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Sammanfattning av CHARGE syndrom
CHARGE syndrom är en ärftlig sjukdom (autosomal do
minant) som tillhör gruppen dövblind syndrom. CHARGE  
leder till varierande antal medfödda missbild ningar. 
Namnet är en engelsk initialförkortning (akronym) där 
varje bokstav står för en av de vanligast förekommande 
missbildningarna i syndromet:

C Colobom (coloboma of the eye) är en ofullständig 
slutning av ögats olika hinnor, alltifrån regnbågs
hinnan till näthinnan och synnerven.

H Hjärtfel (heart defects) av alla typer förekommer, och 
stora kroppspulsådern (aorta) är ofta involverad.

A Koanalatresi (atresia of the choanae) står för hinder 
eller sammanväxning av bakre näsöppningarna.

R Tillväxthämning (retardation of growth and/or deve
lopment) som kan vara både kroppslig och intellek
tuell.

G Underutveckling och missbildning av könsorganen 
(genital and/or urinary defects). 

E Öronmissbildning med hörselnedsättning eller döv
het (ear anomalies and/or deafness).

Den som först beskrev syndromet var den amerikanske 
genetikern och specialisten på missbildningar, Bryan D 
Hall, 1979. 

Kliniska kriterier för att ställa diagnos föreslogs först av 
Blake et al 1998, och har senare blivit modifierade av 
Verloes et al 2005. Båda dessa författare har föreslagit 
olika antal karakteristika men de senaste åren har visat 
på en större variation än vad som tidigare beskrivits, var
för en genetisk diagnos alltid bör eftersträvas så att per
soner med ej typisk CHARGE kan få korrekt diagnos.

Förekomst 
Det finns inga exakta uppgifter om hur många som har 
CHARGE i Sverige eller internationellt. Främst beror det 
på att det har varit svårt att ställa korrekt diagnos, efter
som symtom och missbildningar varierar starkt. Under 
2000talet har det i Sverige fötts omkring 10 barn per år, 
vilket innebär cirka 1/10 000 nyfödda barn. 

Ärftlighet 
CHARGE orsakas vanligen av förändringar (mutationer) 
i ett arvsanlag (en gen) som benämns CHD7 som finns 
på kromosom 8 (8q12.2). (Vissers et al 2004). CHD7 
tillhör en familj av gener som benämns chromo domain 
helicase DNA binding. Det är en stor och betydelsefull 
gen. CHD7genen styr bildningen av (kodar för) ett pro
tein kallat chromodomain helicase DNA-binding protein. 
Denna gen är betydelsefull för att reglera andra gener 
som behövs för migration av celler från neuralröret un
der mycket tidig foster utveckling. Detta får betydelse 
för den tidiga fosterutvecklingen av flera viktiga organ-
system, som hjärna, hjärta, inneröron och öga. Mutatio
ner i CHD7genen har hittills upptäckts hos cirka 90 pro
cent av dem som fått den kliniska diagnosen CHARGE. 
Att inte alla har mutationen kan bero på felaktig diagnos 
(andra liknande syndrom) eller på att det finns andra 
ännu oupptäckta gener. I de flesta fall är syndromet ett 
resultat av en nymutation, vilket innebär att felet i arvs
massan uppträder för första gången hos personen själv 
och inte är nedärvt. Föräldrarna till ett barn med en ny
mutation har liten risk att på nytt få ett barn med syndro
met. Den nyuppkomna förändringen i arvsmassan hos 
barnet blir dock ärftlig och han/hon riskerar att föra den 
muterade genen vidare till sina barn genom autosomal 
dominant nedärvning. Om flera syskon med friska för
äldrar föds med CHARGEsyndromet kan det bero på 
så kallad germinal mosaicism. Det innebär att föräldern 
har mutationen i en del av sina könsceller men inte i 
kroppens celler för övrigt. Man är då inte sjuk själv men 
kan via sina könsceller överföra det förändrade anlaget 
till sina barn. 

DNA-baserad diagnostik ska göras hos alla barn med 
misstänkt CHARGE. I samband med att diagnosen ställs 
är det viktigt att familjen erbjuds genetisk information.  
Anlagsbärar och fosterdiagnostik, liksom preimplanta
torisk genetisk diagnostik (PGD) i samband med provrörs
befruktning, är möjlig om mutationen i familjen är känd.

