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Remittentinformation 
 
Obstetriska plexusskador (neonatal plexusskada), OBP 
 
Barnet utvärderas vid 2 veckors ålder enligt Narakas. 
 
Kvarstående besvär vid 2 månaders ålder.  
Bedömning av funktionen helst med Toronto score 
(armbågsböjning, armbågs-, handleds-, finger- och 
tumsträckning) enligt tabell. Annars värdering av 
bicepsfunktionen (ingen funktion, kraft mot 
tyngdkraften eller full rörelse). 
 
Har barnet vid 2 månaders ålder en god funktion i biceps och full Toronto score (10) men en 
inåtrotationsställning i axeln bör barnet följas upp till 6 månaders ålder av fysioterapeut för att 
se om inåtrotationskontrakturen går i regress.  
 
Passiva utåtrotationen i axeln följs regelbundet. 
 
Remiss: 
Barn som vid 2 veckors ålder uppvisar: Total pares. 
Narakas gradering 3-4. (se vårdprogram) 
 
Barn som vid 4–8 veckors ålder antingen har kvarstående 
pares som kan vara omfattande eller bara består av ej full 
funktion i biceps. Gärna gradering enligt Toronto. 
 
Barn eller äldre som för första gången presenteras i 
svensk sjukvård med sequele Obstetrisk plexusskada. 
(Tidigare missade diagnoser eller nyinflyttad från annat land) 
Från 3 månader till vuxen ålder. Remitteras vid nedsatt 
skulder funktion: Inåtrotationskontraktur, inskränkt aktivt, 
passivt rörelseomfång axel, ev. ytterligare funktionsbortfall i arm hand. 
 
Remissen ska innehålla 
Information om förlossning: Ange typ av bjudning, säte, kron eller vacuumextraktion? 
Information om barnet: födelsevikt, eventuella komplikationer, hemipares, CP-skada eller 
frakturer? Bortfall eller kontraktur enligt ovan. 
 
Skicka remissen till lokalt plexusteam på hemorten (regionsjukhuset) eller till:  
Hand- och plastikmottagningen 
Norrlands universitetssjukhus 
901 85 Umeå. 
 
Har du frågor? Kontakta koordinator på hemorten eller 
Koordinator Anna-Karin Lindström   
Telefon: 070-361 94 26   
E-post: hpl.umea.plexusteamet@vll.se 
 

Narakas gradering   
grupp1   C5 - 6 paralys skuldra, 
  ingen flexion armbåge 
grupp2 C5-7 som ovan + 
  ingen ext handled 
grupp3 komplett paralys 
grupp4 komplett paralys +  

  
Horner 
(mios, ptos)   

TORONTO 
SCORE 

 

  
Utan 
grav 

  
  grad 

     
poäng 

Ingen kontr 0 0
Ingen rörelse 1 0,3
  <½ ROM 2 0,3
   >½ROM 3 0,6
Full rörelse 4 0,6

  
Mot 
grav 

  

   <½ROM 5 0,6
   >½ROM 6 1,3
Full rörelse 7 2
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eller läkare via handkirurgjouren vid Norrlands universitetssjukhus, Telefon: 090-785 00 00  


