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ABSTRACT 
Astma är den vanligaste kroniska sjukdomen hos barn och den ledande orsaken till akuta 
vårdbesök och sjukhusvistelse. Astmakontroll kan uppnås av majoriteten av alla barn med 
astma och hörnstenen av behandlingen är inhalerade läkemedel. Astmakontroll mäter hur väl 
sjukdomen är behandlad och är samtidigt ett mått på livskvalitet och vårdbehov. Ur en resurs 
och tidsaspekt av vård av barn med astma hos astmasjuksköterska i primärvård, finns det 
behov av en enkel och snabb metod att mäta astmakontroll. Syftet med studien var att 
beskriva om det finns ett samband mellan självskattad astmakontroll (AKT) och en 
inflammatorisk markör (FENO) på barn med astmadiagnos. I studien deltog 97 barn med 
astmadiagnos i åldrarna 5-19 år. Resultatet visade ingen signifikant korrelation mellan 
självskattad astmakontroll genom AKT och en inflammationsmarkör som FENO. Resultatet 
visar att självskattning genom AKT skall kompletteras med mätning av lungfunktion för att få 
en multidimensionell bild av sjukdomen. 
 
Nyckelord: Astma, barn, Astma Kontroll Test, Kväveoxid i utandningsluft, 
Astmasjuksköterska 
 
 
Asthma is the most common chronic disease and the leading cause to emergency visits and 
hospitalisation. Asthma control can be achieved of a majority of all children with asthma and 
the cornerstone is inhaled medication. Asthma control is a measure of success of treatment 
and also of quality of life and sense of wellbeing. In aspect of resource and time in asthma 
nurse- led primary care of children with asthma, there is a need of a simple and quick tool of 
asthma control measurement. The aim of the study was to describe a possible correlation 
between self-rated asthma control (AKT) and a marker for inflammation (FENO) in children 
with asthma diagnose. Participants in the study were 97 children diagnosed with asthma aged 
5-19 years old. There were none significant correlation between self-rated asthma control by 
AKT and a marker for inflammation as FENO. The result shows that self-rating by AKT has 
to be completed by lung function test to get a multidimensional aspect of the disease.  
Keywords: Asthma, child, Asthma Control Test, Fraction of Exhaled Nitric Oxide, Asthma 
nurse 
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INLEDNING  
De mätinstrument som används idag enligt kriterier för astmamottagning (Kull m.fl., 2008) 
speglar lungfunktionen hos patienten med astma, men inte hur han/hon själv upplever sitt 
välbefinnande och astmakontroll.  Som astmasjuksköterska är det viktigt att få en 
multidimensionell bild av hälsan. Forskning kring astmakontroll idag poängterar vikten med 
ett multidimensionellt synsätt vilket leder till bättre behandlingsbeslut Global Initiativ For 
Asthma (GINA, 2008). Att barn med astma har en väl kontrollerad astma och känner 
välbefinnande är viktigt. Astmakontroll kan leda till att undvika lidande och hinder i det 
dagliga livet men också socioekonomisk då det kan bespara samhället kostnader för vård och 
omsorg. Barn definieras i Sverige enligt FN´s konvention om barns rättigheter, som ”barn är 
varje människa under 18 år” (Utrikesdepartemenet, 2003). För att mäta astmakontroll finns 
idag validerade mätinstrument och det känns värdefullt att se om det finns ett samband mellan 
patientens självskattade astmakontroll och en mätning av ett fysikaliskt värde, vilket också 
anses mäta hur väl kontrollerad astman är genom ett mått på luftvägsinflammation. Om det 
finns ett samband mellan mätmetoderna stödjer detta att självskattning kan användas utan 
komplement och ändå ge en multidimensionell bild av barnets astmakontroll, vilket är en 
fördel ur resurssynpunkt för astmasköterskor i primärvård.  
 
 
BAKGRUND 
Definition, orsak och prevalens av astma hos barn 
GINA (2008) definierar astma som en kronisk inflammatorisk sjukdom i luftvägarna vid 
vilken många typer av celler spelar in.  Inflammationen medför en ökad reaktivitet i 
luftvägarna vilket leder till återkommande episoder av symtom associerade med en utbredd 
men föränderlig luftvägsobstruktion som oftast återgår spontant eller efter behandling. 
 
Uppkomstmekanismen bakom astma är okänd men har troligtvis en genetisk faktor. Flera 
inflammatoriska celler bl.a. eosinofila granulocyter, neutrofila granulocyter och mastceller är 
engagerade och en inflammatorisk rubbning i luftvägarna har en avgörande roll. T-lymfocyter 
har en central roll för att styra det inflammatoriska svaret vilket sker genom frisättning av 
olika signalsubstanser. Inflammationen medför en ökad luftvägsreaktivitet (Socialstyrelsen, 
2004).  
 
Bidragande riskfaktorer för att utveckla astma är enligt GINA (2009) en individuell genetisk 
predisposition för atopi och hyperreaktiva luftvägar, fetma och kön. Miljöfaktorer som 
påverkar är hög exposition för allergen inomhus och utomhus, virusinfektioner, passiv och 
aktiv tobaksrök, luftföroreningar och kost.  Den mesta kunskapen om riskfaktorer för astma 
som finns idag kommer från studier på små barn. Tobaksrök spelar en stor roll, barn som 
lever med miljötobaksrök löper 30 % högre risk för astma. Det finns ett påvisat samband 
mellan sjukdomens svårighetsgrad, antal astmaattacker, behov av läkemedel och vård och den 
totala exponeringen för tobaksrök i hushållet (Statens beredning för medicinsk utvärdering 
SBU, 2000).  
 
Prevalensen av astma hos barn i skolåldern i Sverige uppskattas vara 6-8 %. Antalet barn med 
astma har ökat i takt med att världens länder urbaniserats. Astma är den vanligaste kroniska 
sjukdomen hos barn och den ledande orsaken till akuta vårdbesök och sjukhusvistelse 
(Bäcklund m.fl.2007; GINA, 2008). För de yngre barnen är prevalensen högre, 20 %, och då 
främst infektionsutlöst astma. Astmasymtom hos små barn är vanligt förekommande vid 
virusbetingade luftvägsinfektioner vilket medför att diagnosen är svår att ställa. Den 
infektionsutlösta astman hos små barn kallas även ”barn-astma”, en vanlig orsak till detta är 
Respiratory syncytial (RS)-virus. Prognosen för den infektionsutlösta astman är god då den 
oftast inte beror på en eosinofil inflammation i slemhinnan utan på att luftrören är små och 
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mjuka. När barnet blir större försvinner besvären, tre av fyra är besvärsfria vid 7-10 års ålder. 
80 % av de barn som utvecklar astma har fått sin diagnos vid tre års ålder. Av de barn som har 
astma i skolåldern är hälften symtomfria efter 10-20 år men risken för återfall senare i livet är 
25 %. Prognosen för utläkning anses bättre hos dem med lindrig astma och tobaksfrihet (SBU, 
2000).  
 
