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V
arje år under vinterhalvåret 
uppträder epidemier av gastro-
enterit hos barn. Sjukdomen, 
som företrädesvis drabbar små 

barn (6 månader–3 år), orsakas vanli-
gen av rotavirus, men även calicivirus 
förekommer. Den europeiska barngast-
roenterologiska föreningen ESPGANH 
rekommenderar, liksom WHO, vid 
okomplicerad gastroenterit behandling 
med riklig tillförsel av vätskeersättning 
(ORS), en balanserad natrium- och glu-
koslösning som utnyttjar det kopplade 
upptaget av glukos och natrium, och 
därmed det passiva vattenupptaget [1]. 
Tillsammans med »early refeeding«, 
det vill säga tämligen snabbt insatt nä-
ringstillförsel för att bryta barnets 
svält, läker sjukdomen spontant, oftast 
på mindre än en vecka. 

I Sverige var under ett par decennier 
Sempers vätskeersättning (SVE) domi-
nerande som kommersiellt beredd väts-
keersättning för peroralt bruk, såväl i 
hemmen som på sjukhus. SVE följde 
ESPGANH:s rekommendationer avse-
ende sammansättning med cirka 60 

mmol/l natrium och 83 mmol/l 
 glukos [1].

De flesta barnkliniker använder 
fortfarande intravenös rehydrering 
vid gastroenterit. Vid Astrid Lind-
grens barnklinik i Huddinge har 
man dock sedan flera år nästan 
uteslutande använt oral rehydre-
ring via nasogastrisk sond. Detta 
innebär att barnets hela vätskebe-
hov per dygn + initial snabb rehy-
drering ges per os. Denna rehydre-
ring med SVE, som följer interna-
tionella riktlinjer [1], har under 
många år fungerat utmärkt [2]. 

Dehydreringen vid gastroenterit kan 
bli allvarlig även för svenska välnutrie-
rade barn, särskilt i kombination med 
elektrolytrubbning. Hyperton dehydre-
ring med S-Na ≥ 150 mmol/l är ett med 
rätta fruktat tillstånd som brukar vara 
relativt sällsynt förekommande i Sve-
rige. Tillståndet, som sällan drabbar 
barn äldre än två år, kan leda till chock 
med cirkulationskollaps, kramper och i 
värsta fall död.

Under den pågående gastroenterit-
säsongen har vi vid Karolinska univer-
sitetssjukhuset i Huddinge registrerat 
en markant ökning av antalet fall av 
 hyperton dehydrering (Tabell I). Flera 
av barnen har blivit allvarligt sjuka och 
krävt intensivvård. En annan föränd-
ring är att antalet barn som utvecklat 
hyperton dehydrering under vårdtiden, 
det vill säga under pågående rehydre-
ring, har ökat lika kraftigt (Tabell I). 
Frågan har därför uppkommit om en 
förändring i behandlingsrutinen vid 
oral rehydrering kan förklara den öka-
de incidensen av hyperton dehydrering. 

I juli 2009 ersattes SVE av en ny pro-
dukt, Resorb Junior Plus (Nestlé), som 
innehåller mer än fyra gånger större 

mängd socker. Det går inte att utesluta 
att den höga sockerhalten, som inte 
överensstämmer med några rekom-
mendationer avseende vätskeersätt-
ning [1], gör att Resorb Junior Plus är 
olämplig för snabb vätsketillförsel per 
os trots att produkten saluförs som 
»vätskeersättning«. Risken finns att 
denna sockerlösning i en av inflamma-
tion skadad tarm ger ett betydligt säm-
re upptag av vätska och dessutom kan-
ske kan förvärra tillståndet genom att 
förorsaka osmotisk diarré [3].

SVE har sålts till Nestlé, som initialt 
 saluförde produkten under namnet 
 Resorb Junior. Resorb Junior togs dock 
bort från marknaden av oklara skäl, och 
Resorb Junior Plus introducerades. Re-
sorb Junior Plus har marknadsförts till 
barnfamiljer som vätskeersättning vid 
maginfluensa. Nestlé har inte angivit 
någon rekommendation om vilka voly-
mer som bör användas utan endast 
skrivit ett förslag vad man »exempel-
vis« kan ge – under de tre första tim-
marna. Både Apoteksbolaget har på sin 
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Nestlé beslutade i förra veckan att dra tillbaka Resorb 
 Junior Plus från den svenska marknaden. Ett klokt be-
slut, skriver Claude Marcus et al. De be dömer dock att 
produkten är direkt olämplig att ge till dehydrerade små 
barn med gastroenterit oavsett land och anser att Nestlé 
bör dra in Resorb  Junior Plus från samtliga marknader.
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fortfarande intravenös rehydrering 

Dehydreringen vid gastroenterit kan 

 Junior Plus från den svenska marknaden. Ett klokt be-

produkten är direkt olämplig att ge till dehydrerade små 
barn med gastroenterit oavsett land och anser att Nestlé 
bör dra in Resorb  Junior Plus från samtliga marknader.

Den 8 april skickade Nestlé ut information 
om Resorb Junior Plus till »berörda parter«.

Nestlé bör dra in Resorb 
Junior Plus på alla marknader
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webbplats [4] liksom Sjukvårdsupplys-
ningen rekommenderat betydligt stör-
re volymer av Resorb Junior Plus. På 
Astrid Lindgrens barnklinik i Hud-
dinge har Resorb Junior Plus också gi-
vits på samma sätt som SVE tidigare 
gavs. Tolv av de 14 barn som vi så här 
långt har kunnat erhålla information 
om, och som hade hyperton dehydre-
ring vid besök på akutmottagningen, 
hade använt Resorb Junior Plus i 
 hemmet, och flera hade erhållit stora 
 volymer.

