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E: stma er.den mest almindelige kronrske
sygdom hos srnåbØrn, ,_,g den bliver

og risikerer dermed en dårligere livskvalitet.
Og hvis foraeldrene ikke forstår behandlingen, er
der risiko for, ar de ikke tølger den, hvilket kan
,rhave samme alvorlige konsekvenser for barnet.
Derforl". d"t nødvendigt, at forældre og andre,
soln passer barnet, sætter sig grundigt ind i,
hvad astma er.

Denne bog forklarer, hvad vi i dag ved om asrma

hos småbørn, og.hvordan vi behandler sygdom : . 
,,

t.rnen. Jo mere indsigt forældrene har i sygdom-

' *r., deq bedre kan de lorstå deres barns reakrio;' .-- ---^t'-"
ner og h1ælpe det bedsr muligt.

mere og mere almindelig.
Uheldigvis bliver

I de senere år er man dog i sti-
gende grad blevet opmærksom,på,,at astma kan
,rg skal behan,lles, også hos småbørn.

Forældrenes forsråelse for sygdommen er vigrig,
t'åde når det.gælder opdagelse af symptomerne,
og når det gælder.selve behandlingen, Barnet er

men. Hvis forældrene ikke opdager, ai bamet har
s)'mptomer på asrma, får barnet ingen behandling
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MA E LER
AST

tomer, og med god effekt af

matisk bronkiris hos småbprn og fra deres astma i løbet'
1astma, nal Dørnene bliver Eldre, af nogle'

hos småbB1n har

astma hos,stØrre b6rn,,Men mange forhold er,helt
'særlige for småbBrn. F6rs

aIremmest er sympto-
lingen e( nøiagtig'den samme for astma og merne vanskelige at opdage og f1øige. Hos srore

'astmatisk bronkit.is. Mantan bøm kan,mut
t t..DronKrtls og astrRa er forskeilige grader af'samme kan man ikke er det
sygdom. Vi har derfor valgt at tale om astma vanskeligt at give medicin til.små Pga. disse.:
fdenne bog. sårlige forhold har behandlingen a{

Med astma menes således børn med astmasymp- astrna ofte
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H#**ili**i', å:
Iuftblærer i lungerne. F{er optages ilten i blodet,
og samtidig afgives forbrændingsgassen, kulr-
veilte, ril den luft, vi ånder ud.

LlrftrØrene er omgiver af mrrskler, og indvendig er
luftrørene beklædr med en slimhinde. Denne
slimhinde er dækket af små fi,rr"he, og 

", 
tr"d,

lag slirn, som uafhrudt fimres op gennem hrftrø-
rene. Hvis der fx kommer srøv med lufren rr.,l i '

lungerne, bliver det fanger i slimet og rransporte-
ret op af lungerne. På denne måde bliver lung-
erne renset.

Hvao SKER DER I LUNGERNE VED
ASTMA?

Ved astma er lufrrprene forsnævret under anfald.
Forsnævringen skyldes både kramper i musklerne
trden om luftrØrene og hetændelse i luftrørenes
slimhinde. Berændelsen får slimhinden til at
hæve, og der dannes mere slim. Luftrørene bii,rer

-
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SYMPToMER
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,HvrLKp syMpr,0MER sKAL vreN
. ] HOLDE øJE MED?

Symptorner'på astrna svinger meget. Bømene kan

have perioder ped svære symptomer og andre pe-

rioder,,hvor lungerne fungerer normali. Ind imel-
lem kan børnene have lette symptomer, som er
sv*re at opdage. For det meste har børnene der

fint og lungerne fungerer normalt.



Sylr.tproivtER vED ALVoRLTcE ANFALD
Ved alvorlige anfald har barnet rydeligr b;*; 

" "

med ar række vejrer. . .',

''. r l'.,1 , 
' 

I i i. .,it.tr'l' iti! r-

a

)i,i:lCS il bar-
net rrækker vejrer indad. Hv1s syrnpt0meme er så

somt, og i disse dlfælde kan lungeme rage varig skade.