Astma klassas efter svårighetsgrad. Svenska barnläkareföreningen kombinerar svårighetsgrad 
med grad av behandling (tabell 1). 
 
Tabell 1.  
Klassifikation av svårighetsgrad av astma hos barn enligt Svenska 
barnläkareföreningen (2009) 
Svårighetsgrad Behov av medicinering
1 (lindrig) Ingen underhållsbehandling. Endast 

kortverkande beta2-agonist vid behov. 
2 (måttlig) Inhalationssteroid i låg till måttlig dos 

(<400µg/dygn) + beta2-inhalation vid behov. 
3 (medelsvår) Inhalationssteroid 100-400µg/dygn + beta2-

agonist eller leukotrienantagonist. 
4 (svår) Inhalationssteroid >400µg/dygn och 

långverkande beta2-agonist och/eller 
leukotrienantagonist.  

A Inga symtom
B Symtom 1-2 dagar/vecka, t.ex. 

ansträngningsutlöst astma eller 
förkylningsframkallade besvär 

C Symtom 3-6 dagar/vecka 
D Dagliga symtom
 
 
Diagnostisering av astma hos barn 
Astmadiagnostik ställs i första hand med hjälp av anamnesen, vilken är attackvis 
förekommande andnöd, hosta och pipande andning, särskilt i samband med kyla, 
ansträngning, övre luftvägsinfektioner eller allergiutlösta andningsbesvär (SBU, 2000). 
Diagnosen sätts efter kontroll av lungfunktion, lungauskultation, uppmätt bronkreaktivitet och 
allergiutredning. Lungfunktion mäts med spirometri vilket mäter luftflöde med bland annat 
forcerad exspiratorisk volym på en sekund (FEV1). Ett reversibilitetstest mäter skillnaden i % 
mellan FEV1 före och efter bronkdilaterande läkemedel. En reversibilitet på över 12 % och en 
ökning av FEV1 med 200ml ger diagnosen astma (Socialstyrelsen, 2004) men är annars ett 
viktigt objektivt mått på obstruktion av luftvägarna då det inte alltid är möjligt för barnet att 
känna skillnad. Genom att mäta Peak Expiratory Flow (PEF) hemma och föra protokoll under 
en tid kan dygnsvariabilitet vilket är typiskt för astma utredas. Bronkreaktivitet mäts genom 
ansträngningsprovokation, inhalation av torr och/eller kall luft eller farmakologiska ämnen 
som metakolin och histamin. Allergiutredning görs med pricktest eller specifik IgE-test 
(Socialstyrelsen, 2004). För barn under fem år finns ingen bra metod att ställa diagnosen 
astma. Det beror på att det krävs medverkan vid de flesta mätmetoder. Här är anamnesen det 
viktigaste tillsammans med hereditet av astma eller atopi. Ett komplement kan vara att 
använda en provperiod med bronkdilaterande läkemedel för att sedan utvärdera ev. förbättring 
(GINA, 2009). För barn under två år klassas besvären som astma efter tredje episoden av 
luftvägsobstruktion och efter första om barnet har eksem eller födoämnes allergi. Efter två års 
ålder bör alla tillfällen av obstruktiv bronkit kallas astma (Socialstyrelsen, 2004). 
 

5 
 



Behandling av astma hos barn 
De flesta barn med astma kan behandlas på öppenvårdsmottagningar av specialist i 
allmänmedicin eller barnläkare. Lokala förutsättningar och resurser avgör var 
omhändertagandet sker. För barn 0-2 år med astma ansvarar barnläkare för utredning och 
uppföljning, äldre barn utreds oftast av barnläkare men för uppföljning är vårdnivån relaterad 
till svårighetsgrad av astma. Barn med mild till måttlig astma och god behandlingseffekt kan 
överföras till kontroller hos allmänläkare, gärna med nära samarbete med barnläkare.  
(Socialstyrelsen, 2004).  
 
För att styra behandling av astma finns behandlingsscheman (Läkemedelsverket, 2007). 
Behandlingen styrs av hur mycket besvär barnet har. Barn med upprepade besvär vid 
luftvägsinfektioner bör ha inhalationssteroider i samband med besvärsperioderna. Om 
besvären kommer oftare skall en underhållsdos inhalationssteroider sättas in.  
Okelo m.fl., (2008) fann fyra olika faktorer som barnläkare baserar sin behandling av barn 
med astma på: vårdfrekvens, besvär (ofta föräldrarnas åsikt) och behov av luftrörsvidgande, 
symtom (frekvens och förekomst av biljud vid auskultation) och riktning av sjukdom 
(förbättring-försämring). Studien fann att upptrappning var vanligare än nedtrappning trots att 
riktlinjer rekommenderar att många med väl kontrollerad astma kan reducera sin behandling.  
 
Astmakontroll  
Astmakontroll kan uppnås av majoriteten av alla barn med astma och hörnstenen av 
behandlingen är inhalerade läkemedel. Fram till 2005 var sjukdomsgrad/svårighet klassad i 
fyra nivåer, men senare års riktlinjer rekommenderar mätning av astmakontroll. 
GINA klassificerar astmakontroll i kategorierna: kontrollerad astma, dåligt kontrollerad astma 
och okontrollerad astma. Kontrollerad astma definieras som: 
* ingen begränsning av aktivitet 
* inga nattliga besvär 
* minimala eller inga dagliga besvär 
* minimala eller inget behov av extra luftrörsvidgande vid behov 
* normal lungfunktion 
* inga exacerbationer 
(GINA, 2008). 
Astmakontroll måste särskiljas från svårighetsgrad av astma då de mäter olika komponenter. 
Astmakontroll mäter hur väl sjukdomen är behandlad och är samtidigt ett mått på livskvalitet 
och vårdbehov. Svårighetsgrad av astma mäter intensitet i underliggande sjukdom. Ett bra 
verktyg för astmakontroll är lätt att använda, visar aktuellt astmaläge och är i och med det ett 
bra mått att använda vid behandlingsbeslut (Lim m.fl., 2008).  
 