Symtom 
Misstanke om att ett barn har CHARGE uppkommer 
ofta tidigt ibland redan vid födseln. Detta är fallet till ex
empel när barnet har choanalatresi där båda näsöpp
ningarna är igenväxta, vilket innebär att barnet inte kan 
suga/amma. En del barn upptäcks också tidigt på grund 
av hjärtmissbildningar och/eller missbildningar i mat
strupe. Hos de flesta barn kan colobomet upptäckas vid 
födseln.
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Colobom 
De första misstankarna om att ett barn har CHARGE är 
om de har colobom i ögat. En del barn kan inte fixera 
eller följa med blicken och har dåligt samordnade ögon
rörelser, vilket kan tyda på en synnedsättning. I svåra 
fall kan ögonen ha ett avvikande utseende och vara 
under utvecklade (mikro oftalmi). Svårighetsgraden va
rierar. Colobom förekommer hos 80–90 procent av de 
som har syndromet. Det kan vara en spalt eller skiva 
som ser ut som ett svart fält i ögats regnbågshinna (iris). 
Finns colo bomet bara i åderhinnan (uvea) och näthin
nan (retina) kan det inte ses utan instrument. Om colo
bomet sitter i mitten och omfattar alla hinnorna kan syn
nerven också vara skadad. Beroende på omfattningen 
påverkar det både synskärpa och synfält. 

I mycket sällsynta fall kan näthinneavlossning före
komma. Skelning och pendlande, darrande ögonrörel
ser (nystagmus) förekommer också. Synnedsättningen 
varierar från lätt till svår, beroende på hur utbrett colo
bomet är och om det innefattar såväl åder och nät
hinnan som synnerven på båda ögonen. Många barn 
behöver glasögon och, beroende på graden av synned
sättning, även andra synhjälpmedel. Tidig kontakt med 
ögonläkare och syncentral är avgörande för korrekt ha
bilitering.

Hjärta 
Många barn med syndromet (75–85 procent) har hjärt
problem. Vanligast är ett lindrigt hjärtfel, till exempel hål 
mellan förmaken (förmaks septum defekt), hål mellan 
kamrarna (ventrikelseptum defekt) eller öppetstående 
(ductus arteriosus) förbindelse mellan kroppspuls ådern 
och lungpulsådern. Nästan hälften av barnen har något 
av dessa hjärtfel. Hålrum och förbindelser kan slutas 
spontant men behöver ibland opereras. Det förekom
mer också mer komplicerade hjärtfel som ger försäm
rad syresättning, till exempel Fallots anomali (hål mellan 
kamrarna samt förträngning av lungkärlsutflödet), som 
alltid behöver opereras. Ibland ses en kombination av 
Fallots anomali och förmaksseptumdefekt. Med denna 
typ av hjärtfel stiger eller sjunker syresättningen av blo
det och därmed barnets aktivitetsgrad.

En del barn föds också med missbildningar av mat
strupen. I kombination med hjärtmissbildningar kan 
det finnas en öppetstående gång mellan luftstrupe och 
matstrupe (tracheoesophageal fistel), ofta i kombination 
med förträngning av matstrupen (oesophagusatresi). 
Tracheoesophageal fistel kan bland annat orsaka lung
inflammation genom att mat hamnar i luftvägarna. 

Många barn har stora sväljningsproblem beroende på 
olika orsaker och de senaste åren har flera studier upp
märksammat att sväljningsproblem kan vara orsakade 
av en missbildning runt avgången av stora kroppspuls
ådern från hjärtat (aorta). En så kallad kärlring kan trycka 
på matstrupen och därmed ge sväljnings problem. Detta 
kan undersökas med dator tomografi (Corsten Janssen 
N et al 2016).

Atresi av choaner
Ett nyfött barn är beroende av att andas genom nä
san, bland annat för att kunna amma. Många barn 
med CHARGE har stora matningsproblem under späd
barnsåren. Drygt hälften av barnen har en förträngning 
av de bakre näsöppningarna mot svalget (koanalatresi). 
Luften kan då inte passera genom näsan till lungorna. 
Förträngningen kan vara en sidig eller dubbelsidig och 
bestå av en sammanväxning av slemhinna, ben eller 
broskvävnad, vilket kan innebära att barnet behöver 
opereras redan under spädbarnsåret.

Missbildningar av luftstrupen (trachea) och de stora luft
rören (bronkerna) är mera ovanliga, men många barn 
har under det första levnadsåret en ökad mjukhet i luft
strupen (tracheolaryngo malaci) som medför att vävna
derna faller samman under inandning. När barnet andas 
in sjunker luftstrupen ihop och det uppstår ett ljud som 
kan misstolkas som luftvägshinder eller astma. Föränd
ringarna i luftvägarna kan ibland också ge syrebrist och 
ytlig andning och medföra att barnet inte kan göra sig av 
med koldioxid under utandning. Luftvägssymtom före
kommer ofta. Tecken på detta kan vara andnöd, orolig 
sömn och påverkan på hjärtat. 

