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❙ ❙ Spädbarnskolik kan börja redan första levnadsveckan, men
oftast först vid ett par veckors ålder. Den når sitt maximum
vid ca 6 veckor för att vanligen ha upphört vid 3–4 månaders
ålder. Tidsförloppet är likadant för »normala« barns skrikan-
de: båda förekommer mest på kvällarna. Därför är skiljelinjen
mellan »vanligt kvällsskrik« och »spädbarnskolik« inte alltid
så lätt att dra, och diagnoskriterierna varierar mycket, även
inom forskningen [1]. Vanligen brukar man dock kräva före-
komst av gnäll och/eller skrik i minst 3 timmar per dag, under
åtminstone 3 dagar per vecka. Ofta förekommer attacker där
barnet knyter nävarna, drar upp benen mot magen och skriker
högljutt. Det kan även finnas andra tecken som visar att bar-
net verkar ha ont: spänd buk, illrött grimaserande ansikte etc
[2]. Dessa barn har emellertid ofta god aptit och äter glupskt.
Spädbarnskolik är något av en uteslutningsdiagnos – tillväx-
ten måste vara normal och barnet vara friskt för övrigt.

Även teorierna om uppkomstmekanismer varierar [1].
Sannolikt ryms flera olika tillstånd under benämningen späd-
barnskolik. En undergrupp är de barn som blir helt friska då
komjölk elimineras från kosten. En annan liten grupp av barn
är den där en gravt störd förälder–barnrelation är orsaken. I
fråga om den största gruppen av barn är dock orsaken ännu
okänd. Vissa forskare hävdar att man i dessa fall bör betrakta
tillståndet, inte som en sjukdom, utan som övre delen av nor-
malkurvan av vanligt spädbarnsskrik [3] – mer därom nedan.

Hur vanligt är kolik nuförtiden? Med ovan nämnda kvan-
titativa kriterier har vi själva funnit en förekomst på ca 10 pro-
cent [4]. Lite högre incidens, uppåt 20 procent, redovisas från
t ex Storbritannien och Danmark [5, 6]. Det är dock långt
ifrån alla av dessa barn som upplevs ha kolik av sina föräldrar.
Och vice versa: en del barn uppfyller inte de kvantitativa kri-
terierna, men beteendet oroar ändå föräldrarna.

Spädbarnskolik – en meningsfull diagnos?
Hur meningsfull är diagnosen spädbarnskolik? I en nyutkom-
men avhandling från Norge [7] redovisas hur intervjuade
barnsjuksköterskor undvek ordet »kolik« i samtal med föräld-
rar. Man ville, kanske i analogi med resonemanget ovan, inte
stämpla skrikandet som sjukdom utan försökte lugna föräld-
rarna med att det var mer eller mindre normalt att skrika en
hel del. Man koncentrerade sig på de utlösta föräldrareaktio-
nerna av skuld, oro och även ilska och arbetade för att stötta
föräldrarna psykologiskt. Föräldrarna å sin sida upplevde
dock att det primära ju var att barnet mådde dåligt! De kände
sig därför inte alltid tagna på allvar. En mamma, vars barn

ändå fått diagnosen kolik, ansåg att härigenom släppte äntli-
gen oron för att det skulle vara något allvarligt fel på barnet.

Prognos
Hur mycket har man på fötterna när man lugnar föräldrarna
angående prognosen? I princip växer och utvecklas f d kolik-
barn lika bra som kontroller, och de har ingen ökad allmän
sjuklighet [8]. I vår egen uppföljningsundersökning av 4-åri-
ga f d kolikbarn bekräftades att dessa utvecklats helt normalt.
Ett intressant fynd var dock att barnen uppvisade mer s k ne-
gativ emotionalitet än kontrollgruppen, dvs de grät oftare och
hade oftare vredesutbrott. De var också mindre nöjda i matsi-
tuationen och klagade oftare över ont i magen [9].