Det finns därför anledning att miss-
tänka att den ökning av hyperton dehy-
drering som noterats både bland inne-
liggande barn och bland barn som söker 
vård vid akutmottagningen beror på 
den ökade användningen av Resorb Ju-
nior Plus som vätskeersättning.

Vi vill dock betona att andra faktorer 
såsom en ny, mer virulent rotavirus-
stam inte kan uteslutas som förklaring 
till den ökade förekomsten av hyperton 
dehydrering, något som vi hoppas kun-
na utreda under den närmaste tiden. 
Det förefaller dock osannolikt, efter-

som det totala antalet barn som krävt 
sjukvård för gastroenterit inte ökat un-
der de senaste tre åren (Tabell I).

Efter att vi uppmärksammat Nestlé på 
våra misstankar kring riskerna med 
produkten har Nestlé nu beslutat att 
omedelbart dra tillbaka Resorb  Junior 
Plus från den svenska marknaden, ett 
klokt beslut! Nestlé har dock bestämt 
att behålla produkten på övriga mark-
nader eftersom man där inte noterat 
några biverkningar av den typ som vi 
sett i Stockholm. 

Vi hade dock sannolikt inte upp-
märksammat riskerna med Resorb 
 Junior Plus om det inte hade blivit en så 
drastisk ökning i antalet hypertona de-
hydreringar i anslutning till att Resorb 
Junior Plus introducerades lagom till 
en ny gastroenteritepidemi.

Nestlé uppger nu också i efterhand 
att Resorb Junior Plus inte bör ges i 
större volymer [5], varför produkten 
enligt vår bedömning är direkt olämp-
lig att använda till dehydrerade små 
barn med gastroenterit. Det borde där-

för – med tanke på att hyperton dehy-
drering är ett så allvarligt tillstånd – 
vara en rimlig försiktighetsåtgärd att 
dra in Resorb Junior Plus från samtliga 
marknader där den nu saluförs. 

 ■ Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Claude Marcus är ledamot i Swedish 
Nutrition Foundations nutritionsråd.
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TABELL I. Barn vårdade med gastroenterit och hyperton dehydrering vi Astrid Lindgrens barnklinik i Huddinge oktober 2008.
 Totalt antal barn Antal Antal barn med HD Antal barn som  HD, S-Na 
   med GE som  barn med vid ankomsten utvecklar HD (median och
Behandlingsår vårdats vid kliniken med HD till akuten under vårdtiden variationsvidd)
2008 131  3 (2)  3 (2)  0 (0) 151 (150–158)
2009 125  7 (6)  6 (5)  1 (1) 155 (150–162)
2010 127 25 (20) 15 (12) 10 (8) 157 (150–175)
Barnen har vårdats både inneliggande på avdelning och i hemmet med hemsjukvård. GE = gastroenterit, HD = hyperton dehydrering. 
Angivna S-Na är de högsta uppmätta värdena under vårdtiden för patienter med HD.

 apropå! Golfsäsongen

Pegga upp och må bättre!
■ Svensk förening för golf-
spelande läkare, SMGA (Swe-
dish Medical Golf Associa-
tion ‹http://www.smga.se›) 
bildades 1987 och hade länge 
stöd från delar av läkeme-
delsindustrin. Sedan några år 
är det förbjudet för läkeme-
delsindustrin att stödja den-
na typ av verksamhet, vilket 
resulterat i ett krympande 
intresse att delta i SMGA:s 
aktiviteter: vårresa till Syd-
europa, vårgolf och årsmöte i 
maj, Läkar-SM och Doctor’s 
cup i augusti, och fr o m 2010 
eftermiddagstävlingar (öpp-
na även för icke SMGA-med-
lemmar) på olika platser i 
Sverige.

Tidningen Överläkaren [1] 
beskrev år 1999 Läkargol-
fens källa. Att uppmuntra 
och stimulera till golfande är 
motiverat av flera skäl. Bah-
man Farahmand och kolle-
gor [2] har visat att den för-
väntade livslängden ökar 
med ca 5 år hos golfare, jäm-
fört med icke-golfare när 
man tagit hänsyn till ålder, 
kön och socioekonomiska 
faktorer. En golfrunda inne-
bär att man i relativt rask 
takt promenerar 6–7 kilo-
meter under 4–5 timmar. 
Golf kan spelas även i hög 
ålder, och golfande ger posi-
tiva sociala och psykologiska 
effekter. Studien utesluter 

inte andra faktorer än själva 
golfspelandet som orsak till 
resultatet, men skillnaden 
var ännu större för de golfa-
re som hade lägre handicap. 
Lågt handicap förutsätter 
att man spelar mycket, vil-
ket alltså stöder påståendet 
att själva golfspelandet är 
hälsobringande.

Styrelsen i SMGA vill upp-
muntra golfspelande kolle-
gor att delta i de årliga akti-
viteterna. Vi avser även att 
försöka påverka beslutsfat-
tare att stöd till friskvård 
ska även inkludera golfspel, 
som i dag får betraktas som 
en folksport som utövas i 
alla åldersgrupper, av kvin-

nor, män och barn (från 
mycket unga till mycket 
gamla), och som visats vara 
hälsofrämjande [2]!
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läs mer Engelsk sammanfattning 
http://ltarkiv.lakartidningen.se
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