Astmakontroll kan kopplas till livskvalitet och välbefinnande hos barn enligt många studier. 
Rydström, Dalheim-Englund, Holritz-Rasmussen, Möller & Sandman (2005) beskriver 
livskvalitet hos svenska barn med astma i en studie. Barnen i studien skattade sin livskvalitet 
(QoL) relativt högt. Lägst poäng fanns i domänerna som berörde aktivitet och fram för allt 
löpning. Att delta i lekar och sport innebär ofta att springa vilket gör att astman får barnet att 
känna sig utanför. Hälften av barnen i studien upplevde stora besvär att delta i aktiviteter, 
kände sig trötta och var frustrerade. Resultatet stöds av en studie som visade att 
ansträngningsutlösta besvär är det som mest påverkade livskvaliteten negativt hos barn med 
astma. Slutsatsen var att för att barn med astma skall känna välbefinnande skall 
ansträngningsutlösta besvär vara kontrollerade och behandlade (Kojima m.fl., 2009). Enligt 
Petsios m.fl. (2008) skattade barn med god astmakontroll sin livskvalitet högt men kunde trots 
detta ha en svår astma. Barn med dåligt kontrollerad astma skattade sin livskvalitet lägre än 
barn med kontrollerad astma.  
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En svensk studie på barn 0-6 år fann att god information och stöd i ett tidigt skede efter 
diagnosen men också uppföljande kontroller och objektiva mätningar var viktiga för att nå 
god astmakontroll och större förmåga att behandla astma i hemmet. Man såg också att det var 
fördelaktigt att använda ett frågeformulär för astmakontroll som barnen kunde svara på utan 
förälderns medverkan (Hederos, Jansson & Hedin, 2009). Svenska barnläkareföreningen 
rekommenderar Astma Kontroll Test (AKT) som är ett validerat frågeformulär för 
astmakontroll (Svenska barnläkareföreningen, 2009). Nathan m.fl.(2004) beskriver i en artikel 
utvecklandet av AKT med syfte att hitta ett verktyg för att identifiera patienter med dåligt 
kontrollerad astma. Frågorna i AKT är avsedda att spegla astmasymtom, behov av extra 
luftrörsvidgande, begränsning av aktivitet och egen skattad astmakontroll. Frågorna tänktes 
främst som underlag för att lyfta fram ”svaga punkter” i astmakontrollen men att också 
totalpoängen kunde vara ett viktigt mått.  
 
Målet med astmabehandling är enligt riktlinjer att maximera behandling till dess symtomen är 
kontrollerade. Därefter skall behandlingen minskas om så är möjligt (GINA, 2008). Att mäta 
astmakontroll kan vara svårt hos barn. Konventionella markörer som FEV1, variabilitet och 
kliniska symtom grundlägger beslut om behandling men mätning av inflammatoriska 
biomarkörer kan ge ett mer direkt mått av luftvägsinflammationen (Gogate & Katial, 2008). 
Fraction Of Exhaled Nitric Oxide (FENO) är en non-invasiv mätning av inflammatoriska 
markörer. Astma innebär en kronisk inflammation av luftvägsvävnaden vilken avger 
kväveoxid (NO) som kan mätas i utandningsluften (van de Kant m.fl., 2009).  
 
Astmasjuksköterskans roll i vården av barn med astma 
Barn över 2 år med astma kan enligt Socialstyrelsen (2004) behandlas och utredas inom 
primärvård. Många vårdcentraler har infört astma/KOL-mottagningar ledda av specialutbildad 
astma/KOL-sjuksköterska. Kriterierna för en godkänd astma/KOL-mottagning är att 
sjuksköterskan har minst 15 högskolepoäng inom området, att det finns en allmänläkare med 
aktuell kunskap inom området utsedd som medicinskt ansvarig, tillgång till spirometer, 
pulsoxymeter, oxygen och nebuliseringsapparat, tidsbeställd mottagning till astma-
sjuksköterskan, samarbete med sjukgymnast och ha en mottagningstid på minst 1,5 
tim/vecka/1000 på vårdcentralen listad innevånare. Teamet runt astma/KOL -mottagningen 
skall kunna utföra strukturerade utredningar och ge patientundervisning. Astma-
sjuksköterskan utför datainsamling genom t.ex. mätningar av spirometri och står för 
patientundervisningen. Läkaren ansvarar för tolkning av resultat, ordination av behandling 
och diagnostisering. På detta sätt skall astmasjuksköterskan vara ett komplement och inte en 
ersättning av läkaren (Lisspers, Ställberg, Hasselgren, Johansson & Svärdsudd, 2009; Kull 
m.fl., 2008; Socialstyrelsen, 2004).  
 
Omvårdnadsteoretiskt perspektiv 
Helhetssyn och etiskt förhållningssätt skall genomsyra sjuksköterskans samtliga 
kompetensområden där ett är omvårdnadens teori och praktik (Socialstyrelsen, 2005).  
Vårdvetenskapen lyfter synen på människan som en flerdimensionell helhet. Katie Eriksson 
(1989) beskriver människans komplexitet genom dimensionerna kropp, själ och ande där 
ingen aspekt är överordnad. Människan är allt detta samtidigt vilket inte kan reduceras och 
människan kan inte heller växla mellan dimensionerna. Att ha en helhetssyn innebär att förstå 
människan i det totala sammanhang hon lever i och avgör synen på hälsa och ohälsa 
(Eriksson, 1989; Wiklund, 2003). Hälsan är relaterad till hela människan och är en upplevelse 
av sundhet, friskhet och välbefinnande. Välbefinnande är ett personligt och unikt uttryck av 
en känsla och utgår från personens livsvärld. Sundhet är en följd av hur väl människan 
kognitivt och emotionellt bemästrar svårigheter i livet. Friskhet beskriver hur väl personen 
fungerar fysiologiskt. Sundhet och friskhet är aspekter som vi kan mäta, direkt eller indirekt 
t.ex. genom laboratorievärden eller observationer. Välbefinnandet är baserat på en subjektiv 
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upplevelse vilket gör det svårt att sätta upp objektiva kriterier. En person kan t.ex. uppleva 
välbefinnande trots att hon är svårt sjuk eller uppleva illabefinnande fast hon är frisk 
(Eriksson, 1989). I Vårdprocessen beskriver Eriksson hur patientanalysen ger vårdaren en bild 
av patientens totala livssituation. Patientanalysen är en dynamisk process som syftar till att nå 
optimal hälsa genom att grundlägga ett meningsfullt vårdande (Eriksson, 1995). 
 