:
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,. 
:llergi,kan udløse sympromer på asrma,
i:,, ,; .i1.r t.i ;i.i... .,1:i.titi,i,. it,.1i. ,;q ,,1.;i;.;_

j.L:i'il il;r-:ti',..1i;-;;, it.t:. ;,ji.:1.i.t,, .,,1,,
børnene bliver; jo oftere bidrager allergi til astma-
syrnptomer. Astma og allergi er altså to forskel-
ligl sygdomme. En del astmabØrn har ingen al-

lergi, og mange allergibørn har ikke
astma. Men hvis et barn har astma,

kan den forværres af allergi.

gener) som fx Elæepollen.
Kampberedte allergicel Ier

eksploderer og frigpr en

kaskade af stoffer (f.eks.

I
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histamin

anfald og

leukotrien), der fremkalder astma-

it
;Ji,.r'i :i:.!1-,.. i, ii:r:! i,;':-it. l- .r ;r:,

Hvis barnet er allergisk, må forældrene tale med

lægen orn, hvordan barnet bedst kan beskyttes.

rii ii!f-

i, ritrti-
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BEHANDLING
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ange srrdbørn vokser lra deres,astrna.

Men indtil det sker, er det vigtigt at

forebygge og lindre deres symptomer.

Målet med behandlingen er, at bamet skal være

frifor symptomer. For det fupste rnå forældrene .

.. I I
sprge tor at fjerne de ting i barners omgivelser,

der kan fremkalde anfald, og for'det andet skal

bamet behandles med medicin.:. ,-. :

I dåg:kan småbg1n med astma'behandles håde ef-

fektivt. og,sikkert med' medicin, men almindelige

fo§ldsresler i barnqts miijø er.stadigvæk en vig-

tig del af behan'dlingen. : . ' ', 
,

MrrJØcr
ffit den vigtigsteludefia kommende årsag til
astma hos småbørn. Og samtidig en af de få, sorn

,faktisk kan forhlndr.es, Lungekapaciteten er redu-

ceret hos spædbameg hvis moderen ryger. Hvis
I . .tbamet tvlnges trt at være passrv ryger øges nsl



-

koen for astma, allelgi og infektioner Det er sim-

pelthen uacceptabelt at udsætte børn med syge

lunger fbr passiv rygning hjemme eller i pas-

ningsordniager. Det kan,ikke være rigtigt, ar bBr-

nene skal have ekstra medicin, fordi deres foræl-
1lore og anore r omgrvelserne dagligt udsætter dem

for tobaksrØg. Det er ikke nok, ar man ryger i ad-

skilte rum. Der bør sler ikke ryges i barners hjem.

f;E ffiffi : lufqvel ene forv æ rrer sxldom-

.rnen og'holde6 dgn ved [ige. Jotætrere børn er

sa{nmen ,g mere spredes viqus. Derfor- må man i
svære tilfælde holde bamet hjemme i perioder for
at beskytre det mod smirre i institutionen.

ffitlvis barnet har allergi, må forældrene i
gamgåd med-[ægen fiernede ting i barnets.omgi,

velser, der udløser allergien.

MrorctN
En effektiv: behandling af astma bygger pålro' . ,

typer medicin. Anfaldsmedicinen, som bamet

skal have, når der er behov for det, og den fore-

byggende medicin, som barner skal have hver

dag. I lette rilfælde af asrma er anfaldsmedicin

tilstrækkelig. ' " '

Almindelig: hostemedicin hjælper ikke på hosre

ved astma. Hosten er ofte et symptom på astma

og skal derfior behandles med astrnam.Ji.i.r og ikke

med hostestillånde medicin. Penicillin virker hel.
I .l Iler ikke på astma, men bruges,hvis barnet har fået..:
lungebetændelse som komplikation til rrt^r"o,
Mange vælger ar søge hjælp hos alternative :

behandlere. Men'd.r er int"r, der tyder på, at de
l,

alternative metoder virker. Hvis man alligevbl. . -- -.---':'*'
vælger altelnativ behandling; ei det vfgtigt at
ftfortsætte med at give barnet den læseordinerede

l. . . r,medrcln samtldtg.
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AXFALDSMEDICIN

Under svære an{aid kan det skg, at me&cinen' ,

ikke virker godt nok. selv om den bliver givet

hver fierde tirne: Det kan'være tegn på'forvær-.

ring af anfaldet. Hvis de-t bliver nødvendigt at

give medicin hvet fjerde time i mere end 6t dpgn,

bør man kontakte en læge. Ikke fordi det er skade'

ligt at tage så meget medicin, men f,rrdi bamet kan

hehøve ekstra behandling, måske på hospitalet.
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anfaldsmedicinen.

