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Introduktion 

Pandemin av covid-19, orsakad av SARS-CoV-2, fortsätter att sprida sig snabbt över hela världen, och 
nu, i skrivande stund, sköljer den tredje vågen över Europa. Virusets klassificerades först som  
”severe acute respiratory syndrome”, men redan från början såg man förekomst av både 
kärlinflammation och hjärtpåverkan hos vuxna.  
Hos barn är allvarlig lungsjukdom orsakad av SARS-CoV-2, ovanlig och dödsfall mycket ovanliga (1–3). 
Däremot förekommer sena inflammatoriska reaktioner med risk för ett allvarligt förlopp, som 
debuterar några veckor efter att barnet varit positiv för SARS-CoV-2. De sena sjukdomsbilderna 
orsakas av påverkan på immunsystemet och inkluderar kraftig frisättning av cytokiner och liknar den 
som ses vid makrofagaktiverande syndrom samt hemofagocyterande lymfohistiocytos (4–7). Redan 
den 15:e maj 2020 publicerade European Centre for Disease Control and Prevention (ECDC) en “rapid 
risk assessment” (8), där den nya sjukdomen benämndes ”Pediatric inflammatory multisystem 
syndrome temporally associated with SARS-CoV-2” (PIMS-TS). Kort därefter publicerade amerikanska 
motsvarigheten,  Centers for Disease Control and Prevention (CDC), sin klassifikation som benämnde 
sjukdomen ”Multisystem Inflammatory Syndrome in Children” (MIS-C), vilket är det namnet som nu 
används i merparten av litteraturen och i Sverige.  
 
När MIS-C först beskrevs kallades det för ”Kawasaki-like syndrome”. Kawasakis sjukdom är en akut 
och vanligen självbegränsande vaskulit hos barn. Kranskärlsaneurysm är en fruktad komplikation (9–
10), som kan leda till hjärtinfarkt pga trombos eller ruptur av kranskärlet. I den akuta fasen 
förekommer en kardit som kan leda till nedsatt systolisk och diastolisk hjärtfunktion samt 
chocksymtom (Kawasaki disease shock syndrome, KDSS) (11–12). En liten andel av patienterna 
uppfyller även kriterierna för makrofagaktiverande syndrom, MAS (13).  
 
Likheter mellan MIS-C och Kawasakis sjukdom finns framför allt på kärl- och hjärtsidan. Båda 
tillstånden är sannolikt immunologiska reaktioner på genomgången virusinfektion (14,15) . Kawasaki 
är väldefinierat som en vaskulit med utslag. MIS-C är snarare en multisystemisk inflammation som 
engagerar koagulationssystem, magtarmkanal, hjärna, hud, lever, njurar, hjärta och kärl, där bilden 
kan vara oförutsägbar och synnerligen varierande gällande vilka organsystem som engageras.  



Orsakerna till Kawasakis sjukdom liksom till de nya kardiella manifestationer hos barn med 
hyperinflammation efter covid-19, dvs MIS-C, är hittills okända.  
Antalet fall med diagnosticerad covid-19, ökar återigen i Sverige och nya virusmutationer har 
uppstått. Återkommande infektionsvågor kan förväntas fram till att ett fungerande 
vaccinationsprogram genomförts. Det föranleder behov av samordning och strukturering av 
barnkardiologiska insatser.  
Från pandemins början i mars 2020 till april 2021 har drygt 200 barn i Sverige diagnosticerats med 
MIS-C. Fall finns beskrivna både kort och lång tid efter covid-19. Som jämförelse kan nämnas att 
amerikanska CDC samlade 570 fall efter första vågen i USA (16) och den europeiska föreningen för 
barnkardiologi (AEPC) samlade 286 fall efter första vågen (17). Om viruset blir endemiskt kan man 
förvänta sig en stabilisering av den årliga incidensen, såsom man ser vid Kawasakis sjukdom.  
 
De kardiovaskulära symtomen vid MIS-C orsakar en stor del av tillståndets morbiditet och mortalitet 
(50–70% av patienterna internationellt har varit intensivvårdskrävande, drygt 2% mortalitet 
internationellt trots standardiserad antiinflammatorisk behandling (18)). Fram till mars 2021 finns 
inga rapporterade dödsfall i MIS-C i Sverige, vilket skulle kunna förklaras av tidigt insatt behandling. 
Då mycket ännu är okänt om MIS-C, är det angeläget att samla data för att bättre kunna förstå och 
behandla de kardiella manifestationer. Det bör observeras att fall av multisystem inflammatory 
syndrome har diagnostiserats och behandlats även hos vuxna i Sverige (MIS-A (adults)) och 
internationellt även hos nyfödda (MIS-N (newborns)).  
 