PROBLEMFORMULERING 
Globalt är astma den vanligaste kroniska sjukdomen hos barn och den ledande orsaken till 
akuta vårdbesök och sjukhusvistelse. Målet med behandling av barn med astma är att nå en 
bra astmakontroll vilket också är möjligt för de flesta. Barnet skall uppleva minimalt med 
symtom och begränsningar i det dagliga livet relaterat till behandling och biverkningar. 
Astmakontroll är multidimensionell i sin natur då det är ett mått på hur väl sjukdomen är 
behandlad och är samtidigt ett mått på livskvalitet och vårdbehov (GINA, 2008; Lim m.fl., 
2008). Dålig kunskap om astmakontroll hos ett barn kan leda till en inoptimal behandling och 
ett försämrat välbefinnande (Thomas m.fl., 2009). SBU rapport nr 151 (2000) tar upp vikten 
med att låta patienten själv skatta sin upplevelse av sjukdomsbilden då fysiologiska variabler 
inte säger något om detta. Ur en resurs och tidsaspekt av vård av barn med astma hos 
astmasjuksköterska i primärvård eller barnsjuksköterska i specialistvård, finns det behov av 
en enkel och snabb metod att mäta astmakontroll. Sjuksköterskans roll som vårdare i 
vårdprocessen innebär att samla data om barnet vilket skall innehålla mått på hälsa och 
välbefinnande, resurser och hälsohinder, det vill säga med en helhetssyn. Detta utgör grunden 
för vårdarens beslut (Eriksson, 1989; Wiklund, 2003). Svensk barnläkareförening (2009) 
rekommenderar AKT som är ett validerat patientadministrerat frågeformulär för 
självskattning av astmakontroll. AKT ser till flera dimensioner av astmakontroll så som 
symtom, behov av extra luftrörsvidgande, begränsningar i det dagliga livet och upplevd 
astmakontroll men saknar den fysiologiska delen (Thomas m.fl., 2009). En 
inflammationsmarkör är ett fysikaliskt värde på astmakontroll utifrån ett mer direkt mått på 
den luftvägsinflammation som orsakar astman (Gogate & Katial, 2008). För att studera om 
det finns ett samband mellan självskattad astmakontroll och ett fysikaliskt värde som en 
inflammationsmarkör görs en jämförelse mellan AKT och FENO i syfte att hitta en enkel och 
tillförlitlig metod att mäta astmakontroll för Astma/KOL-sjuksköterskor i primärvård.  
 
SYFTE 
Syftet med studien var att beskriva om det finns ett samband mellan självskattad 
astmakontroll och en inflammatorisk markör på barn med astmadiagnos.  
 
METOD 
Metoden som användes var en retrospektiv registerstudie med en korrelativ design (Polit & 
Beck, 2008).  
 
Urval  
Urvalet var ett bekvämlighetsurval. Inklusionskriterier var barn och ungdomar med astma 
mellan 5 och 19 år som behandlas av barnläkare. Barnen valdes initialt utifrån en datalista på 
alla FENO-mätningar gjorda 1/1 2005-31/3 2009. Sammanlagt 548 barn hade mätts med 
FENO. En pilotstudie på 10 barn gjordes för att kontrollera datainsamlingsprotokollet och då 
framkom att AKT-formuläret inte hade börjat användas på barnkliniken förrän 2007. Därmed 
återstod 225 barn som hade genomfört FENO-mätning från 1/1 2007 till 31/3 2009. Bortfall 
bestod av dem som inte fyllt i ett AKT-formulär i samband med FENO-mätningen. Efter ett 
bortfall på 128 (58 %) barn återstod 97 barn.    
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Datainsamling  
Datainsamlingen genomfördes på barnkliniken på ett mindre länssjukhus i en mellansvensk 
stad och utfördes av en grupp på tre personer i september 2009. Data grundas på att barnet vid 
ett planerat besök hos barnläkare för kontroll av astma har gjort en FENO-mätning och i 
samband med detta fyllt i ett AKT-formulär. I journalen fördes den totala AKT-poängen in, 
formulären har därefter inte sparats av utrymmesskäl. FENO-värdet dokumenterades i 
journalen och sparas i ett dataregister till mätaren.   
Barnen hade astma av olika svårighetsgrad och behandling vilket klassades efter klassifikation 
av Svenska barnläkareföreningen (tabell 1, s.4). I några fall stod svårighetsgraden 
dokumenterad i journalen. Övriga klassades vid införandet i datainsamlingsprotokollet av de 
tre personer som utförde datainsamlingen. Barnens journaler granskades och ålder, kön, 
svårighetsgrad av astma, FENO och AKT-poäng fördes in i ett för studien specialgjort 
datainsamlingsprotokoll.   
 
Instrument 
Astma Kontroll Test (AKT) 
Schatz m.fl. (2006) anser att AKT-formuläret mäter astmakontroll och ett internationellt 
validerat och reliabelt frågeformulär som speglar att astmakontroll är av multidimensionell 
natur. Ett gränsvärde på 19 poäng eller lägre identifierade dåligt kontrollerad astma Resultatet 
stöds av en multinationell cross-sectional studie som beskriver att AKT är ett användbart 
instrument för att utvärdera astmakontroll enligt GINAs definition (Thomas m.fl., 2008).  
AKT är snabbt och lätt att fylla i för patienten, validerat och anpassat för pediatrisk 
verksamhet (Gustavsson, Watson, Davis & Rabe, 2006; Svenska barnläkareförening, 2009). 
Svenska varianten av AKT är uppdelat i två delar på grund av att de yngre barnen har 
svarsalternativ med visuell analog skala och att en förälder medverkar. Äldre barn har samma 
frågor som vuxna.  
 