Det er bedst ar forsøge at give medicin
i god tid, fordi den virker bedre,

hvis den bliver givet før 
"i an-

fald end under er anfald. Fx kan

det være en god id6 at give

ud at løbe og lege.
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FonrnyGGENDE
MED'ICIN

-

Anfaldsmedicin (beskrevet ovenfor) har ingen
virkning på asrmaberændelsen. Hvis man kun be-
handler med for eksempel Bricanyl, svarer det ril
at male oven på rust.'iDet er meger vigrigt ikke
kun ar behandle sympr()merne, men også årsagen
til sympromerne på astma, nemlig den kr,.,nisLe
astmaberændelse. BetænJelsen kan hehanJles
rned steroider. Corrison er et livsvigrigr steroid,
der dannes i binyrerne, og som bl.a. har den funk-
tion, ar det dæmper kroniske betændelser i krop-
pen. Steroider som cortison bruges derfor ved
mange kroniske betændelsestilstande, fx gigt.
Derfor er de også gennem mange a, bl"r* irugt
ti1 at behandle asrma-betændelse i lungerne.

#F



Lo«eLSTERoTD end de er for sygdommen. Resultatet kan VæTC CN

urimelig dårlig livskvaliter for bØrnene. t/ 1NUn VeO

store doser - langt over de anbefalede.-

des lokaliteroider. Det er vigrigr at ske lne mellem
, 'på den ene side steroider som ,cottison, der

sorn tabler eller virker i'hel" ,

kroppgn; og på den,anden side der iing, som vi
og kun virker i lungeme.

Lokalsteroid får hævelsen i lufrrørene til
så forsnævringet bliver mindre, hvorved vejr-

lettere. Samtidig bliver !uftr6; '

ot
, sa Damet kan. iåIe mere.

{å., Kun enkelte børn får

mere

bange for bivirkninger ved sreroidmedicinen,

' For at sikre at barnet behandles"bedst muligt med.,
mindst mulig medicin, skal barnet kontrolleres
regelmaessigt hos lægen.

Husk, at steroid er forebyggende medicin. Dvs. at
11der kan gå uger, inden den virker fuldt ud. Det

kan være svært at huske at give medicin, hvis,
man ikke ser nogen effekt lige med'd.t samme,

men ldgelmæssig bebrandling er afg6rende

for at opnå et godt resultat.

li
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L INospnØJTNTNG (rx SoruMponor.)
t ' 

.V,ed meger svaere rilfæfde af adtma kan corrison-

d lignende sreroider gives som rabler eller indspr6jt-
n ning i korre kure, som ikke giver bivirkninger. Be-

r( handlingen kan ofre mildne og forkorte .r lr*r,
d 'anfald. I sjældne tilfælde er det:nødvendigt at

v . give prednisolon i længere perio_der Store doser af
d dette stof gennem lang tid - r,nange rnåneder _

p kan have bivirkninger. Nogle børn vokser lang-

s( sommere, mens de ffr medicinen, men de plejer

k dog at indhente væksren, når de stopper behand-

ii ' , lingen, Predn-isolonbehandling-en giver også rit,:
L Øger apperir, så børnene tager på i vægt og rypisk

,, får "æblekinder,'. Også denne bivirkning for-
1, svinder uden m6n, når behandlingen er slur.

ANTTLEUKoTRTEN (STNGULATI
Antiletikotrien blokerer et af de stoffer (leu,

trien) der dannes i kroppen ved astma og hr
på sammen måde som antihismmin blokerer

,I.

både astma og h6feber. §

Antileukorrien forebygger dele af asrma bet:

'delsen, men er mindre effe: ktivt end lokalsre
Antileukorrien kan forsøges som ftrrebyggen,
behandling ved milde sympromer. Det kan o
anvendes som tillægsbehandling til lokalsrer
hos børn, som ikke er rilstrækkelig godr behr
let med normale d,,ser lokalsreroid. Antileuk
trien kan således være sreroid besparende. A
leukorrien gives forebyggende som en ryggeri
en gang dagligr. V'irkningen hegynder i løber

Inogle timer og varcr et døgn.

