
Arv och miljö
Ca hälften av barn med astma har en förälder eller syskon

med astma. Om bägge föräldrarna har astma är risken för

barnet omkring 70%. Det kan vi inte göra något åt.

Miljöfaktorerna kan vi däremot påverka så att färre barn

insjuknar, förloppet av barnets astma blir lindrigare och

behovet av medicinering minskas;

G Sluta röka!
G Frisk luft överallt där barnen vistas

Frisk luft....

“Torr luft” = för litet ventilation! Känslan av torr luft beror på
irriterande ämnen som måste ventileras bort, luftfuktare
hjälper inte!

Lokaler i skolor, på dagis etc skall fylla gällande normer för
ventilation,  Om ventilationen inte fungerar kan den ersättas av
korttidsvädring med öppna fönster!

Symptom
Det kan ibland vara svårt att skilja barnastma från långvarig

hosta av andra orsaker speciellt hos små barn där

lungfunktionen är svår att testa. Ofta är debuten smygande

och består just i att förkylningarna är besvärligare och

långvarigare än för andra jämnåriga. Symptom i form av

hosta/andningsbesvär/pipighet kan också uppstå

• vid ansträngning

• nattetid

• i vissa miljöer (starka lukter, närkontakt pälsdjur, stark

kyla t ex)

Behandling

Snabbverkande kortverkande medicin             
(Bricanyl, Airomir, Ventoline, Buventol, Ventilastin)

• Ges vid tillfälliga besvär 

• Ges vid  försämring t ex vid förkylning

• Ges 15 min före basmedicinering när barnet inte

mår bra - blir lättare att ta basmedicinering och

den tränger ner bättre i luftrören.

Basmedicinering
(Kortisonpreparat, långverkande betastimulerare,

lekotrienantagonister med många olika namn och färger)

• Ges för att förebygga och lindra astmabesvär

• Dosen höjs under årstider med mer besvär

• Dosen höjs i samband med luftvägsinfektioner

Om man en längre tid behöver sådan medicin
mer än 3 gånger per vecka bör man öka
basmedicineringen



Kontroller
Besvären varierar med ålder aktiviteter och årstider. Ju äldre
barnen blir desto lättare blir det också att mäta astman, dels
med självkontroller hemma, dels med spirometri på
mottagningen.
Idrottsaktiva ungdomar känner ofta själva väldigt väl av hur
astman varierar, men förändringarna är ofta smygande och
man behöver komplettera med spirometri och PEF-mätningar. 
Barn som undviker all ansträngning kan utveckla betydande
astma utan att “märka av det” i vardagstillvaron.
Förutom att ge akt på symptom (se rutan på sid 1) kan man
från 5-6 års ålder;
G Mäta PEF hemma. Håll reda på personbästa PEF.

Kontrollera att PEF inte går under 80-90% av
personbästa.

G Skriva upp PEF morgon och kväll en vecka och skicka
in till barnkliniken för bedömning

G Sköterskebesök med PEF, spirometri och
standardfrågeformulär

G Läkarbesökmed PEF, spirometri och
standardfrågeformulär

G Ev ytterligare test med provokation eller behandling
och kontroll av spirometri före och efter.

Målsättningar

G Klara ansträngningar som jämnåriga
G Klara förkylningar som jämnåriga
G Klara att delta i vanliga barngrupper        

utan astma (dagis, skola etc)
G Klara utevistelse även  vintertid
G Ej ha natthosta
G Åldersanpassad medicinering med

lägsta effektiva dos
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