Skrikandets effekter på omgivningen
En viss reservation angående prognosen måste dock göras för
den lilla undergrupp av barn där det finns andra bakomlig-
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Spädbarn med och utan »vivacità«
Skrikighet kan uppfattas helt olika i olika kulturer
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Incidensen av spädbarnskolik verkar ha minskat något,
men ännu drabbas ca 10 procent av friska spädbarn.

Ett flertal olika tillstånd ryms troligen under benäm-
ningen spädbarnskolik – det allvarligaste av dessa in-
nebär en störd förälder–barnrelation.

Tolkningen av spädbarnets beteende är i hög grad kul-
turellt betingad: ett »besvärligt« barn kan uppfattas
mycket positivt.

En del av den mest aktuella forskningen fokuserar på
orsaker inom centrala nervsystemet istället för inom
mag–tarmkanalen.

Interventionsstudier på befolkningsnivå krävs för att
klargöra i vilken grad komjölkselimination kan bota
spädbarnskolik.

Rådgivningen till föräldrar med skrikiga spädbarn, bl a
vid barnavårdscentraler, varierar och borde utvärde-
ras. Troligen finns här stora hälsoekonomiska vinster
att hämta.



gande riskfaktorer: depression hos modern och/eller andra
psykosociala störningar i familjen. Att lyssna på ett spädbarn
som skriker otröstligt är påfrestande! Till och med i en labo-
ratoriesituation för normala försökspersoner framkallas svett-
ning, puls- och blodtrycksförhöjning samt aversion och andra
negativa känslor [10]. Samband mellan kolik och barnmiss-
handel finns beskrivna [8]. Farliga metoder för att lugna skri-
kande spädbarn, som t ex att skaka eller smälla dem, förekom
i en aktuell holländsk populationsundersökning [11]. För en
familj med svagt socialt kontaktnät och/eller psykopatologi
hos modern kan belastningen med ett kolikbarn bli deletär. En
forskargrupp i Tyskland har studerat ett kliniskt material där
föräldrarna sökt för skrikighet hos sina 1–6 månader gamla
barn. I detta fanns en påtaglig överrepresentation av beteen-
deproblem även avseende ätande och sömn, lindrig utveck-
lingsförsening, organiska riskfaktorer, psykosociala riskfak-
torer, föräldrakonflikter och psykopatologi hos modern [12].
Man kan här tala om ett s k persistent mother–infant distress
syndrome [8]. De flesta, men inte alla, av dessa barn hade
skrikit på samma sätt som kolikbarn vid 6–8 veckors ålder.
Det finns idag inte tillräckligt med kunskaper för att kunna
säga hur stor andel av en vanlig »kolikpopulation« som till-
hör denna grupp, men troligen är den liten. Ett varningsteck-
en kan vara fortsatt envist skrikande efter 4 månaders ålder –
detta bör ej »avfärdas« som kolik [8].

Varierande rådgivning och behandling
Alla forskare är överens om en sak: att föräldrarna behöver
mycket stöd. Men vilka specifika råd skall ges? Så sent som
1969 hävdades att koliken i själva verket berodde på att bar-
net fick för mycket uppmärksamhet: »… parents may be re-
luctant to admit … that they cannot resist the infant’s crying
and must pick him up at the least sign of distress« [13, sidan
140]. Behandlingen blev följaktligen att lära föräldrarna att
ignorera barnets skrik – och detta gick enligt författarens er-
farenhet lättare om man förskrev dels lite fenobarbital till bar-
net, dels gärna ett sedativum även till modern! [13]. En intres-
sant sammanställning av vilka råd som ges av sköterskorna
vid barnavårdscentraler – vilka ju är de som i första hand kon-
sulteras här i Sverige – ges i en artikel publicerad häromåret
[14]. Författaren frågar sig bl a vilket vetenskapligt stöd som
finns för följande råd: »The more food you put on top of the
air in the stomach, the more difficult it is to get it to come up.
So make your baby burp often.« I övrigt konstateras att råden
ofta får karaktären av »trial and error« – medan man väntar på
att koliken skall gå över av sig själv. Denna strategi kunde
också identifieras i den tidigare nämnda avhandlingen från
Norge. I en systematisk översikt från 1998 [15] gällande oli-
ka behandlingar som testats i 27 kontrollerade undersökning-
ar konkluderas att komjölkselimination bör prövas, att be-
teendemodifikation bör innehålla råd som lär föräldrarna att
»be more appropriately responsive to their infants with less
overstimulation and more effective soothing« samt att antiko-
linergika (t ex dicykloverinklorid) bör undvikas på grund av
risken för allvarliga biverkningar. Slutsatserna ifrågasattes
delvis, och replikskiftet kan studeras i BMJ [16]. En pragma-
tisk behandlingsstrategi, granskad av Irene Jakobsson, speci-
alist i pediatrik, presenteras i rutan i slutet av artikeln.