Retardation (hämmad tillväxt)
Hämmad tillväxt kan ibland ses redan i foster livet, men 
oftast har barnet normal födelsevikt och födelse längd. 
Tillväxthämningen brukar bli tydlig från sex månaders 
ålder. Hos ett fåtal barn kan kortväxthet bero på en brist 
av tillväxthormon. Det finns även enstaka barn med 
under funktion av sköldkörteln (hypothyreos).

Vissa barn har missbildningar i hjärna eller ryggmärg 
och många har en försenad intellektuell utveckling. 
Ibland kan förseningen bero på medi cinska problem 
som kombinerad syn och hörselnedsättning (dövblind
het), utan att detta har någon koppling till mer generell 
intellektuell utvecklingsförsening, men en del av barnen 
har också intellektuell utvecklingsförsening av varieran
de grad. Svårig heter i det sociala samspelet och be

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Corsten-Janssen%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28616537
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Corsten-Janssen%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28616537
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gränsad förmåga till ömsesidig kontakt och kommunika
tion (autism spektrumstörning) har beskrivits.

De senaste åren har också beskrivits att man vid 
magnet kameraundersökningar av hjärnan ibland kan 
se missbildningar i corpus callosum (Corpus callosum
agenesi). Corpus callosum (hjärnbalken), är ett band 
av nervfibrer som utgör länken mellan de två stora 
hjärnhalvorna. Detta kan innebära svårigheter för hjärn
halvorna att dela information. Barn med CHARGE som 
har missbildning av corpus callosum har ofta även andra 
missbildningar vilket till exempel kan innebära svårighe
ter att bearbeta hörsel och synintryck, men också in
tellektuell utvecklingsförsening. Det är därför viktigt att 
stimulera alla sinnen och framför allt att erbjuda barnet 
taktila strategier och tillgång till teckenspråk i tidig ålder.

Genitalia
Missbildning av könsorgan och/eller urinvägar finns 
hos många pojkar men är mindre vanligt eller upptäcks 
senare hos flickorna. Förändringar i könsorganen kan 
vara liten penis, att testiklarna inte har vandrat ned 
samt avvikande placering av urinrörsmynningen på 
penis (hypospadi). Flickor med syndromet kan sak
na livmoder och vagina. Hos cirka hälften av barnen 
försenas eller uteblir pubertetsutvecklingen, beroende 
på för låg produktion av könshormon. Detta beror i sin 
tur på nedsatt funktion av delar av centrala nervsys
temet (hypofysen eller hypotalamus). Förändringar i 
urin vägarna kan bestå av att en njure saknas eller är 
under utvecklad, vidgade njurbäcken med back flöde av 
urin från urinblåsan (vesiko-ureteral reflux), njursten 
eller blåstömningsrubbning på grund av nerv påverkan. 

Ear (öra)
Öronmissbildningarna kan omfatta ytter, mellan och 
inneröra. Någon form av missbildning finns hos de fles
ta barn med syndromet (80–90 procent). Utseendet på 
ytterörat kan variera från normalt formade öron till små 
(mikroti), korta, breda eller utstående öron. Sidoskillna
der mellan höger och vänster öra är vanligt.

Hörselbenen i mellanörat kan vara missbildade, liksom 
örontrumpeten. Eftersom barn med CHARGE också 
har många övre luftvägsinfektioner kan vätska samlas 
i mellanörat (öronkatarr/otosalpingit). Orsaken kan vara 
en öroninflammation eller dålig luftcirkulation i mellan-
örat. Missbildningar i hörselgång och mellan öra kan ge 
hörselnedsättning på grund av ledningshinder (konduk
tiv hörselnedsättning). Om stigbygeln är missbildad är 
risken mycket stor att även innerörat har skador. 

Innerörat, snäckan (cochlea) och balansorganet (vesti
bularis) är ofta missbildade (80–90 procent). Detta ger 
hörselnedsättning som kan variera från måttlig hörsel
nedsättning till dövhet. I några fall kan även hörselner
ven vara underutvecklad eller saknas helt. De flesta 
barn med CHARGE har också skador i eller på ba
lansorganen i innerörat, framför allt i båggångarna.

Balansförmågan sköts av tre system: signaler från 
muskler, leder och skelett (proprioception), synen och 
balans organen. När balansorganen och synen inte 
fungerar perfekt blir alla grovmotoriska färdigheter för
senade. Detta resulterar bland annat i att nästan alla 
barn med CHARGE börjar gå senare än andra barn. 

