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Spädbarnskolik 

Syfte 
Skrikighet hos små barn är en vanlig fråga på BVC. Denna riktlinje vänder sig till 

sjuksköterska och läkare i barnhälsovården, för att få en likvärdig handläggning inom VGR. 

Läs även Rikshandbokens avsnitt om spädbarnskolik samt på 1177 

Om barnet förutom skrikighet har andra symtom som blodig diarré, urticaria, 

kraftiga kräkningar eller allmänpåverkan bör barnmottagning kontaktas omgående. 

Förändringar sedan föregående version 
Mindre justeringar och uppdatering har gjorts. 

Bakgrund 
Definitionen av kolik är otröstbar skrikighet minst 2–3 timmar per dag, minst 3 gånger per 

vecka. Koliksymtom börjar som regel vid 2–6 veckors ålder. Symtomen är vanligast vid 6–

8 veckor, där förekomsten i vissa studier är upp till 20–25%. Alla barn blir bra spontant. 

Vid 12 veckors ålder är förekomsten i studier ca 1 % och kolik är ovanligt efter 4 mån 

ålder. 

Orsaken till kolik är okänd och troligen multifaktoriell. Omogen tarm, ökad 

genomsläpplighet i tarmväggen och rubbad bakterieflora i tarmen har nämnts som 

bidragande orsak i forskning. IgE-förmedlad allergi är ovanligt som orsak om barnet inte 

har andra symtom också. Regleringssvårigheter hos barnet kan bidra. 

 Egenvård 

Bra information kring omvårdnad vid kolik finns på 1177.se Läs på Rikshandboken om att 

trösta ett barn som skriker. 

Handläggning på BVC 
Forskning visar att information, råd och stöd från vården är den viktigaste insatsen vid 

kolik. Det är viktigt att informera om förlopp och undvika att föräldrar skuldbelägger sig 

själva. Prata med föräldrarna om hur de kan hantera de känslor av frustration som kan 

uppkomma när ett barn skriker otröstligt.  Efterhör vilket stöd familjen har omkring sig och 
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erbjud tätare föräldrastödjande kontakt vid behov. Tillstånd som postpartumdepression och 

spädbarnsmisshandel har associerats med otröstlighet/ skrikighet hos spädbarn. 

Familjen ska alltid erbjudas extra teambesök med läkare, för fördjupad anamnes och 

somatisk undersökning. Detta för att värdera om det finns andra symtom och utesluta 

sjukdom som orsak till skrikighet. Det är viktigt med noggrann anamnes kring matning, 

bland annat med antal måltider, mängder, måltidslängd och moderns kost om hon ammar. 

En mat- och skrikdagbok rekommenderas som underlag för samtal och för att följa 

utvecklingen. 

Följande frågor kan vara aktuella:  

 Får barnet tillräckligt med mat?  Gör en amningsobservation: har barnet ett bra tag? Finns 

anledning att uppmuntra tätare amning? 

 Matas eller ammas barnet för mycket och/eller för ofta? Det är lätt att hamna i en ond cirkel 

med “mat-skrik-mat". Prova att glesa ut måltiderna och ta paus under ätandet för att rapa.  

 Om barnet flaskmatas kan det ibland hjälpa med mindre hål i nappen så att maten inte 

kommer lika fort. Det går också att prova att byta ersättning. 

 Blir barnet lugnare av att vara nära, bäras i sjal/sele eller i någon särskild position? Kan 

spädbarnsmassage vara ett stöd? 

 Går det att få barnet att acceptera napp? 

 En del upplever att vissa livsmedel i moderns kost, som lök, baljväxter eller kål kan ge 

ökade gaser hos barn som ammas. Andra upplever att kaffe eller andra drycker med koffein 

har negativ effekt. Evidens saknas men den som ammar kan prova att utesluta detta ur 

kosten under en period. 

 Ofta går skrikperioderna att förutse då de kommer vid samma tidpunkt varje dag. Föräldern 

kan då prova att ge barnet ett bad eller massera barnet i lugnt skede precis innan symtomen 

brukar börja.  

 

Probiotika 

Ingår i Semper Magdroppar och har inga kända bieffekter. En viss effekt har setts i studier i 

form av minskad skriktid. Effekten är något mer uttalad för barn som får bröstmjölk. 

Rekommendationen är fem droppar per dag och ökad dos ger ingen ökad effekt. 

 

Komjölksproteinfri kost 

IgE-medierad allergi som orsak till kolik är ovanlig, om inte barnet har flera andra symtom 

utöver skrikighet. Finns det en uttalad hereditet för atopi kan det öka risken något. Icke 

IgE-medierad allergi mot komjölk kan förekomma, och är vanligare hos barn som äter 

ersättning än hos barn som ammar. Frekvenssiffror varierar i studier, men högst 25% av 

barn med kolik kan förväntas bli bättre av komjölksproteinfri kost.  Laktosfri kost har ingen 

effekt.  
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Det saknas evidens för att ta bort andra livsmedel från den ammande kvinnans kost (typ 

ägg, vete, soja) om barnet växer normalt och inte har andra symtom än skrikighet. Har 

barnet en kombination av symtom ska kontakt tas med barnmottagning. 

Akupunktur  

Det finns inget vetenskapligt stöd för akupunktur. Rikshandboken avråder utifrån brist på 

studier som visar effekt samt att behandlingen i sig kan orsaka smärta. 

Hälsokost 

Det finns flera hälsokostpreparat som marknadsförs för att lindra och bota kolik.  Det finns 

inget vetenskapligt stöd för dessa produkter och vi avråder från användning, som i vissa fall 

kan ha biverkningar och sidoeffekter. 

Referenser och kopplade dokument 
Lathund komjölksproteinfri kost vid spädbarnskolik (Lokal riktlinje inom VGR) 

Komjölksproteinfria råd till ammande mammor vid kolikbesvär 

Spädbarnskolik - Rikshandboken i barnhälsovård (rikshandboken-bhv.se) 

Review shows that parental reassurance and nutritional advice help to optimise the 

management of functional gastrointestinal disorders in infants - Salvatore - 2018 - Acta 

Paediatrica - Wiley Online Library 

Infant colic: mechanisms and management | Nature Reviews Gastroenterology & 

Hepatology 

Dietary modifications for infantile colic - PubMed (nih.gov) 

Lactobacillus reuteri to Treat Infant Colic: A Meta-analysis | Pediatrics | American 

Academy of Pediatrics (aap.org) 

Granskare/arbetsgrupp 
Utarbetad av Central barnhälsovård (CBHV) och gäller för barnhälsovården i VGR  

Innehållsansvarig: Maria Jansson, barnhälsovårdsöverläkare CBHV, Regionhälsan 
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