❙ ❙ »Infant crying research workshop 2000«
Konferensen »Infant crying research workshop« äger rum
vartannat till vart tredje år, och i somras gick den av stapeln i
ett regnigt Stockholm. En del föredrag var mycket specialise-
rade, som exempelvis komplicerade akustiska analyser av oli-
ka typer av skrik, men några hade stort allmänintresse. Först
ut var den italienska psykologen Vanna Axia, som bl a hade
gjort »ecocultural interviews« med mammor till skrikande

spädbarn i Italien och USA. Det visade sig att det i Italien var
svårt att få mammorna att uppleva sina »besvärliga« barn som
ett problem. Tvärtom uppvisade barnen den allra viktigaste
egenskapen för att lyckas i livet, nämligen »vivacità« (liveli-
ness, livaktighet). Barnen är »allegro«, det är full rulle, alltså
inget att oroa sig för! När man observerade barnen, då 5 må-
nader gamla, i samband med vaccination, visade det sig att
faktorer i familjens hemkultur till viss del kunde förklara bar-
nens reaktionsmönster vid injektionen. Allmänt flexibla atti-
tyder hos mamman och upplevt stöd korrelerade med kortare
skriktid, och det gjorde även en ökad förekomst av »whole
body-to-body«-kontakt vid mor–barnobservationer [17].

Nedsatt egentröstförmåga?
Ronald Barr redogjorde för experiment som mynnade ut i hy-
potesen att spädbarnskolik beror på en övergående nedsatt
förmåga att reglera svaret på olika stimuli – och som gör att
fokus på förklaringsmodellerna flyttas från »kolik som ett
sjukdomstillstånd« till »individual differences in otherwise
normal infants«, och vidare från mag–tarmkanalen till centra-
la nervsystemet. Om man ger lite sockerlösning på tungspet-
sen till skrikande nyfödda så reagerar de med munrörelser,
samtidigt som de tystnar. En napp kan ha samma effekt, lik-
som lite sterilt vatten. Munrörelserna slutar efter en kort
stund, och vattnets lugnande effekt upphör då också. Nappen
fungerar bara så länge den sitter i. Den lugnande effekten av
socker sitter däremot i flera minuter efter att lösningen för-
svunnit från munnen, och hur länge beror på sockerkoncen-
trationen. Man tror att den lugnande effekten i denna andra fas
förmedlas via opioidberoende system. Den kan nämligen
blockeras av opioidantagonister, och den fungerar inte heller
hos barn till metadonberoende mammor. Det gör däremot
både napp, vatten och andra orotaktila stimuli. Kolikbarn har
sämre förmåga att svara på sockerlösning än kontrollbarn
[18]. Däremot fanns i en nyligen utförd studie ingen skillnad
i deras svar på napp! Sockret fungerar inte på äldre barn, men
andra studier som mäter »responsivity« hos lite äldre späd-
barn har inte kunnat påvisa några skillnader mellan f d kolik-
barn och kontroller. Alltså skulle koliken kunna bero på en
övergående nedsättning av förmågan att via opioidsystemet
»lugna sig själv«.

