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1.1

Screening

a) ANA-positiv oligoartrit med debutålder <4 år: var 3:e månad i 4 år och därefter
var 6:e månad till 12 år (små ANA-positiva flickor).
b) Andra typer av artrit, utom systemisk, med debutålder <7 år: var 3:e månad i 2
år och därefter var 6:e månad till 12 år.
c) Andra typer av artrit, utom systemisk, med debutåder 7-12 år: var 6:e månad till
12 år.
d) Systemisk form: var 6:e månad i 1 år och därefter 1 gång per år till 12 år eller i
sammanlagt 4 år.
e) Alla kategorier med debutålder 12-16 år: ett besök med information om
symtom vid JIA-associerad uveit.
1.2 Symtom
Den JIA-associerade uveiten är oftast bilateral, asymtomatisk ("tyst"), icke
granulomatös. Vanligast i subgruppen oligoartrit.
JIA vanligaste orsaken till uveit hos barn. Dålig prognos och stor andel
komplikationer. Bland annat catarakt, glaukom, makulaödem.

1.3

Behandling



Lokal behandling: Steroiddroppar (0,1 % dexametason), mydriatika,
trycksänkande droppar vid behov.



Systemisk behandling. I samråd med barnkliniken: Övervägs vid
komplikationer och/eller behov av steroiddroppar >2 gånger per dag efter
3 månader. Perorala steroider, i dosen 0,5-1 mg/kg kroppsvikt, i första
hand; om otillräcklig effekt tillägg av Metotrexate (MTX) och vid behov
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tillägg av adalimumab (Humira). Doseringen och kontrollerna av MTX och
Humira skötes av barnkliniken.


1.4

MTX: Behandling minst något år. Vid uveit nog 2 år. (MTX och vattkoppor:
genast insättande av Zovirax profylaktiskt).
Viktigt



Identifiera riskfaktorer: ANA positivitet. Låg debutålder.



Första ögonkontrollen ska initieras inom 2 veckor efter att remissen
inkommit. Föräldrarna informeras om iritsymtom samt att pupillerna ska
bli stora och runda i dämpad belysning.



Vid utsättande av immunsuppressiv behandling finns det risk för att
irit/uveit blossar upp, varför patienten ska kontrolleras vannan månad under
första havlåret efter utsättningen!

1.5 JIA-register
Svenska barnreumaregistret www.barnreumaregistret.se
Ögon, Anna Lundvall, anna.lundvall@sll.se
Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare.
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