Övriga symtom
Avsaknad av ändtarmsöppning (analatresi) och även 
andra tarmmissbildningar kan förekomma. Ibland finns 
samma missbildningar vid CHARGE syndrom som vid 
andra kända syndrom, till exempel 22q11 deletions
syndromet.

Ökad känslighet för virusinfektioner och bakterie
infektioner, som öroninflammationer, långvarig snuva, 
luftvägsinfektioner och lunginflammationer, är vanligt. I 
sällsynta fall har barnet en mycket svår immunbrist som 
liknar den vid svår kombinerad immundefekt, vilket då 
beror på att de saknar brässen (thymus). 

De tolv hjärnnerver (kranialnerver) som går till/från hjär
nan till bland annat ögonen, öronen, ansiktet, munnen, 
halsen, magen och andra organ, har ofta olika grad av 
missbildningar. Förlamning av ansiktsnerven (facialis
pares) förekommer hos en del med syndromet, liksom 
nedsatt funktion i andra nerver till ansikte, munhåla, 
svalg, ögon och öron. 

Många rapporter har de senaste åren kommit om att 
barn med CHARGE har dålig luktförmåga (anosmi), vil
ket kan leda till ointresse för mat. Den nedsatta nerv
försörjningen kan också göra att förmågan att svälja för
sämras. Underutvecklad under käke förekommer, liksom 
läpp, käk och/eller gomspalt. 
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Utveckling
Tidpunkten för när olika steg i utvecklingen sker följer i 
stort sett ett likartat mönster. Här följer olika utvecklings
mönster samt vad man bör kontrollera under uppväxten. 

0–2 år
Colobomet upptäcks vanligen vid födseln liksom hörsel
ned sättningen, som oftast diagnostiseras vid nyfödd
hetsscreening av hörseln. Om barnet har legat länge på 
neonatal intensivvårdsavdelning så kan ibland hörsel
undersökningar glömmas bort. Det är då viktigt att 
kontrollera hörseln så fort barnet har lämnat intensiv
vårdsavdelningen. Om det finns andra synliga miss
bildningar upptäcks också de tidigt. De barn som helt 
saknar thymus (bräss) kan redan under första levnads
halvåret ha allvarliga och livshotande infektioner.

Det är vanligt att barnets första utvecklingsperiod präg
las av många och långa sjukhusvistelser (CHARGE 
syndrome – a five case study of the syndrome charac
teristics and health care consumption during the first 
year in life. Agneta AnderzénCarlsson (2015). Journal 
of Pediatric Nursing 30, 6–16). Upplevelser av smärta 
i samband med många medicinska ingrepp är en faktor 
som man i dag vet påverkar barnets utveckling. Den all
männa utvecklingen kan stanna av och till och med gå 
tillbaka, och samspelet och möjlig heten att knyta an till 
föräldrarna kan störas. Det kan dröja innan barnet visar 
tillit och glädje, vilket blir extra tydligt om det har en svår 
kombinerad syn och hörselnedsättning/dövblindhet.

Många barn med CHARGE har svårt att äta och svälja 
under späd och småbarnsåren och får därför sond
matning under det första året. Problemen att få i barnet 
näring påverkar deras vakenhetsgrad och energi. De 
medicinska problemen och graden av synnedsättning 
bidrar också till att dygnsrytmen kan vara rubbad under 
lång tid.

I regel är den grovmotoriska utvecklingen försenad, till 
viss del beroende på avsaknad av balanssignaler från 
inner öronen. Barnet har svårigheter att lyfta och balan
sera huvudet, liksom att sitta, krypa och gå. Låg muskel
spänning (hypotonus), framför allt i bålen, är vanligt un
der första levnadsåret men kan också finnas kvar upp i 
vuxen ålder. 

Följande bör man tänka på: Vid misstanke om CHARGE 
ska längd, vikt och tillväxt mätas noga och ofta. Om man 
inte har upptäckt choanalatresi vid födseln ska man 
under söka så att barnet inte har en ensidig tilltäppning 
av näsan. 

Noggrann ögonundersökning bör ske så snart som möj
ligt för att avgöra vilka delar av ögat som colobomet 
omfattar och därmed avgöra synförmågan. En ansikts
nervsförlamning som ej är fullständig kan ibland vara 
svår att upptäcka på spädbarn varför framför allt förmå
ga att helt kunna stänga ögonen ska undersökas. 

Alla barn ska genomgå EKG och radiologiska under
sökningar av hjärta, lungor, hjärna med mera (magnet
kameraundersökning/datortomografi). 