Intervention i förebyggande syfte
Men är då inte allt detta »blue sky research«? Denna term an-
vänds i vissa kretsar, och man menar då forskning vars sam-
hällsnytta inte direkt kan fastställas. I Storbritannien har man
tagit konsekvensen av att bli beskylld för att ägna sig åt sådant
och börjat samarbeta med hälsoekonomer. Ian St James-Ro-
berts rapporterade om en studie där man kom fram till att den
sammanlagda kostnaden för sömn- och skrikproblem under
de första 12 veckorna uppgår till 60–70 miljoner pund årligen
[19]. Kunde man genom forskning klarlägga vilken typ av
rådgivning som är så effektiv att den kan minska denna kost-
nad, om än med bara något tiotal procent, så vore det ju inte
alls blue sky research. Det första försöket gav dock inte så
värst imponerande resultat. I den s k COSI-studien (The cry-
ing and sleeping infant study) gick man ut till föräldrar till alla
nyfödda barn och gav interventionsgruppen följande råd:
– Väck barnet och ge ett nattmål (»focal feed«) vid 22-tiden

(i syfte att barnet blir mätt och därefter sover längre till näs-
ta mål, så småningom hela natten i ett sträck).

– Efter 3 veckors ålder, öka successivt intervallen mellan
nattmålen, dvs om barnet vaknar, byt blöja och försök
sträcka ut tiden så långt som möjligt innan maten serveras
(i syfte att barnet inte skall associera natten med ätande).

– Lägg barnet i sin säng i vaket tillstånd när det skall sova,
dvs låt det inte somna i famnen (i syfte att barnet, när det
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har mikrouppvaknanden under natten, skall känna igen sig
i miljön och fortsätta sova).

Man mätte sedan hur väl råden efterlevdes och vilken effekt
detta hade på sömn- och skrikvanor. Det blev ingen skillnad
mellan interventions- och kontrollgrupperna avseende i hur
hög grad man gav nattmål eller ökade nattmålsintervallerna!
Föräldrarna kände motvilja mot att väcka sina barn vid 22-ti-
den när dessa somnat mätta och belåtna en liten stund tidiga-
re. Det var inte heller någon som på natten hade lust att »fid-
dle around« med diverse åtgärder innan de gav barnen mat –
Det blev ju senare innan de själva kunde gå och lägga sig igen.
Dessa resultat väckte en viss munterhet. Däremot blev det
tredje rådet, att lägga barnet i sin säng i vaket tillstånd, något
mer åtlytt av föräldrarna i interventionsgruppen – ändå var det
bara 55 procent av dessa föräldrar som faktiskt gjorde så.

Det fanns ingen skillnad mellan grupperna när man mätte
total skriktid eller total sömntid under de första 12 veckorna.
Däremot sågs en liten skillnad vid 12 veckors ålder avseende
hur många barn som sov igenom hela natten (definierat som
mer än 5 timmar i sträck). Detta gjorde 80 procent i interven-
tionsgruppen mot 70 procent i kontrollgruppen. Vid 9 måna-
ders ålder hade föräldrarna i interventionsgruppen haft i ge-
nomsnitt 20 kontakter med hälso- och sjukvården, mot 40 i
kontrollgruppen. Man drar ändå slutsatsen att det inte är lönt
att gå ut i hela befolkningen med detta rådgivningspaket;
istället bör man rikta sig till särskilda riskgrupper.

Många ammande mödrar sover med barnen
För övrigt kan man konstatera att även ovanstående allmänna
råd kan ifrågasättas. Många ammande mödrar väljer att sova
tillsammans med barnen, i alla fall under de första månader-
na. Detta förekom vid 6 veckors ålder hela natten hos 8,6 pro-
cent av mor–barnparen, och delar av natten hos 48,3 procent
i en nyligen utförd studie i Danmark [20]. I en annan under-
sökning avseende sömnmönster vid ensam- respektive till-
sammanssovande konstateras att »bedsharing should pro-
mote infant arousability and might be protective against SIDS
[plötslig spädbarnsdöd]« [21].