Anti leukotrien har ingen'hr-ivirkn i nger.
:'
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letresr ar give medicin ,o* ,r,Orrrr eller

"?,."r. 
Men desværre er der ikke en særlig 

"*k,,umåle at'bphandle lungeme på. Når ma;,aÅ;'
medicin, skalden først ned , *ur.., ,";#;i
den optages i blodet, før den stærk, a.rrd;";-
deilg når frern till lungeme. Der beryde, ;;;", ;.-
sre, ar kun små mængder af medicinen når frem til

I:y" Iulse1 for.a", r,.,a",,, ;;;;#;,;,
unødvendige bivirkninger andre sreder i k.oppå,
og fol det trediå ar 

"ff.kten'indsærter lrrr*r.;; 
^,

INuaLERING
Der er mest effektivt ar inhalere medicinen. Så
kommer den direkr
der ikke gå1 noget ;, ;ijJilå:il:::#j:",
nøjes med meger mindre medicin. Der findes tre
typer inhalarionsudstyr: Spray *"d ror.";,lrrr".-

Barnet trækker vejret roligt i spaceren'i 1/z minut
og er dermed sikker pa ,, Lda.,a. _".f.,r;"'''
Drivgassen kan være freon, som er skd"il;,
ozonlager men ikke for mennesker. Nyere iriugæ(HF1) påvirkei ikke ozonlar.r,i;iur* ;;i;-
vende særlige små spacere mecl ansigrsmaske (fx
NES-Spacer. og Babyhaler^). n., 

", a.rl,*l,ua
at masken slutter tæt til brp.t, ,"rUr,;;O;;;
flest; 

i.1abøm i starten ha..., .,r*rli!';.;;;_"'
imod. Men efter er srykke tid acceprer.. r,*r,".,

,atle lørn 
masken, il;;;;ffil;., r,;

handtingen virker, dels fordi der fakttsk ikke er
,rog*: ubehageligr ved den. Der er ingen _oa-

land 
i udsryret, og barnet åndei _.a1.rn..,."1a

fra spaceren sammen med frisk il, ;;'r;'r'rÅl
me1 ind,i spaceren via sprayhylrrr., ,,å.,bu..råi 

'

trækker vejret. Nogle sprays kan dog udløse lidr
korrvarig hosre pga. opløsninss;il;;;"-
dicinen:er opløst i Husk altid- at ,rr,. ,6i;;""
inden brug, ellers risikerer *u.r, u,'U.l liO" *
nogen medicin i puster fra sprayen. Hvis barnet
skal have meretend i pust r;;";;;,;.;;;'""'
gangen eller have forskellige slags medicin, skal
man huske kun ar dosere I pust i spaceren J 

-

SpRay irapo spACER

?fT, T", 
spacel er en effektrv måde ar give me-

drcrn i rungerne. spray'en danner en sky af medi_

-l



11s. 
Ivlan skal dog være opmærksom på, ar barne

ikke'itnyder,' ved at rrække vejrer r.nrl.*
næsen. Mån kan kontrollere, at vejrtraekningen
fungerer korrekt v.ed ar holde ,j" ;;,;';d;.'
dingsvenrilen bevæger sig.

purvBRINH,ALAToRl
I'ulverinhaiaroren er effektiv ril indånding af me-

1t.,:,hvis 
barnet kan suge rilstrækkel;;ril;

!1t 
kan mange børn godt, når de 

"rr, 
*:*;.; 

";ikke alrid, at småbøm vil. De fleste børn under 6
år er derfor bedst rjenr med ar brive behandret
med spray med spacer, fordi det ikke i samme
grad kræver deres medvirken.

mundstykker på venrilen, dvs. masken kan fjer_

FoRsrØvpRAppARAT
rForsrøverapparat bruges på hospitaler til patienter

:"d 
akut astma. Fordelen ved appara,., 

", ,r;";I

jur.. :: 
meger stor sky af medicin, så et medtager

barn ikke selv behøver hverken ar suge 
"11". 

h*.
tæ1sl1ttende maske om næse og mund. Til hjem_
mebehandling er forstøverapparar", ut u.ray og
foraeldet, fordi der er langsommeligr, dym, kloir.r
og spilder srore maengder medicin.

.li)
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T.OREBYGGELSE

passive rygere, har en dårligere lungefunktion og

mere sarte luftrør end andre. Derfor har de bety-

delig stgrre risiko for at udvikle astma. De har

hyppigere luftvejsinfektioner og srørre risiko for

at:udvikle allelgi. Allig;vel,er 2/: af danske små-

Det'kræver hjælp a.t holde op med ar ryge.