Om sväljningssvårigheter finns måste en så kallad vas
cular ring uteslutas (missbildning av aorta som trycker 
på matstrupen). Denna undersökning kan göras med 
barium kontrast och datortomografi. Om barnet har svårt 
att svälja eller inte vill äta så bör man tidigt undersöka 
olika möjliga orsaker som ovan nämnda kärlförträng
ning, kranialnervsskador (till exempel luktsystemet), 
missbildning av matstrupe och reflux (magsyra i mat
strupen). Ofta måste barnet ha sond eller gastrotomi 
(peg) så att näring kan ges direkt till magen. När radio
logiska undersökningar görs bör man också undersöka 
buken för att upptäcka eventuella andra missbildningar 
på njurar och andra organ. 

Olika typer av blodprov för att undersöka sköldkörtel, 
samt könshormoner bör göras så tidigt som möjligt (3 
månader). Då även olika typer av salt rubbningar och 
blodkroppsstörningar har rapporterats bör blodprov tas 
med regelbundna mellanrum. 

Hörselscreening utförs idag på alla spädbarn men 
ibland missas det om barnet är mycket sjukt under 
spädbarns perioden. Barn med CHARGE ska alltid un
dersökas med olika typer av hörselundersökningar på 
en barnaudio logisk klinik och av en öronläkare/audio
log. Undersökningarna syftar till att kartlägga ytteröra, 
hörselgång, mellan öra samt hur stor hörselnedsättning 
som föreligger och var den är belägen. Undersökning
arna kallas tympanometri, stapediusreflex-mätning 
(hörsel gång/mellanöra), OAEotoakustiska emissioner 
(yttre hårceller i inner örat), ABR (hjärnstamsaudio metri) 
och ASSR (frekvens specifik hjärnstamsaudio metri). 
Hörsel undersökningar ska alltid kompletteras med ra
diologiska undersökningar (magnetkamera/datortomo
grafi) för att kartlägga grad av missbildningar. Om bar
net är dövt ska möjligheterna till cochleaimplantation 
snarast undersökas.

Balansorganens funktion ska också undersökas. Detta 
kan till exempel göras genom en enkel rotationstest i 
undersökningsstolen där man med så kallad video 
frenzel ser om ögonrörelse uppstår vid rotation, vilket är 
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ett tecken på att minst ett balans organ fungerar. Dessa 
undersökningar görs av öronläkare/audiolog.

Intellektuell utveckling liksom fin- och grov motorik är ofta 
kraftigt försenade. Detta kan bero på en kombination av 
hörsel och synnedsättning, vilket ger dövblindhet, men 
barnet kan också ha intellektuell utvecklingsförsening. 
Då syn och hörsel är våra viktigaste sinnen för att kunna 
utveckla samspel och kommunikation med andra, med
för dövblindhet i sig stora svårigheter att utvecklas och 
lära. Därför bör man ej förlita sig enbart på syn eller hör
sel när man kommunicerar med barnet, utan alla sinnen 
och framför allt det taktila sinnet måste stimuleras. Barn 
med CHARGE bör därför tidigt få lära sig teckenspråk 
visuellt och/eller taktilt beroende på grad av synned
sättning. Detta för att försöka stimulera hjärnans tillväxt 
med så många sinnesmodaliteter som möjligt.

Erfarenheter har visat att många barn med CHARGE be
höver genomgå ett stort antal olika undersökningar och 
operationer under de första åren. Det är därför helt nöd
vändigt att ett multiprofessionellt team med en koordina
tor finns runt familjen. På så sätt kan ett antal åtgärder 
som kräver anestesi/narkos lättare samordnas. Ett sätt 
att skapa ett sådant team kan vara att mycket tidigt kalla 
till ett så kallat SIPmöte. SIP står för samordnad indivi-
duell plan och kan användas när det bedöms att insatser 
behövs från olika instanser i samhället som till exempel 
kommun, hälso och sjukvård, försäkringskassa och skola.

2–6 år
Sjukdomens svårighetsgrad avgör antalet insatser un
der dessa år men följande undersökningar bör ingå årli
gen (se checklista).

Hörsel ska följas mycket noggrant då även en måttlig 
hörselnedsättning kan förvärras av återkommande öron
inflammationer och vätska i mellanörat (oto salpingit). 
Hörapparater och dess insatser måste bytas ofta. Vid 
CHARGE förekommer det att man inte märker så stor 
skillnad på om barnet använder sin hörapparat/cochlea 
implantat eller ej. Det beror på att också de centrala hör
selbanorna kan vara missbildade till exempel genom un
derutveckling av corpus callosum. Detta innebär att den 
impressiva hörselförmågan (förståelse av ljud och tal/
teckenspråk) oftare är mycket mer utvecklad än den ex
pressiva förmågan (förmågan att tala/teckna). Barn med 
CHARGE bör alltid som komplement till hörsel/tal få lära 
sig att utveckla och använda visuellt/taktilt teckenspråk. 
Alla barn med CHARGE bör ha regelbunden kontakt och 
stöd av specialpedagoger inom hörsel och om tal börjar 
utvecklas bör också logoped vara inkopplad.

