
– Kortisonässpray

– Leukotrien-antagonister

– PPI 

• Viktreduktion

• CPAP

• Tracheostomi
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Kirurgisk behandling SDB/OSA

•Om nästäppa, munandning och snarkningar 

– Körtel, ”barnpolyp”, bakom näsan skrapas 
bort, abrasio

•Om andningsuppehåll

– Även halsmandlarna opereras bort helt 
(tonsillektomi) eller delvis (tonsillotomi)

– 80-90 % bättre eller bra efter operation



Tonsillektomi eller Tonsillotomi?

Tonsillotomi partiell resektion

Risk för reop pga obstruktion 5-10 % inom 1 år

(50% inom 5 år) Odhagen 2015

Tonsillektomi total resektion

Risk för reop pga blödning 2-3% inom 1 år  

Berätta kunskapsläget o involvera familjen i beslutet

Rekommendera Tonsillotomi om >3 år i övrigt friskt i dagkirurgi

Rekommendera Tonsillektomi om < 3 år i slutenvård 

operationsmetod. Höjd komplikationsrisk 
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GERD/LPR LaryngoPharyngeal Reflux 

kan ge sömn och andningsproblem

Orsaka:

– Mikrouppvaknanden, sömnfragmentering

– Central apné (skydda luftvägen)

• Svullnad i luftvägen: OSA

– Adenotonsillär vävnad

– Posterior larynx-ingången (gränsar till 

esofagusingången), ”laryngomalaci”
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24 h dubbel lumen pH probe visade 7 episode I 

den övre proben med 4.8% av tiden med pH 

under 4.0.

Stapleton and Brodsky. Extra-esophageal acid reflux induced adenotonsillar hyperplasia. IJ Ped ORL 2008; 

72: 409-13

Fall rapport: 
3 årig pojke, behandlades med antibiotika utan effekt på OSA symtom

Planerades för adenotonsillektomi –endoskopiskt utseende preop

Efter 3 veckors behandling med PPI. 

Danielle Friberg



6 månaders 

pojke

3,5 års ålder

”Laryngomalacia”

Nokturna symptom och excessivt ödem posterior glottis
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Konklusion

Misstänka diagnosen barnOSA

•Symtom under sömn måste efterfrågas av 

doktorn:

– Snarkning eller inspiratoriskt biljud pga övre 

luftvägshinder

– Ev. Andningsuppehåll

– Orolig sömn, svettning

– Ev. Sängvätning, enures
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Videotape smartphone

Sänd ut instruktioner till föräldrar 2 veckor före 

läkarbesök: 

• Observera o videofilma barnet under REM 

sömn (muskel-atoni), mellan 03:00- 05:00!

• Ingen pyjamas, barbröstad

• Snarkning?

• Apne? Kvävningsattack?

• Indragningar i Torax eller Jugulum?

• Bakåtböjt huvud? 
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