❙ ❙ Slutsatser
För att sammanfatta, hur bör vi då behandla de barn som vi-
sar prov på ökad vivacità? På BVC hör man ju ofta från för-
äldrahåll, som ett positivt värdeomdöme: »Han/hon är snäll«
– dvs underförstått »… gör inte mycket väsen av sig«. Detta
värderas alltså högt i vår kultur. Bör vi till att börja med tvär-
vända i vår attityd, sluta se bekymrat på föräldrar till kolik-
barn och istället gratulera dem till att de har så pigga och skri-
kiga barn? Nej – gör vi detta får vi nog räkna med att bli en-
samma kvar i mottagningsrummet! Det finns ännu inga bevis
för att barnet som skriker otröstligt gör det av glädje, och för-
äldrareaktionen – att vilja få stopp på skrikandet – får, tills
motsatsen är bevisad, betraktas som naturlig och sund. Men
den del av frustrationen som beror på känslor av att vara en
dålig förälder samt skuld och skam – »föräldrakoliken« [22,
23] – kan däremot bearbetas. Humor kan ibland vara mycket
verksam. Om man då i bakhuvudet är medveten om att »liv-
liga« barn faktiskt uppfattas som en välsignelse i kulturer inte
så långt härifrån, gör det uppgiften lite lättare. »Health pro-
fessionals could refocus the parents’ attention on … enjoying
their healthy, even loudly communicative infants … and de-
velop confidence in themselves as parents and in the physical
vitality of their infants« [24].

Vivacità en fördel för överlevnaden?
Det kan också vara bra att påminna sig resultaten från en stu-
die från Afrika på 1980-talet. Barn som, när de var nyfödda,

av sina mödrar bedömdes ha ett svårt temperament, innebä-
rande bl a ökad skrikighet, överlevde i större utsträckning en
hungersnöd som senare drabbade området [25]. Kanske kan
det vara en tillgång att vara »besvärlig« och inte ge upp, när
resurserna, de materiella eller känslomässiga, inte är tillräck-
liga.

Sockerlösning?
Sockerlösning som behandlingsmetod har ju lanserats [26],
och det kan förefalla som ett attraktivt alternativ, åtminstone
till dicykloverinklorid, som ju inte verkar användas någon
annanstans i världen än i Sverige! Emellertid kunde vi ju se
ovan att kolikbarn är mindre känsliga för sockrets lugnande
inverkan, förutom att sockret har en långt mindre dramatisk
effekt i dessa åldrar än i själva nyföddhetsperioden. Socker-
lösning har använts tidigare, ofta i kombination med örter
och/eller alkohol, men har kommit ur bruk [27] – även om det
fortfarande går att få tag på alkoholhaltigt »gripe water« via
Internet. En begränsad nytta kan sockerlösning dock kanske
visa sig ha – sannolikt är effekten beroende av samtidig om-
vårdnad som ögonkontakt och fysisk kontakt [28] – men yt-
terligare studier krävs innan man kan rekommendera detta för
allmänt bruk.

Komjölkselimination bör prövas oftare, men strikt
Om gripe water blivit omodernt, verkar komjölkselimination,
som ju rekommenderades som en förstahandsåtgärd i den ny-
ligen publicerade terapiöversikten [15], ha rönt lite av samma
öde, i alla fall att döma av rapporterna från norska och svens-
ka barnavårdscentraler [7, 14]. En del sköterskor rapporterar
å ena sidan att de inte tror på komjölk som utlösande orsak, å
den andra att samtliga mammor ofta fått rådet redan på BB att
undvika mjölk [14]. I en nyligen utförd undersökning visade
det sig att bara 22 av de 116 kolikbarnen fått pröva komjölks-
fritt [29]. En mamma kommenterade spontant att hon gärna
skulle gjort det om hon bara fått reda på att detta var en be-
handlingsmöjlighet! Att rekommendera »lite grann kom-
jölksfritt« till alla mammor förefaller meningslöst. Troligen
bör elimination prövas oftare än som nu görs, men då på strikt
sätt (se rutan »Förslag till BVC-omhändertagande av späd-
barnskolik«), och med avbrytande av åtgärden om den inte
har effekt. Men vilka skall då få pröva komjölksfritt – alla ko-
likbarn? »It is probable, but not proved, that infants who cry
excessively and have one or more atopic features benefit more
than those without atopy …« [15]. Det krävs uppenbarligen
nya interventionsstudier på befolkningsnivå (alltså inte bara
på kliniska material, där incidensen sannolikt är mycket hög-
re) för att klargöra hur vanligt tillståndet egentligen är i be-
folkningen.