Underlag för uppföljningsrekommendationer 

MIS-C förorsakar hjärtpåverkan i form av olika grad av myokardpåverkan, koronarpåverkan och 

arytmier. Då MIS-C är ett nytt tillstånd, råder det fortfarande osäkerhet kring vilken uppföljning som 

är den optimala. Riktlinjerna som beskrivs här är baserade på tidigare kända barnkardiologiska 

principer, internationella riktlinjer och klinisk erfarenhet. Riktlinjerna bör ses som ett levande 

dokument som skall uppdateras i framtiden.  

Detta dokument bör läsas tillsammans med de riktlinjer för MIS-C som författats av Svensk 

barnreumatologisk förening. I internationell litteratur beskrivs att barn med intermediär och svår 

MIS-C löper risk för hjärtpåverkan (16,17). Barn med mild inflammation som inte får behandling och 

inte behöver inläggning verka i nuläget inte löpa risk för kardiell påverkan. Barn med mild 

inflammation behöver således inte följas upp barnkardiologiskt. Därför är rekommendationen att alla 

barn som uppfyller diagnoskriterier och därmed får diagnos MIS-C följs upp hos barnkardiologiskt 

ansvarig läkare enligt nedanstående rekommendationer.  

Aktuell litteratur tyder på att både hjärtfunktion och kranskärlspåverkan normaliseras inom 90 dagar i 

de allra flesta fall (18). Det är viktigt att individanpassa uppföljningen utifrån de hjärtspecifika 

manifestationer som barnet uppvisat (tex genom arbetsprov, eventuell MR hjärta efter myokardit, 

Holter vid signifikant arytmi, CT hjärta för kranskärlsförändringar).  

Alla barn som diagnosticeras med MIS-C skall registreras i barnreumaregistret. De barn som har kardiell 

påverkan skall även registreras i Swedcon.  

 

 

 

 



Klinisk definition och gradering 

Hittills har WHO-klassifikationen för MIS-C använts i Sverige. De nya barnreumatologiska riktlinjerna 

kommer dock sannolikt att använda CDC-klassifikationen (bild 1) och SBKF rekommenderar därför att 

CDC-klassifikationen används även av barnkardiologiskt ansvariga läkare tillsvidare. Graden av 

inflammation kan klassas som mild, intermediär eller svår, där barn med MIS-C omfattar grupperna 

med intermediär och svår inflammation. 

  

 

Bild 1: Definition av MIS-C enligt CDC 

Barn med MIS-C verkar visa något olika symtomkomplex, till exempel en mer Kawasaki-liknande bild 

(inflammation med bland annat utslag och svullna lymfkörtlar) och en mer myokardit-liknande bild 

(inflammation med bland annat nedsatt hjärtfunktion, eventuell arytmi) där alla grupper kan ha 

dilaterade kranskärl. Den indelningen kan hjälpa till att strukturera den akuta och långsiktiga 

uppföljningen av dessa patienter. Omfattningen av eventuellt hjärtengagemang bedöms av 

barnkardiologiskt ansvarig läkare.  

OBS! Barn med svår inflammation kan drabbas av akut arteriell hypotoni. Noggrann monitorering 

behövs därför vid tecken på svår inflammation. 

 

 

 



Praktisk sjukdomsindelning utifrån grad av inflammation: 

Intermediär sjukdom 

▪ Uppfyller kriterier för MIS-C 

▪ Cirkulatoriskt stabil, normalt blodtryck, ej tecken till chock 

▪ Ingen tydlig respiratorisk påverkan 

▪ Eko visar ej nedsatt kammarfunktion eller vidgade kranskärl, ingen arytmi 

▪ Vård på vanlig vårdavdelning 

  

Svår/kritisk sjukdom 

▪ Uppfyller kriterier för MIS-C 

▪ Cirkulatoriskt instabil och/eller  

▪ Respiratorisk påverkan 

▪ Derangerad vätskebalans, saltbalans 

▪ Eko visar nedsatt kammarfunktion och/eller vidgade kranskärl och/eller 

arytmi 

▪ Behov av högre vårdnivå? Intermediäravdelning eller IVA 

 

Klinisk handläggning 

Den kliniska handläggningen beskrevs först av Kevin Friedman och Jane Newburgers grupp på Boston 

Children’s Hospital och finns publicerad i Circulation (21).  

Den barnkardiologiska uppföljningen bör omfatta EKG och ekokardiografi i akutskedet samt 2 och 8 

veckor efter insjuknandet/diagnosdatum. Efter 8 veckors-kontrollen kan patienter med normal 

hjärtfunktion och normala kranskärl avskrivas från vidare barnkardiologisk uppföljning och 

acetylsalicylsyra sätts ut. Patienten bör avrådas från pulshöjande aktiviteter fram till 8 veckors-

kontrollen. Vid myokardit-liknande bild (i nuläget finns inga belägg för fasta gränser för Troponin och 

NT-pro BNP, lokalt barnkardiologiskt ansvariga läkaren styr detta) skall aktivitetsrestriktion bestå 

fram till att arbetsprov, EKG och ekokardiografi utförts efter 2-3 månader och visat normal 

förhållanden. Därefter kan patienten öka sin fysiska aktivitet gradvis till sin normala belastning.  