Förutom allmän utvecklingsförsening, på grund av intel
lektuell försening och/eller dövblindhet, kan också olika 
hjärnnerver vara underutvecklade vilket kan påverka 
tungmotorik och sväljning vilket i sin tur också kan för
svåra talförmåga. 

Om balanssignaler från balansorganen (vestibularis) 
saknas helt och synnedsättningen är svår kommer det 
att påverka när barnet kan börja gå. Många barn med 
CHARGE lär sig gå först vid cirka fyra års ålder. Tidpunk
ten kan bero på hur svår synnedsättningen är, om det 
saknas funktion i balans organet eller om barnet har an
dra funktionsnedsättningar, som till exempel höftledspro
blem eller försenad intellektuell utveckling. Under dessa 
år är regelbunden sjukgymnastkontakt mycket viktig för 
uppbyggande av muskler och för balansträning.

Ögonproblemen vid colobom är ofta statiska det vill 
säga de ökar ej med stigande ålder. Dock är det viktigt 
att synförmågan kartläggs noggrant då synfältsdefekter 
och dess omfattning bör vara kända för alla inblandade 
så att habilitering och specialpedagogiskt stöd kan ge
nomföras på rätt sätt. Barn med CHARGE bör undersö
kas årligen av ögon läkare och ha regelbunden kontakt 
med syncentral.

Svårigheter att äta och sväljningsproblem är ofta myck
et stora under denna period. Här krävs ofta team
arbete mellan öronnäsahalsläkare/foniater, dietist, lo
goped, specialpedagog och i vissa fall gastroenterolog 
(magtarmläkare). Även förstoppning är vanligt och kan 
bidra till svårig heter och ovilja att äta. Barnkliniken bör 
noggrant följa tillväxt då försenad längd/vikt är vanligt 
vid CHARGE. Detta kan bero på olika svåra sjukdoms
perioder eller svårigheter att äta men det kan också 
bero på underproduktion av tillväxthormon.

Barn med CHARGE har ofta övre luftvägsinfektioner vil
ket som delförklaring kan vara försämrat immunförsvar 
eller att barnet efter vaccinationer inte bygger upp till
räckligt stort försvar mot infektioner. Detta bör kontroll
eras på barnklinik. 

Under denna tidsålder har barnet ibland svårigheter 
med snarkning och andningsuppehåll varför detta bör 
bedömas av öronnäsahalsläkare och barnläkare om 
det finns förstorade halsmandlar, körtel bakom näsa och 
om i så fall operation kan hjälpa. Vissa barn behöver 
andningshjälp med CPAP. Många barn med CHARGE 
sover oregelbundet på natten med stora problem även 
dagtid. För vissa barn kan melatonin hjälpa för insom
ning.
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De utvecklingsskeden som friska barn går igenom in
träffar också för barn med CHARGE men är ofta för
dröjda. De första årens ofta stora medicinska problem 
kan innebära att stödet för en positiv språk och kom
munikationsutveckling stannar upp eller får stå tillbaka. 
Barn med CHARGE kan därför ha sämre möjligheter än 
andra med kombinerad hörsel och synnedsättning eller 
dövblindhet att förstå och förmedla tankar och känslor. 
Om barnet inte talar eller tecknar så uttrycks allt de vill 
säga med kroppen. Omgivningens förmåga att tolka, 
förstå och bekräfta detta avgör den fortsatta språk och 
kommunikationsutvecklingen. Noggranna funktionel
la bedömningar minst en gång om året är viktiga för 
att barnet ska kunna få rätt insatser. Dövblindhet hos 
barn med CHARGE kräver att insatser måste anpas
sas och professionella bör ta hjälp av den spetskunskap 
som finns inom Resurscenter dövblind (www.spsm.se) 
och vid Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor 
(www.nkcdb.se).

6–12 år
Alla de medicinska kontroller som nämns i föregående 
stycke bör fortsätta årligen. Detta kräver som nämnts ett 
väl sammansatt multiprofessionellt team. Under dessa 
år avgör också graden av olika funktionsnedsättningar 
vilken typ av skolform som är lämpligast. Vår erfarenhet 
är att de flesta barn med CHARGE, oavsett om de har 
hörsel och talförmåga eller ej, har stor nytta av skolfor
mer som använder visuellt och taktilt teckenspråk.