Evidensbaserad BVC-rådgivning önskvärd
Man kunde alltså i Storbritannien konstatera att rådgivningen
till föräldrar med skrikiga och sömnlösa spädbarn (3 månader
och yngre) kostade samhället 60–70 miljoner pund årligen.
Det finns ingen anledning att tro annat än att kostnaderna är
avsevärda även här i Sverige. Angående de allmänna råd som
ges på BVC – »se till att barnet rapar ofta«, »prova Minifom«
etc (se även rutan) – kan man i hög grad ifrågasätta hur evi-
densbaserade de är! I MFRs state of the art-dokument inom
barnhälsovården efterlystes att metoder för att identifiera
samspelsproblem borde »utvecklas och prövas i samarbete
mellan barnhälsovården och universitetsinstitutioner« [30].
Eftersom det finns en överlappningszon mellan skrikighet
hos spädbarn och samspelsproblem föräldrar–barn (se ovan),
finns det alltså ytterligare argument, förutom de samhällseko-
nomiska, för att denna forskning även borde innefatta en kart-
läggning av vilken spädbarnskolikbehandling som ges vid
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våra barnavårdscentraler. En konsensuskonferens utmynnan-
de i strategier för framtiden vore synnerligen välkommen!

Apungar har inte kolik
Slutligen ett litet kuriosum från konferensen: Kim Bard från
England redovisade sina studier med schimpansungar. Lik-
som vi människor är också de som mest »fussy« kring 6 veck-
ors ålder, och de påverkas av omhändertagandet: »responsive
care«, där man direkt tar upp dem i famnen vid minsta gnäll,
leder till att de blir allmänt lugnare. Apor kan skrika, men inte
gråta med tårar, och de kan le. Vi fick se en charmerande bild-
sekvens där en liten apunge lekte tittut och drog upp och ner
sitt täcke – med mycket breda leenden. Otröstligt skrikande
förekommer dock inte, och därmed kunde föredragets fråga
»Do apes have colic?« besvaras nekande.
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❙ ❙ Fakta 1

Förslag till BVC-omhändertagande av spädbarnskolik

A. Information
Om barnet regelbundet gnäller och/eller skriker 3 timmar/dag eller mer (man kan eventuellt be föräldrarna fylla i en »skrikdagbok« under
1–2 dygn) och i övrigt är friskt, kan det sägas ha »kolik«. Även om avsikten är att trösta, vinner man inget på att säga att »detta är alldeles
normalt«. Det kan ofta vara en lättnad för föräldrarna att få ett namn på tillståndet.

B. Allmänt omhändertagande inklusive amningsteknik
– Viktigt att informera om att barnen aldrig kan bli »bortskämda« av för mycket fysisk kontakt, t ex i bärsele, eller av att man turas om att

gå och bära på barnet. Bärandet brukar ofta leda till att intensiva skrikattacker förvandlas till smågnäll.
– Kontrollera att barnet är rätt placerat vid bröstet.
– Försök få barnet att rapa ofta under måltiden och efteråt.
– Fortsätt att amma. Försök eventuellt ge mindre och tätare mål.
– Man kan också pröva att amma bara vid ett bröst per amningstillfälle, men då verkligen amma »färdigt«. Bröstmjölken innehåller i bör-