AKT-formuläret anpassat för yngre barn, 4-11 år, är väl användbart för både vårdgivare och 
barnet med familj (Welch, Carlson, Larson & Fena, 2007).   
Frågedelen för barn 4-11 år innehåller 4 frågor barnet själv besvarar med fyra svarsalternativ 
motsvarande 0-3 poäng. Frågorna berör egenskattat astmaläge, begränsning av aktivitet, hosta 
och nattliga astmabesvär. Fråga 5-7 besvaras av föräldrarna och berör antal dagar med 
astmasymtom dag och natt och pip i bröstet senaste 4 veckorna. Frågorna har sex 
svarsalternativ motsvarande 0-5 poäng. Maxpoäng 27(12+15) (bilaga 1). 
 
För barn 12 år och uppåt innehåller frågedelen 5 frågor som berör begränsning av aktivitet, 
upplevd andnöd/andfåddhet, astmasymtom, behov av luftrörsvidgande läkemedel och 
uppskattad astmakontroll de senaste 4 veckorna. Frågorna har 5 svarsalternativ motsvarande 
1-5 poäng. Maxpoäng 25 (bilaga 1). 
 
För både yngre och äldre barn innebär poäng från 19 och under dålig astmakontroll och poäng 
20 eller över god astmakontroll (Glaxo Smith Kline, 2009)(bilaga 1).  
 
Fraction of exhaled Nitric Oxide (FENO) 
FENO mätning är en non-invasiv mätning av inflammatoriska markörer. Inflammerad vävnad 
i luftvägarna avger kväveoxid (NO) vilket kan mätas i utandningsluften (van de Kant m.fl., 
2009). NO är en gasmolekyl som förekommer i andningsvägarna i olika nivåer både hos 
friska och sjuka individer. NO produceras av Oxid Synthase (NOS) ett enzym av vilka tre 
olika variationer har identifierats. Forskningsresultat har sett formen NOS-2-isoform öka i 
luftvägar hos personer med astma, vilket leder till en ökning av NO-produktion från 
epitelceller och makrofager i alveolerna. NO diffunderas i luftvägslumen och därför ökar NO-
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halten i utandningsluften hos barn och vuxna med astma (Murugan, Prys-Picard & Calhoun, 
2009).  
 
Enligt Strunk m.fl. (2003) är FENO-mätning en bra markör för inflammation i luftvägarna för 
barn då den är lätt att genomföra jämfört med tidigare alternativ så som provtagning genom 
bronkoskopi eller sputumprov och ger svar direkt. FENO korrelerar med koncentration av 
eosinofiler i perifert blod vilket är ett värde som signifikant speglar aktivitet av astmasjukdom 
hos barn och kan användas vid diagnostisering.  FENO-värdet korrelerar med effekt av 
inhalerade kortikosteroider genom att personer med högt FENO-värde hade bättre respons.  
 
FENO-mätningarna i studien är gjorda med NIOXMINO-mätare. Barnet andas ut i en 
bestämd hastighet av 50 + 5ml/s i ett munstycke och ett uttandningstryck på 10-20cm H2O 
(Aerocrine, 2006). FENO mäts i utandningsluft från munnen då luften i de nasala delarna kan 
innehålla ett högre värde. Ett mätvärde på mellan 15-25 parts per billion (ppb) anses vara 
normalt för barn mellan 4-17 år. En studie visade en ökning av NO med 1ppb/år. Flera 
forskningsresultat har visat att NO-värdet sjunker vid behandling av inhalerade 
kortikosteroider, dock inte för alla typer av astma. Ett NO-värde på över 47ppb indikerar 
astma känslig för kortikosteroidbehandling (Gogate & Katial, 2008).   
 
Dataanalys  
Data analyserades med statistikprogrammet SPSS version 16.0. Data redovisades med 
frekvenser (n, %), median (md), quartiler (q1,q3) och variationsvidd (min-max) alternativt 
medelvärde (m), standardavvikelse (SD) och diagram. Analys av samband mellan AKT-
poäng och FENO-värde genomfördes med Spearman´s rangkorrelationsanalys (rho) eftersom 
AKT är ordinaldata och är ej normalfördelat vilket redovisas i spridningsdiagram. 
Signifikansnivå var 0,05 i studien. I både den deskriptiva delen och i korrelationsanalysen 
beskrivs studiegruppen som helhet och indelad i äldre och yngre barn (Polit & Beck, 2008; 
Ejlertsson, 1992).  
 
FORSKNINGSETISKA ASPEKTER  
Studien är inte etikprövad på grund av att det är ett studentarbete. Hänsyn har tagits till 
grundläggande etiska principer: Autonomi och integritet beaktades genom att materialet 
avidentifierades, bearbetades anonymt och genom att resultatet presenterades så att ingen 
enskild person kan identifieras. En registerstudie kräver i allmänhet inte samtycke från patient 
om data är helt anonymiserad. Journalhandlingar är sekretessbelagda och för att få insyn i och 
arbeta med journalmaterial krävs tillstånd från den berörda kliniken vilket inhämtades 
muntligt 2009 04 27 i samband med att datamaterialet lämnades ut. Skriftligt tillstånd erhölls 
av verksamhetsansvarig klinikchef 2009 09 25. Godhetsprincipen tillgodoses genom att målet 
med studien var att förbättra för barn med astma. Ingen konflikt förelåg med principen att inte 
skada. Inte heller förelåg konflikt med Rättviseprincipen (Vetenskapsrådet, 2003). 
 
RESULTAT 
Bakgrundsvariabler 
I studien deltog 97 barn med astmadiagnos i åldrarna 5-19 år, varav 33 (34 %) var flickor och 
64 (66 %) var pojkar. Medelåldern (M) för studiedeltagarna var 11 år (SD 4, min 5-max 19 
år). Barnen i studien hade en astmasvårighetsgrad mellan 1A-3D varav 31 (32 %) hade klass 
1B och 31 (32 %) klass 2B (figur 1)(tabell 1, s.3).  
 
Barnen delades upp i två grupper 5-11 år och 12-19 år med anledning av AKT-formulärets 
utformning. I den yngre gruppen ingick totalt 58 barn varav 17 (29 %) var flickor och 41 (70 
%) var pojkar. Medelåldern bland de yngre barnen var 8 år (SD 2,0, min 5-max 11 år). 
Vanligast bland de yngre barnen var klass 2B, dvs. måttligt svår astma, behandling av låg-
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måttlig dos inhalationssteroid samt symtom 1-2 dagar/vecka och ansträngning eller 
infektionsutlösta besvär (figur 1) (tabell 1, s.3).  
 
