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Linus 8 år 
svimmar... 
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Svimning är en plötslig medvetande och tonusförlust  
som är snabbt övergående med spontan återhämtning.  
Hos barn nästan alltid benign  
men kan orsakas av allvarlig bakomliggande (kardiogen) orsak  
med risk för plötslig död. 
 
 
Ca 15 % av barn mellan 8-18 år har svimmat. 
 
Svimning står för 3 % av akutbesöken ¤. 
5% av svimningar har kardiell orsak ¤¤ 
 
 

¤ Lewis DA et.al. Syncope in the pediatric patient. Pediatr Clin North Am 1999;46:205 
¤¤ Ritter et al. Pediatics 2000;105:E58 
 

  



  

   Linus 
 Lite orolig, känslig kille som blir nervös i skolan  

  när han skall göra något inför andra 
 
Sjukdomar:  
Astma, nötallergi 
 
Socialt:  
Bor med mamma, pappa och en äldre bror som är 10 år 
 
Hereditet: 
Storebror har epilepsi  
Pappa är opererad för aortastenos som barn.  
Mamma har migrän och lågt blodtryck. Svimmat mycket i tonåren. 
Morfar dog 59 år i plötslig hjärtdöd. Var elitidrottare och hade ”stort hjärta” 
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1:a svimningen 

Lekte på stranden med storebror som skar sig på glas och började blöda. 
Linus sprang 20 meter till pappa efter hjälp. 

När kan kom fram och stannade upp föll han ihop.  
Vaknade snabbt till liv. 

 
Linus tycker att det är äckligt med blod. 
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  Pappa plåstrar om storebror. 
Blir orolig för Linus svimning och åkte till akuten med Linus. 
 
 När Linus kommer in till akuten mår han bra. 
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Vad gör du? 
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Hjärta: Blåsljud  I 3 sin. 
 
Blodtryck 75/55 
 
Ekg: Normalt 
 
Neurologstatus: normalt 
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HF 76, PQ 121, QT 372, QTc 390, 
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Vasovagalt? 
 
Hjärtfel? 
 
Annat? 



Vasovagal reaktion 

 Vanligaste orsaken till svimning hos friska barn. 

 Är ovanligt före 10 års ålder. 

 
 

Har vanligen försymtom så som huvudvärk, yrsel, synförändringar, 
illamående, blekhet. 

 
 

 Ofta en föregående händelse så som lång tid stillastående (luciatåg, 
körsång), smärta, oro, sett blod, het/fuktig omgivning, litet utrymme med 

dålig luft, stress eller efter lång tuff fysisk aktivitet. 

 

 



Hjärtfel? 

   Strukturella hjärtfel: 

 

T.ex. Aortastenos, Pulmonalisstenos, Fallots tetrad,  Enkammarhjärta, 

Ebsteins anomali, Mitralisstenos, Hypertrof cardiomyopati 
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Arytmi med bakomliggande elektrofysiologisk störning  
 

LQTS    (Long QT syndrom) 

Kort cQT  ( cQT-tid < 0.3 sek) 

WPW   (Wolff-Parkinson-White) 

ARVD   (Arytmogen högerkammare) 

Brugada 

Katekolaminerg polymorf ventrikeltakykardi 

 

   Solweig Harling 



KARDIOGEN SVIMNING 

 

Kardiogen orsak allvarlig och skall misstänkas när: 

 

•Svimning sker i liggande eller vid ansträngning 

 

•Samtidig bröstsmärta och/eller hjärtklappning 

 

•Handlöst fall utan förkänning 

 

•Medfött hjärtfel 

 

•Ärftlig arytmi 

 

•Ärftlighet för plötslig död före 30 års ålder 

 

 Solweig Harling 
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2:a svimningen 

Familjen är på semester och man har kört länge. 
AC är trasig och det är varmt i bilen. Familjen stannar först vid 3 tiden 
vid en sjö för att ta lunch och alla är varma och hungriga. 
 