En avslutande kontroll ska göras 6 månader efter insjuknandet/ diagnosdatum hos alla patienter med 

påverkad kammarfunktion (myokardit-liknande bild).  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabell 1. Det kliniska spektrat av MIS-C och förslag på hjärtundersökningar 

    Annika Öhman, Göteborg och André Rudolph, Stockholm 

Klinisk bild MIS-C med normal 
hjärtfunktion och normala 
koronarkärl* 

MIS-C med påverkad 
kammarfunktion (myokardit-
likande bild) 

MIS-C med 
koronarkärlspåverkan 
(Kawasaki-liknande bild) 

Hjärtutredning i 
samband med 
diagnos 

EKG 
NT-proBNP, Troponin T/I 

Ekokardiografi** 

Under den aktiva 
sjukdomsfasen 

EKG var 1-2 dag*** 
Daglig NT-proBNP och Troponin I/T för att följa trend om onormala värden 

Upprepa ekokardiografi enligt klinisk bedömning  

Uppföljning efter 
den aktiva 
sjukdomsfasen  

Upprepa NT-proBNP och Troponin T/I till normaliserade värden 
 

Ekokardiografi och EKG vid 2 och 6-8 veckor efter diagnos eller tidigare om kliniskt motiverat**** 
 

Överväg 24-timmars EKG om EKG avvikelse i den aktiva sjukdomsfasen eller vid uppföljningar 
 

Avsluta ASA efter 6-8 veckor om normala/normaliserade kranskärl 
 

Avsluta kontroller om normala undersökningsfynd 6-8 veckor efter diagnos  
Uppföljning efter 
den aktiva 
sjukdomsfasen 

Ingen sen-uppföljning Restriktion av fysisk aktivitet 
till arbetsprov 2-3 månader 
efter diagnos 
 
Ekokardiografi och EKG vid 6 
månader efter diagnos.  
 
Avsluta kontroller om normala 
undersökningsfynd då. 

Vid kvarstående 
kranskärlspåverkan efter 6-8 
veckor ska patienten följas 
enligt Nationellt PM för 
Kawasakis sjukdom, BLF 

 

*Patienter kan byta kategori under sjukdomsförloppet och utveckla nedsatt kammarfunktion eller 

koronarkärlspåverkan, alternativt kan kategorierna kan förekomma samtidigt. ** Noggrann 

utvärdering av koronarkärl med ekokardiografi är avgörande för att upptäcka 

koronarkärlsengagemang så tidigt som möjligt. ***För patienter med allvarlig arytmi som VES, VT, 

atrial flimmer eller höggradig AV-block är det rimligt att övervaka med telemetri under vårdtiden. 

****Hjärt-MR kan övervägas för utvärdering av kammarfunktion och koronarkärlsengagemang. CT 

kan övervägas för bedömning av koronarkärl.  

Blodprovstagning 

Avvikande Troponin och NT pro-BNP ses hos nästan alla barn med MIS-C. Oftast ses ganska höga NT 

pro-BNP värden medan ett mindre antal patienter uppvisar stegring av Troponin.  

Om kardiella proverna inte har normaliserats tidigare, tas Troponin och pro-BNP på samtliga patienter 

vid uppföljningen efter 2 och 8 veckor för att se om de har normaliserats. Om proverna inte 

normaliserats efter 8 veckor, fortsätt då att följa dessa specifika prover efter individuell bedömning. 

Om separata lokala forskningsstudier finns rekommenderas i möjligaste mån provtagning vid samma 

tidpunkter. 

 



Barnkardiologisk bedömning 

Det barnkardiologiska uppföljningsbehovet för den individuella patienten avgörs av den lokalt 

barnkardiologiskt ansvariga läkaren. Den kliniska bilden kan vara mer som vid Kawasakis sjukdom eller 

ha större inslag av myokardit, vilket bör föranleda uppföljning enligt tidigare etablerad Kawasaki- 

respektive myokardituppföljningsrutiner. Myokarditdiagnosen definieras av barnkardiologisk ansvarig 

läkare.  

Inotropt stöd 

Behov av inotropt stöd styrs av sedvanliga hemodynamiska parametrar. Beakta att det ofta finns risk 

för inflammatoriskt utlöst arteriell hypotoni. Terapin styrs som vid hjärtsvikt av annan genes.  