Den äldre gruppen bestod av totalt 39 barn varav 16 (41 %) var flickor och 23 (59 %) var 
pojkar. Medelåldern i gruppen av äldre barn var 14år (SD 2,1, min 12-max 19 år). De äldre 
barnen hade flest i klass 1B, dvs. lindrig astma med endast bronkvidgande läkemedel vid 
behov och symtom 1-2 dagar/vecka och vid ansträngning eller infektionsutlösta besvär (figur 
1) (tabell 1, s.3).   
 
 
                                                                      

 
Figur 1. Fördelning av svårighetsgrad av astma mellan åldersgrupper. 
 
FENO 
De flesta av barnen i studien (n= 63, 74 %) hade låga till normala FENO-värden, Nästan 
hälften av barnen (n=41, 42 %) hade värden 15ppb eller lägre. En fjärdedel av barnen hade 
värden över normalvärde (>25ppb)(n= 25, 26 %). Det råder en snedfördelning av studiens 
FENO-värden, därför anges median. För hela studiegruppen var medianvärde 15 ppb (q1 9, 
q3 29, min 5-max 146) (figur 2).  
 
Barnen i de lägre åldrarna visade generellt lägre värden, där var medianvärdet12ppb (q1 8, q3 
24, min 5-max 93). Gruppen 12-19 år hade medianvärde18ppb (q1 12 , q3 48 , min 5-max 
146). I denna grupp fanns alltså individen med det högsta värdet. En jämförelse mellan 
grupperna visade att spridningen mellan uppmätta FENO-värden är större bland barnen i den 
äldre gruppen (figur 3). 
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Figur 2. Histogram som visar spridningen av FENO-värden (ppb) i förhållande till 
antalet barn.  
 

 
Figur 3. Box-plotgraf som visar spridning av FENO-värden mellan åldersgrupper.  
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AKT 
Resultatet visar att de flesta av barnen (n=72, 74 %) i studien skattade sin astmakontroll som 
god dvs. 20 poäng eller högre. Andelen barn som angav dålig astmakontroll med 19 poäng 
eller lägre var (n=25, 26 %).  Hela gruppen hade medianvärde 23 poäng (q1 19, q3 24, min 4-
max 26)(figur 4).  
 
Den yngre gruppen hade medianvärde 23 poäng (q1 20, q3 24, min 4-max 26). Även om de 
flesta i gruppen hade god astmakontroll fanns de lägsta poängen bland de yngre barnen. Ett 
barn skattade sin astmakontroll med bara 4 poäng, totalt 4 barn angav mindre än 15 poäng. 
Hos de äldre barnen var md=22 poäng (q1 19, q3 24, min13-max 25). Lägst poäng hade ett 
barn med 13 poäng, totalt 3 barn hade under 15 poäng (figur 5). 

 
Figur 4. Histogram över spridning av AKT-poäng relaterat till antal barn i hela 
gruppen.  
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Figur 5. Box-plotgraf som beskriver spridningen av AKT-poäng mellan åldersgrupper. 
 
Korrelationsanalys mellan AKT och FENO 
Spearmans korrelationsanalys påvisade inget samband mellan AKT-poäng och FENO-värde 
(rho 0,127, p 0,216). Detta visas även genom ett spridningsdiagram (Figur 6). Diagrammet 
ger en grafisk beskrivning av att ingen symmetrisk linje bildas av de två variablerna som vid 
korrelation (Polit & Beck, 2008). Det fanns inte heller något signifikant samband med hänsyn 
till de två åldersgrupperna (rho -0,30, p 0,774). Resultatet visar att FENO-värdet inte har 
något samband med den skattade astmakontrollen. Barnen har skattat sin astmakontroll högt 
även vid höga värden på inflammation. Barnet med det högsta FENO-värdet skattade sin 
astmakontroll som god och angav nära maximal poäng. Endast ett fåtal barn med högt 
inflammatoriskt värde har skattat sin astmakontroll som låg (<20 poäng).  
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Figur 6. Spridningsdiagram som beskriver förhållandet mellan AKT-poäng och FENO-
värde. Vid ett eventuellt samband hade det bildats en negativ kurva (linje som lutar ned 
åt höger). 
 
 
DISKUSSION 
Huvudfyndet i studien var att resultatet inte visade någon signifikant korrelation mellan 
självskattad astmakontroll och inflammatorisk markör totalt i studien och inte heller i den 
yngre eller den äldre gruppen.  
 
Resultatdiskussion 
Barnen skattade sin astmakontroll som god trots att FENO-värdet visade en hög grad av 
inflammation i luftvägarna vilket kan tyckas borde ha visat sig som symtom och gett en lägre 
AKT-poäng. Detta resultat av överskattad astmakontroll stöds av andra studier. Förhållandet 
av överensstämmelse mellan barnens skattning av astmakontroll och läkarens bedömning 
förbättrades ju svårare astmabesvär barnet hade (Hammer m.fl., 2008). I en kinesisk studie 
förklaras liknande resultat med att patienten överskattat sin astmakontroll p.g.a. dålig kunskap 
eller perception av symtomen (Ko m.fl., 2009). Det är svårt att klassificera astma p.g.a. att det 
är en dynamisk sjukdom, svårighetsgrad och kontroll varierar över tid. Det krävs även 
kunskap för att förstå vilka symtom som är viktiga att observera och hur sjukdomen kan 
behandlas. Welch, Carlson, Larson & Fena (2007) fann att god astmakontroll var associerad 
till barnets och föräldrarnas kunskap om astma och dess behandling. Hederos, Jansson & 
Hedin (2009) fann att tidig information till föräldrar till barn med nyupptäckt astma gav 
positiva effekter på astmakontroll under en lång tid. Detta innebär att förmågan att bedöma 
astmakontroll kräver kunskap av vilka symtom som är viktiga att observera och vad som är 
optimal individuell astmakontroll. Här har astmasjuksköterskan en stor uppgift med 
undervisning av barn och föräldrar. Förutom att astmasjuksköterskan inhämtar fysiologiska 
data skall hon/han analysera vilka behov patienten har av information eller undervisning 
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utifrån hälsodimensionerna friskhet, sundhet och välbefinnande. Det kan vara att se att 
patienten inte förstår varför eller hur hon/han skall ta sina läkemedel eller att patienten tycker 
sig ”må bra” men inte har någon sjukdomsinsikt eller har för låga krav på hur god 
astmakontroll hon/han kan ha. Detta gör patientundervisning till en stor och viktig del av 
astmasjuksköterskans arbete. Sjuksköterskeledd astmamottagning i primärvård har enligt en 
studie av Lindberg, Ahlner, Ekström, Jonsson & Möller (2002) visat sig effektivisera vården 
av patienter med astma genom att compliance ökade och de astmarelaterade läkarbesöken till 
vårdcentralen minskade i förhållande till om patienterna endast besökt läkare. Sjuksköterskan 
skall enligt Socialstyrelsen (2005) kunna identifiera patientens resurser och förmåga till 
egenvård. Patientundervisning skall utföras på det sätt att hälsa främjas och ohälsa förhindras 
och sjuksköterskan skall förvissa sig om att patienten och/eller anhöriga förstår 
informationen. Enligt omvårdnadsteoretiker Dorothea Orem skall patientundervisning leda till 
förbättrad egenvård, där egenvård beskrivs som en målinriktad handling i syfte att främja 
funktion, utveckling, hälsa och välbefinnande hos individen själv eller anhöriga. 
Sjuksköterskan skall identifiera patientens behov, motivera patienten att öka sin 
egenvårdskapacitet om det behövs och sedan ge information och undervisning på en lämplig 
nivå (Jahren Kristoffersen, 2000).  
 