Inför skolstarten kan det behövas en utvecklings
bedömning. Den görs av en psykolog i samarbete med 
föräldrarna och övriga i habiliteringsteamet. Ibland bör 
man ta hjälp av psykolog vid Resurscenter dövblind. 
Barn med CHARGE finns inom alla skolformer idag. 
Många har sin skolgång i de statliga specialskolorna och 
går senare på riksgymnasiet för döva och hörselskada
de elever. Andra har sin skolgång i hemkommunen med 
särskilda resurser i skolan. För stöd i förskola och skola 
vänder man sig till Specialpedagogiska skolmyndig
heten (www.spsm.se) och deras Resurscenter dövblind.

Många barn med CHARGE har svårt att få tillräcklig 
motivation att motionera och styrketräna. Eftersom ba
lansförmågan är försämrad på grund av missbildade 
balansorgan och då barnet har synproblem, ställs stora 
krav på proprioception (muskler, leder, skelett och kän
selkroppar under fötterna) för att kunna ha bra balans 
och grovmotorik. Under hela denna tid bör special
anpassade program med balansövningar, men också 
muskelträning, genomföras genom regelbunden kon
takt mellan sjukgymnast och skola. Här bör även dietist 

vara inkopplad så att maximal bentäthet och tillväxt kan 
uppnås då det annars senare i livet finns risk för ben
skörhet (osteoporos).

Under dessa år kan vid 10–12 års ålder tecken på för
senad pubertet visa sig, varför det är mycket viktigt att 
barnläkare med kunskap om endokrinologi är inblanda
de redan före pubertet. 

12–18 år
De hjärtproblem som har funnits men kanske åtgärdats 
med operation bör fortsätta kontrolleras även under ton
åren då det har rapporterats att hjärt arytmier har upp
kommit senare i livet.

Som tidigare nämnts kan ibland pubertet vara försenad 
beroende på missbildning av könsorgan och låga halter 
av könshormoner, vilket i sin tur kan leda till sämre ben
täthet. Bentäthetsmätning kan vara aktuell i början av 
tonåren. Ungdomar med CHARGE löper, liksom många 
andra ungdomar med svåra funktionsnedsättningar, 
större risk för sexuellt kränkande handlingar.

Sned rygg (skolios) blir ofta märkbar under de år man 
växer mycket och förekommer hos mer än hälften av 
ungdomarna med CHARGE.

Tilltagande fetma har setts hos barn med CHARGE. 
Detta måste utredas och till exempel måste sköldkör
telfunktion (thyroidea) kontrolleras. Viktiga orsaker till 
fetma har visat sig vara brist på fysisk aktivitet.

Flera rapporter visar att ungdomar med CHARGE löper 
större risk att få andra mentala problem som ångest, 
tics, autismspektrumstörningar, psykoser liksom utma
nande beteenden. Orsakerna till detta är inte klarlagda 
men konsekvenserna av dövblindhet kan vara en bi
dragande orsak, framför allt om det förekommer svå
ra kommunikationsproblem. Som tidigare beskrivits är 
sömnproblem mycket vanligt, vilket till del kan orsaka 
eller förvärra ovan beskrivna mentala problem.

Under denna tid sker också personlig utveckling och 
behov av ökad självständighet och medbestämman
de. Detta ställer stora krav på såväl ungdomen med 
CHARGE som familjen. Här kan stöd från psykolog vara 
av stort värde. Vårt hälso och sjukvårdssystem är upp
delat med en klar gräns mellan barn och ungdomar och 
vuxna, både när det gäller medicinska specialiteter och 
habilitering. Många familjer upplever övergången från 
barn till vuxen inom hälso och sjukvården som proble
matisk, att stödet och koordineringen av insatser mins

http://www.spsm.se
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kar och att mer ansvar nu vilar på den enskilde. Det är 
därför mycket viktigt att övergången förbereds väl och 
att man ser till att alla de olika kroppsliga och mentala 
problem som under barn och ungdomsåren har följts av 
ett multiprofessionellt team nu ersätts av ett annat team. 
Detta eftersom personer med CHARGE har ett livslångt 
behov av olika hälso och sjukvårdsinsatser. 

Vuxenlivet
Kunskapen om vuxna personer med syndromet 
CHARGE är begränsad och behöver studeras mer. Med 
dagens kunskap vet man att nya symtom kan tillkomma 
och att det ofta behövs fortsatt kontakt med flera olika 
specialister för uppföljning och behandling. De rapporter 
som finns visar att morbiditet (sjuklighet) är hög även 
under vuxenlivet. Huru vida det finns en för tidig mor
talitet (dödlighet) är inte vetenskapligt belagt, men kan 
misstänkas.