Linus springer direkt ner till sjön för att kasta sig i vattnet. 
När han tar av sig byxorna svimmar han. Hinner inte i vattnet. 
Vaknar snabbt till liv. Mår bra. 
 
Söker på vårdcentralen när man kommer hem 3 dagar senare 
Då det är andra gången han svimmar på ett halvår. 
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Hjärta: blåsljud 
 
Blodtryck: 85/60 
 
EKG: ua 
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Hypoglykemi? 
 
Vasovagalt? 
 
Annat? 
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3:e svimningen 

Linus är inne hos grannpojken på kalas. 
Äter en chokladkaka och får plötsligt väldigt ont i huvudet. 

 
Blir rädd för att han fått i sig nötter (hänt en gång tidigare) 

 
Springer hem och just innanför dörren ramlar han ihop. 

Vaknar snabbt till liv och mår bra. Har inte svårt för att andas 
men har jätte ont i huvudet. 

 
Mamma blir rädd och ringer efter ambulans. 
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Vad gör du? 
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Hjärta: inget blåsljud 
 
Blodtryck: 110/60 
 
EKG: ua 



2010-04-22 

Vasovagalt? 
 
Migrän? 
 
Anafylaxi? 
 
Annat? 
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4:e svimningen 

Familjen är och badar i utomhuspool. 
Linus och hans bror tävlar om att plocka upp en nyckel på botten. 

 
När Linus kommer upp till ytan och hoppar upp på kanten 

svimmar han. Kommer snabbt till liv. Mamma är van vid att han svimmar... 
 

Nästa dag har Linus ett läkarbesök på barnmottagningen för sin 
astma så mamma väntar och berättar nästa dag 

för dej om hans 4:e svimning. 
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Vad gör du? 
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Hjärta: inget blåsljud 
 
Blodtryck: 110/60 
 
EKG: ua 
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Epilepsi? 
 
Annat? 
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Vid svimning i samband med fysisk aktivitet bör arbetsprov göras 



 
 
  

 
 
 

HR 80, PQ 134, QT 482, QTc 461 

4 minuter efter avslutat arbetsprov 



LQTS 
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QTc = QT intervall ÷ √RR intervall  
 
460 msek          (440-460 msek. gränsområde) 

Se PM  www. blf.net under barnkardiologi/vårdprogram 
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Genanalys visar mutation i KCNQ1-gen 
 
 
Behandling: B-blockad 2 mg/kg/d (1-4 mg/kg/d) 
 
 
Gentest visar att också mor och storebror 
är bärare av mutationen 
 
Storebror blir också insatt på B-blockad 



 Vanligaste orsaken till svimning hos barn/ungdomar  

   är benign vasovagal reaktion. 

  

 

Solweig Harling 



   Differential diagnoser är t.ex. 

  

      Kramp, migrän, hyperventilation, hypoglykemi 

    och dehydrering 

  

 

Solweig Harling 



Allvarlig svimning 

•Svimning sker i liggande eller vid ansträngning 

 

•Samtidig bröstsmärta och/eller hjärtklappning 

 

•Handlöst fall utan förkänning 

 

•Medfött hjärtfel 

 

•Ärftlighet för plötslig död före 30 års ålder 
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Mål 

 Att hitta dem med livshotande bakomliggande orsak 

 
    Medfött hjärtfel 
    Arytmi 
    Kardiomyopati 
           Pulmonell hypertension 
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Anamnes, status och EKG brukar kunna urskilja 

 bakomliggande livshotande tillstånd. 

 

 
 En studie av Ritter et al. (Pediatics 2000;105:E58) visade att 

 av 480 som sökte akut för svimning hade 22 ( 5%) kardiell orsak.  

 21/22 hittade med hjälp av anamnes, status och EKG 
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Sker svimning i samband med fysisk 
aktivitet 

så lägg till arbetsprov i utredningen. 
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TACK! 

Solweig Harling 