I gruppen 4-11 år var flest barn pojkar men i gruppen 12-19år hade andelen flickor ökat vilket 
speglar hur astmasjukdomen drabbar barn. I småbarnsåldern upp till yngre skolbarn är pojkar 
mer drabbade av astma än flickor. Efter puberteten är flickor överrepresenterade (SBU, 2000).  
Resultatet av studien visade att barnen som kontrollerades för sin astma på barnmottagningen 
hade en varierande svårighetsgrad av astma. Majoriteten av de yngre barnen hade en måttligt 
svår astma och behandlades med inhalationssteroider i låg till måttlig dos. De hade symtom 
ett par gånger i veckan, ansträngnings och/eller infektionsutlösta besvär. De äldre barnen hade 
till största delen samma grad av besvär men behandlades bara vid behov med 
bronkdilaterande. En grupp barn, ca 8 %, klassades som 3B. De hade alltså fortfarande 
symtom trots en ökad behandling. Anmärkningsvärt är att gruppen barn utan besvär med eller 
utan behandling (1-3A, tabell 1, s.3) endast är ca 10 %. Optimalt hade den här gruppen varit 
störst. Detta fynd stöds av en mängd forskning och rapporter från hela världen som talar för 
att barn med astma är underbehandlade och inte uppnår målet med symtomfrihet. Målet med 
behandling av astma är att astmakontroll uppnås. Majoriteten av alla barn med astma kan nå 
detta mål (GINA, 2008).  En artikel som sammanställt forskningsresultat från flera stora 
studier rapporterar en överkonsumtion av kortverkande beta-agonister och en 
underförbrukning av inhalerade kortikosteroider vilket innebär att många barn inte har 
behandling enligt internationella rekommendationer (Gustavsson, Watson, Davis & Rabe, 
2006). Att behandla med läkemedel innebär ibland en balansgång mellan biverkningar och 
maximal effekt. Alla barn klarar kanske inte av den anledningen att uppnå målet med 
symtomfrihet. Syftet med studien var inte att studera om barnen hade en god eller otillräcklig 
behandling. För att analysera detta hade studien behövt innehålla mer data om 
läkemedelsbehandling, anamnes och uppföljande värden.   
 
Resultatet av FENO-mätningen visade att en majoritet av barnen i studien hade låga till 
normala FENO-värden vilket innebär att de har en av inhalationssteroider kontrollerad 
inflammation eller att barnet har en astma som inte ger en FENO-stegring. Att barnen i de 
lägre åldrarna hade generellt lägre värden kan möjligen förklaras med att det var den gruppen 
som hade högst andel behandling med inhalationssteroider. Det kan också förklaras med att 
hos yngre barn med astma finns en högre andel infektionsutlöst astma vilket inte alltid 
innehåller ett eosinofilt engagemang (SBU, 2000). FENO korrelerar med mängden eosinofila 
celler i blod och ger information om graden av inflammation och astmastatus vilket kan 
användas som beslutsstöd vid behandling av barn med astma (Strunk m.fl., 2003). 
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Barnen i studien angav generellt höga AKT-poäng, ett fåtal barn hade låga värden. Fördelen 
med AKT är att barnet själv skattar hur hans eller hennes liv ser ut i förhållande till 
astmasymtom och indirekt hur väl astman är kontrollerad. Applicerat till Erikssons teori om 
hälsans dimensioner (1989), och var individen befinner sig i förhållande till detta är det viktigt 
att barnet själv får svara. Välbefinnande är enligt Eriksson (1989) är en individuell upplevelse 
och ett subjektivt mått som utgår från individens livsvärld. Livskvalitet och välbefinnande hos 
ett barn med astma är att vara som alla andra och inte känna sig begränsad av astman i sina 
aktiviteter. Att skatta livskvalitet högt kanske har inneburit att man accepterat sina 
begränsningar, på gott och ont. Det är därför viktigt att vårdpersonal uppmärksammar barnets 
känsla av begränsning (Rydström, Dalheim-Englund, Holritz-Rasmussen, Möller & Sandman 
2005). Barn med astma känner signifikant mer oro och depression vilket ökar med 
svårighetsgraden av astma vilket visar på vikten att ta fram ett mätinstrument som täcker den 
psykosociala dimensionen (Barlow & Ellard, 2005). Eftersom AKT-formuläret innefattar 
begränsning av daglig aktivitet kan det spegla barnets välbefinnande och användning av 
AKT-formuläret ger dessutom ett tillfälle för astmasjuksköterskan eller läkaren att lyfta 
frågan för diskussion med barnet. I resultatet av denna studie framkommer endast totalpoäng 
på AKT vilket gör att en specifik fråga som skattad begränsning av aktivitet i studiegruppen 
inte kan diskuteras.  
 
Som tidigare nämnts överskattar vissa barn sin astmakontroll. En holländsk studie visade att 
1/6 av barnen i studien hade en dåligt kontrollerad astma p.g.a. endast symtomen bedömdes. 
Frånvaro av symtom kan bero på att barnet har anpassat sig och undviker triggande faktorer 
som fysisk aktivitet eller allergen. För att få en rättvis sjukdomsbild och inte missa de som är 
underbehandlade behöver undersökningen även innehålla värden på lungfunktion och helst 
inflammationsmarkör (Hagmolen of ten Have, van den Berg, van der Palen, van Aalderen & 
Bindels, 2008; Gustavsson, Watson, Davis & Rabe, 2006). Därför rekommenderas också att 
AKT bör kombineras med fysiologiska värden (Ko m.fl., 2009; GINA, 2008; Rodrigo m.fl., 
2008; Thomas m.fl., 2009).  
 