Mange amter og kommuner tilbyder gratis rygeaf-

vænning og der findes landsdækkende'tele

grvnlng

1..,.

'l
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VoKSER MAN .FRA 
ASTMi:

ange småbBm vokser fra deres syg-
dom;'men nogle bli.viryu.d åt hrv

ryt-
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;oræidre til børn med.astrna lian if,ptlge

{:11'! dæk'ket

ngdvendige rnerudgifter til at forsgrge

.barnet i hjemmet. I visse tilfælde kan'der søges

om lønkompcnsation for tabt arbejdsforrjenesre,

hvis det er mest hensigrsmæssigt at bamet passes

i eget hjem.

Regler og betingelser kan'oplyses på det lokale
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Bø. RNEEKS.EM

Børnee-kser.n kaide§ o,gså alopfk eksem,,atgPisk '.

Ligesom astm4

optrædei hørneeksem,,typis-k i fartilier med syg'

domme ssm,astma.,'.lrødeber og ekseqr :Astma og

,liørlrgeksem foteliommer oftg lros de's4mme bpm'

rneR det ei a"g.k"n

æ så asrmaeksem er raktrsk ct uheldiut

"4qyq .memet,s poftest i,dgt l;:leveår, og de

'{!gste børn,voliser fra-'ekEmet.indeil skoleal.deren,

Hos spædbøm er det'tyg,i.sk et tgr,L,-r'g.-dt s|<a119nde

gkqem. r, 
1nsigU 

p1 halsen og i blere8ltmgn, t,11.=

',er eksemel mere'alrnindehg! i rbøj efuieme ( albue'

,bBjninger, knæhasei,:håndl ) hvorhuden bliver,'

tolty$g.q ogfuret.- Barriet kan være svært Ptaget a{

'klø-e, som'k4n for§tpre'sBr4n.og g,od trivsel: "

:!,1 il\,. r

i=



ggdtl Varme og sved frernmer kløen. Hyppige

bade og 
lær 

sæbe ud1ørrer huden og'b6r derfor

begrænses.

Hos d,e fleste bliver eksemer meger bedre om sorn-

meren og ved rejser sydpå.'Der er dog enkelte som

faktisk har {et værst om sommeren, formentligt

pga sved. i nogle tilfælde,skyldes en opblussån at

eksemgt er blevet inficeret med baktgrier

og det er nødvendigt med antibiotika.

or det meste er h'u,erken bakterier eller

virus af betydning. Men eksemer er en

betændelse i huden, ligesom as,tma er

Derfor er behandlingen ved eksem

også lokalste.loid. Vtd korrekt anvendelse

er det en,effektiv.behandling uden bivirk-

ninger. Ligesom astmabørn er mange ek-

I
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r bedst at behand[e "agsr( dvs hold
væk'fr

blus

opma

f hudt

kløen tiltase

tiden er opr erksom på opblussen og be,,
r ser eksemet ender man med

redicin end hvis man er "forsi

. Fortsæt behandlingen ril ek

: i hvert tilfælde ikke længerr

så med fugrighedscreme.

s afventend

semet er væk. ell

G

sembprn unødigr plagede af deres sygdom pga. for-
ældres angsr for behandling med lokalsreroid.
Vi inddeler lokalsteroid i 4 grupper. Den mildeste
(gruppe 1 : Hydrokorrison^, Mildison", Uniderm@)

er i håndkøblfo.di den i praksis er uden bivirk-
rninger. Gruppe 1 foretrækkes til den tynde hud,
fx i ansigtet og hals, o§ til meget mildt eksem.
Den stærkeste '(gruppe 4) anvendes som r"gell
ikke til småbørn. Gruppe 2 (Locoid., Kenalog@,

Emovarc) er tilsmækkelig til at behandle de fleste
småbørn med eksem- Gruppe 3 (Elocon@, Dipro-
derm@, Betnovat.)lkan ånvendes ved foiværring
af eksemet.

Lokalsteroiderne findes som creme (ikke særlig
fed, bruges ved fugtigt eksem), salve (fed som va-
seline, bruges ved meger tørt eksem) og fedtcreme
(midt imellem cråme og salve). Lokaisreroid skal

påsmgres eksemer i tyndt lag. Hvls man med,

ugers mellemrum holder pauser erdet,en sikker
behandling uden bivirkninger. Kun ved er lang-
varigt overforbrug af lokalsteroid kan man frem-
kalde bivirkninger som tynd hud.