Många vuxna har kronisk smärta orsakad av matsmält
ningsproblem. Sura uppstötningar, kräkningar (gastro
oesophageal reflux), kolikliknande mag smärtor och 
förstoppning är vanligt. Problem med att äta kan finnas 
kvar under hela livet. Urinvägs infektioner förekommer, 
liksom problem med njurar na. Andningsuppehåll (apné) 
under sömnen är vanligt. En del har migränhuvudvärk 
och kramp anfall. Näthinneavlossning är en komplika
tion som förekommer men är ovanlig. Många har ock
så problem med samspel och kommunikation med sin 
omgivning.

Förutsättningarna för att leva ett själv ständigt liv varierar 
med de individuella symtomen och hur de kombineras 
hos den enskilda personen. Variationen i svårighets
grad är mycket stor. De flesta med CHARGE behöver 
dock livslångt stöd och insatser från olika instanser i 
samhället som till exempel personlig assistans, pedago
giska insatser kring kommunikation, psyko socialt stöd 
och tolktjänst.

Slutkommentar
Detta medicinska vårdprogram är avsett att underlätta, 
både för professionella och vårdnadshavare, i den laby
rint av insatser som behövs för personer med CHARGE 
syndrom. Vårdprogrammet är medicinskt vilket innebär 
att viktiga psykosociala och pedagogiska insatser som 
också är nödvändiga inte finns beskrivna. Det skulle 
dock vara önskvärt att komplettera med ett sådant vård
program.

Nya kliniska och genetiska observationer och behand
lingar förändrar ständigt kunskapen om CHARGE syn
drom. Ett medicinskt vårdprogram är därför färsk vara 
som behöver uppdateras och revideras kontinuerligt. 
Mer information om CHARGE syndrom finns hos Natio
nellt kunskapscenter för dövblindfrågor, www.nkcdb.se.

December 2019

Claes Möller

Professor emeritus i handikappvetenskap/audiologi  
och överläkare i audiologi
Sakkunnig i medicinska frågor vid Nationellt  
kunskapscenter för dövblindfrågor 
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Syftet med denna medicinska checklista är att ha kontroll och överblick 
över vilka undersökningar/utredningar som gjorts och när. Bocka av när 
de olika parametrarna har kontrollerats.

Checklista för CHARGE syndrom

Namn: 

Personnummer: 

0–2 år 3–11 år 12–17 år 18+ år

GENETIK

Klinisk diagnos (kriterier Blake et al)

Genetisk diagnos – CHD7

Genetisk information och rådgivning

NEUROLOGI
Missbildning CNS (MRI, CT)
Kranialnervsfunktion (I–XII)
Kramper
Smärta
ÖRON-NÄSA-HALS
Choanalatresi

Gomspalt

Tänder

Tonsiller, adenoid

Trachea

Oesophagus

Sömnapné

SYN
Colobom

Synnerv

MRI, CT

Cornea

Fundoskopi

Visus

Näthinneavlossning

Fotofobi

Synpedagogisk bedömning

HÖRSEL – BALANS
Ytteröra, hörselgång, mellanöra

Cochlea (inneröra)

Vestibularis (balansorgan)

Hypotoni

MRI, CT

OAE, tympanometri, ABR, ASSR
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0–2 år 3–11 år 12–17 år 18+ år
HÖRSEL – BALANS (forts.)
Cochlea implantat

Hörapparat

Grov- och finmotoriska funktioner
(lyfta huvud, rulla runt, sitta krypa, gå)
Hörselpedagogisk bedömning

HJÄRTA/LUNGOR

Hjärtmissbildning

Vaskular ring

Astma

Frekventa infektioner (0–6 år)

EKG, ultraljud, MRI, CT

Ökad anestesirisk

MAGE/TARM
Gastro-oesophagal reflux

Problem att suga, dricka, äta

Aspirationsrisk

Oesophago-tracheal fistel

Sondmatning

Gastrostomi, PEG

Dålig viktuppgång

Näringsdryck

Obstipation

NJURE/GENITALIA
Njurmissbildning

Genital missbildning/hypoplasi

MRI, CT, funktionsmätningar

ENDOKRINOLOGI
Hypogonadism

Försenad/utebliven pubertet

Osteoporos

Tillväxtrubbning

Obesitas

PSYKISK UTVECKLING och KOMMUNIKATION
Kommunikation 

Tal

Tecken/teckenspråk

Taktila strategier/taktilt teckenspråk

Kognitiv utveckling

Sömnproblem 

Mobilitet (orientering och förflyttning)

Dövblindspecifika insatser
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