jan av måltiden mest kolhydrat, mot slutet mest fett – vilket eventuellt kan ha en lugnande inverkan.
– Pröva olika kroppsställningar, barnet mer upprätt.
– Vid amning: Undvik i mesta möjliga mån gasbildande födoämnen samt choklad, kaffe, coladrycker, nikotin.
– Spädbarnsmassage har i en nygjord studie visats minska skrikandet. (Skrikandet minskade emellertid också då en vibratormaskin, vil-

ket skulle motsvara placebobehandling, sattes på barnsängen.)

C. Medicin
Minifomdroppar 10 droppar till varje måltid. Detta hjälper lika bra som placebo, dvs ganska bra!

D. Komjölksfritt
– Om barnet förutom skrikigheten visar andra tecken på komjölksöverkänslighet, t ex eksem, luftvägssymtom och/eller dålig tillväxt, är

det särskilt angeläget att pröva komjölksfri kost. Dessutom bör det prövas om ovanstående råd inte räcker. Genomför då eliminatio-
nen konsekvent!

– Om modern ammar: Strikt komjölksfritt: Ge färdigtryckt lista på tillåtna födoämnen – det räcker inte att bara instruera om att läsa på
varudeklarationen. Håll denna regim 5–7 dagar. Utvärdera sedan (eventuellt med ny dagbok)! Om ingen effekt, gå tillbaka till vanlig
kost. Om bra effekt, ge mor kalktillskott, förslagsvis 250 mg 4 gånger/dygn. Fortsätt med komjölksfritt tills barnet är 2–3 månader.

– Vid blandad uppfödning eller enbart tilläggsuppfödning: Ge komjölksfri modersmjölksersättning. De långa protein(äggviteämne)mole-
kylerna har här slagits sönder till mindre enheter, som barnet inte reagerar på. (Det är alltså inte mjölksockret laktos barnet inte tål –
sammanblandning sker ibland.) Sojabaserade produkter skall inte ges! Nutramigen eller Profylac kan väljas. Lämpligen kan föräldrar-
na pröva med att köpa en burk receptfritt. Om bra effekt, recept via BVC. Remiss till barnklinik om andra tecken på komjölksallergi, an-
nars kan man pröva med vanlig modersmjölksersättning igen vid 2–3 månaders ålder.

E. I sista hand
– Dicykloverinhydroklorid 1 mg/ml kan användas i mycket besvärliga fall. Detta får skrivas ut endast av barnläkare enligt Läkemedels-

verket. Bör inte användas till barn under 6–8 veckor, beräknat efter fullgången tid. Dos 2,5 ml 15 min före måltid, högst 3 gånger/dygn.
Instruera föräldrarna att inte ge högre eller fler doser. Om barnet blir påtagligt trött eller beter sig ovanligt skall medicineringen avbry-
tas. Rapportera biverkningar till Läkemedelsverket.

– Inläggning på barnklinik kan ibland behövas för att föräldrarna skall få vila ut och kunna ta nya tag.
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SUMMARY

Infants with and without »vivacità«
Persistent crying can be apprehended quite differ-
ently in different cultures

Catarina Canivet
Läkartidningen 2001;98: 1917-22

The incidence of infantile colic seems to be dimin-
ishing, but 10 per cent of infants are still affected.
Several different conditions loom under the um-
brella of infantile colic – the most serious of which
implies a disturbed parent–infant relationship. The
interpretation of infant behaviour is dependent on
the cultural context, and thus a »difficult« infant can
be apprehended as full of »vivacità« – »liveliness«.
Some of the recent research focuses on aetiology
in the CNS rather than in the gastrointestinal tract.
Interventional studies on a population level are re-
quired in order to clarify to what extent the elimina-
tion of cow’s milk protein is a cure for infantile colic.
The advice given, for instance at well-baby clinics,
to parents with crying infants varies, and should be
evaluated systematically.
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