
10 varningstecken hos BARN
Stämmer ett eller flera av följande varningstecken, bör utredning avseende nedsättning av immunförsvaret övervägas:

Varningstecken hos VuxNA
Stämmer ett eller flera av följande varningstecken, bör utredning avseende nedsättning av immunförsvaret övervägas:

Känn igen varningstecknen för primär immunbrist!
Cirka 3 000 personer i Sverige har diagnosen 
primär immunbrist. Mörkertalet beräknas dock 
vara stort. Cirka 40 000 personer kan ha en 
avvikelse i sitt immunförsvar. Flertalet har en 
relativt mild form av immunbrist, men upp  
mot 5 000 personer beräknas behöva medi-
cinsk behandling. Enkla verktyg kan minska 
mörkertalet.

Att ha en primär immunbrist innebär att man har ett medfött fel eller  
en brist i sitt immunförsvar. Personer med primär immunbrist drabbas 
som regel lättare av infektioner. Infektionerna är ofta återkommande 
och långdragna, i vissa fall livshotande.

Primär immunbrist är ett samlingsnamn på över 200 olika sjukdomar.
Sjukdomarna är medfödda och genetiskt betingade. Symptom kan  
visa sig redan vid födseln eller senare i livet. De flesta personer med 
primär immunbrist kan få lindring med rätt behandling.

Mer information finns hos Primär immunbrist organisationen
www.pio.nu

1. 
Sex eller fler öroninflamma-
tioner per år. Öroninflamma-
tion med åtföljande hål i 
trumhinnan eller inflamma-
tion i klippbenets utskott 
bakom örat (mastoidit).

2. 
Två eller fler bihåleinflamma-
tioner per år.

3. 
Infektioner som inte läker  
på förväntat sätt under  
antibiotikabehandling.

4. 
Två eller fler lunginflamma-
tioner per år.

5. 
Dålig längd-/viktökning  
hos barn.

6. 
Återkommande infektioner 
som t ex varbölder i hud och/
eller andra organ.

7. 
Långvarig uttalad svamp- 
infektion i munhålan  
(muntorsk) eller på huden.

8. 
Infektioner på ovanliga ställen 
i kroppen och/eller infek-
tioner som är orsakade av 
ovanliga smittämnen.

9. 
Två eller fler djupgående 
infektioner såsom hjärn- 
hinneinflammation (meningit), 
benröta eller blodförgiftning.

10. 
Känd primär immunbrist- 
sjukdom i familjen.

1 Fyra eller fler luftvägsinfektioner per år under 2-3 år.  
Infektionerna drabbar oftast öron, bihålor, luftrör samt 
lungor. Infektionerna ska ha krävt behandling med  
antibiotika.

2 Dålig effekt, utebliven effekt eller upprepade återfall  
vid behandling med antibiotika.

3 Två eller fler svåra infektioner orsakade av bakterier,  
såsom benröta, hjärnhinneinflammation, blodförgiftning 
eller infektioner i kroppens mjukdelar.

4 Två eller fler bihåle- eller lunginflammationer under  
en treårsperiod. Infektionerna ska ha påvisats med  
röntgenundersökning.

5 Infektioner på ovanliga ställen i kroppen och/eller  
infektioner som är orsakade av ovanliga smittämnen.

6 Känd primär immunbristsjukdom i familjen.

 

Nordic

Verktyg för diagnos, utredning och behandling av primär immunbrist finns på www.slipi.nu
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