Rekommenderade undersökningar  

1) EKG 

2) Ekokardiografi (ange vilka Z-scores som har använts) 

1. Perikardvätska och pleuravätska 
2. Fullständig anatomi, inklusive färg-Doppler, samt PW- och CW-Doppler över samtliga klaffar,  

i MPA, aortabågen 
3. Kranskärlen i PSAX och så långt ut som möjligt. Kan kompletteras med vy från t ex apikal 4CV 

(avsaknad av avsmalning eller hyperekogenicitet beskrivs). Använd gärna McCrindle-Z-scores 
(22), beskriv ektasi som i Kawasaki-PM:et.  

4. M-mode alternativt mått från 2D i PLAX: LV dimensioner, FS 

Ytterligare undersökningar (TAPSE, tissue doppler, Biplan Simpson, lungvensdoppler, strain) kan 
läggas till enligt lokala rutiner. Vid kontroller titta på funktion, klaffläckage, kranskärl, vätskestatus.  

Vid myokardit-liknande bild rekommenderas uppföljning med arbetsprov enligt ovanstående tabell.  

Vid Kawasaki-liknande bild med persisterande kranskärlspåverkan rekommenderas uppföljning enligt 

nationellt Kawasaki-PM. Vid behov av ytterligare information rekommenderas American Heart 

Association guidelines för Kawasakis sjukdom från 2017 (19).  

 

Aktivitetsrestriktion 

Alla patienter rekommenderas att avstå från pulshöjande fysiska aktiviteter fram till 8-veckors 

kontrollen. Restriktionsnivå bestäms av lokalt ansvarig barnkardiologiskt intresserad läkare. Vid 

myokardit-liknande bild rekommenderas aktivitetsrestriktion tills arbetsprovet är genomfört och 

godkänt.  

 

Antikoagulation 

Antikoagulationsbehandling ordineras av barnläkare enligt barnreumatologisk PM (vid behov kan den 

diskuteras med regional barnreumatolog samt specialist i barnkoagulation vid universitetssjukhus). 

Barn med MIS-C får oftast lågmolekylärt Heparin (till exempel Fragmin) under inneliggande vård.   

Acetylsalicylsyra ges i anti-trombotisk dos, 2–5 mg/kg/dygn i 8 veckor från insjuknandet/ 

diagnosdatum till alla med MIS-C i avsaknad av kontraindikationer, till max dos 75mg/dygn, som vid 

Kawasakis sjukdom. Vid fortsatt kranskärlspåverkan tar barnkardiologiskt ansvarig läkare beslut om 



ev. fortsatt behandling med antikoagulantia. Rekommendationen för Acetylsalicylsyra baseras på 

erfarenheten från Kawasakis sjukdom.  

 

Referenser till specifika vårdprogram: 

PM för Kawasakis sjukdom, publicerad på Barnreumatologiska föreningens hemsida 2018: 

https://reuma.barnlakarforeningen.se/wp-

content/uploads/sites/11/2018/12/KawasakiPM_BLF181128.pdf 

PM för barnreumatologisk uppföljning av MIS-C, publicerad på Barnreumatologiska föreningens 

hemsida 2020: 

Microsoft Word - Nationellt PM Uppföljning efter MIS-C_en uppdatering.docx 

(barnlakarforeningen.se) 

 

Registrering i barnreumaregistret och SWEDCON 

Alla vårdnadshavare till barn med MIS-C skall tillfrågas av lokalt ansvarig barnläkare om samtycke till 

registrering i barnreumaregistret, där även uppföljningsbesök och kardiella uppgifter kan och ska 

registreras.  

I Swedcon, skriv ”covid” i sökrutan, annars ligger den under rubriken kromosomrubbningar och 
syndrom. 

 

 
 
ICD-koden för MIS-C är U10.9. Dessa barn läggs alla in i Barnreumaregistret - oavsett 

hjärtengagemang. Arbetsgruppen för Swedcon rekommenderar att alla barn med hjärtengagemang 

läggs in i Swedcon. Screeningundersökningar med normalt utfall avseende hjärtat kan läggas in 

i Swedcon enligt lokala rutiner. 

 

 

 

 

 

 

https://reuma.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/11/2018/12/KawasakiPM_BLF181128.pdf
https://reuma.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/11/2018/12/KawasakiPM_BLF181128.pdf
https://reuma.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/11/2020/12/NATIONELLA-RIKTLINJER-FO%CC%88R-UPPFO%CC%88LJNING-AV-MULTISYSTEM-INFLAMMATORY-SYNDROME-IN-CHILDREN-MIS-C-002.pdf
https://reuma.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/11/2020/12/NATIONELLA-RIKTLINJER-FO%CC%88R-UPPFO%CC%88LJNING-AV-MULTISYSTEM-INFLAMMATORY-SYNDROME-IN-CHILDREN-MIS-C-002.pdf
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