Metoddiskussion 
Faktorer som kan påverka reliabiliteten i studien är om det varit flera olika personal som gjort 
mätningarna och om patienten erhållit och följt de föreskrifter som finns innan FENO-
mätningen gjorts. Mätningen har utförts av mottagningssköterska, i denna studie av tre olika 
personer, vilket inte ansetts påverka resultatet.  
 
Totalt 548 barns journaler granskades, 225 barn inkluderades och efter bortfallet återstod 97 
barn. Även om urvalet är konsekutivt och inte slumpmässigt är urvalet relativt stort vilket är 
en styrka för studiens interna validitet. En snedfördelning i kön finns i båda åldersgrupper 
men den speglar hur astma normalt drabbar barn i olika åldrar. Bortfallet var ganska stort då 
det visade sig att FENO-mätaren varit trasig vid några tillfällen, några har inte klarat 
genomföra FENO-mätningen för att de till exempel haft ett handikapp.  AKT-poäng saknas i 
flera fall. Minskad intern validitet kan föreligga i mätningarna av AKT i den yngre gruppen, 
då AKT- värdet kan påverkas av om en vuxen hjälpt barnet att fylla i frågorna eller 
kommenterat. Det finns även en risk i tidsaspekten då dokumentationen inte alltid anger om 
frågeformuläret fyllts i hemma i anslutning till ett annat föregående eller efterföljande besök 
och tidsramen på 4 veckor för skattning av astmakontroll inte sammanfaller med FENO-
mätningen. I några journaler finns ett datum angivet när protokollet är skrivet.  
Barnen i studien delades upp i två åldersgrupper med anledning av AKT-formulärets 
utformning. Max-poängen i formulären skiljer sig åt mellan grupperna med 2 poäng (25poäng 
för yngre barn-27poäng för äldre barn). Resultatet anses inte kunna påverkas av detta då båda 
grupperna har samma gränsvärde för dålig respektive god astmakontroll d.v.s. dåligt 
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kontrollerad astma om poängsumman är 19 eller lägre. Korrelation mellan FENO-värde och 
AKT-poäng påverkas inte heller av att max-poängen på AKT är olika i grupperna.  
I studien ingick barn i åldrarna 5-19 år vilket innebar att några individer var över 18år och inte 
barn enligt svensk definition (s.2). Orsaken är att individen behandlats på barnkliniken och 
hunnit fylla 19 år det år mätningen gjordes men ännu inte är överflyttad till ”vuxenvård” än.   
Enligt Socialstyrelsens riktlinjer (2004) kan behandling och kontroller av barn över två år med 
okomplicerad astma vårdas av primärvård. I studien är en av orsakerna till att barnen 
kontrolleras och behandlas av barnläkare att vårdcentralerna i klinikens upptagningsområde 
har olika resurser att t.ex. utföra spirometrikontroll av barn. Vilka barn och hur många som 
hör till respektive vårdcentral ingick inte i det data som samlades in. I studien ingår alltså 
både yngre och äldre barn med både komplicerad, svårbehandlad och okomplicerad astma 
som svarar bra på behandling, vilket stärker den externa validiteten.  
 
I dagsläget är FENO ett av de bäst validerade mätinstrumentet för inflammatoriska 
biomarkörer. Det är också det som lämpar sig mest praktiskt för klinisk verksamhet 
(Murugan, Prys-Picard & Calhoun, 2009). En Cochrane meta-analys av 4 studier med syfte att 
jämföra effektiviteten mellan behandlingsåtgärder baserade på FENO jämfört med kliniska 
symtom fann att det inte gick att se någon signifikant skillnad mellan grupperna (Petsky m.fl., 
2009). SBU (2008) bedömer FENO-mätning som ett lovande komplement till andra metoder 
för astmadiagnostik och behandlingskontroll, men det vetenskapliga underlaget är 
otillräckligt. Bland annat saknas fastställda gränsvärden. FENO används i Sverige av en del 
specialistläkare för bland att annat utvärdera steroidbehandling av astma och som en del av 
diagnostisering.   
 
AKT-formuläret för åldrar 12 år och uppåt är validerat och reliabelt enligt flera studier 
(Nathan m.fl., 2004; Schatz m.fl., 2006) medan det finns färre studier kring formuläret för 
barnen mellan 4-11år (Welch, Carlson, Larson & Fena, 2007). AKT anses vara ett bra 
självskattningsinstrument men rekommenderas som komplement till övriga 
lungfunktionsmätningar (GINA, 2008). AKT är snabbt och lätt att fylla i för patienten, 
validerat och anpassat för pediatrisk verksamhet och rekommenderas av svenska 
barnläkareföreningen (Gustavsson, Watson, Davis & Rabe, 2006; Svenska 
barnläkareföreningen, 2009). En studie jämför AKT med GINA´s kategorier av astmakontroll 
och finner AKT fördelaktigt pga. av att AKT-formuläret är mer specificerat i sin 
frågeställning (Thomas m.fl., 2009). Ko m.fl. (2009) jämförde i en studie resultaten av läkares 
behandlingsbeslut grundade på AKT-formulär och fysikaliska värden som 
lungfunktionsmätningar, i syfte att förbättra underlag för behandlingsbeslut. AKT-poängen 
var det som i högst grad påverkade läkarnas beslut.   
 
Framtida forskning 
Barn med astma är en stor vårdberoende grupp. Att hitta enkla kostnadseffektiva redskap som 
underlättar och främjar en bra behandling för barn med astma gör att fler barn kan uppnå 
målet med god astmakontroll. Här är även tillgång till information och tillgänglighet viktiga 
komponenter. Astmasjuksköterskans roll kan till exempel göras större genom att ge ökad tid 
till astmamottagningar. Många astmasjuksköterskor arbetar mest med att utföra spirometrier 
och har inte tillräcklig tid för undervisning och diskussion med patienten. Forskning har redan 
visat att information ökar astmakontroll, nu behövs forskning som även utreder 
kostandseffektivitet.  
 
Slutsats 
Resultatet av studien visade ingen signifikant korrelation mellan självskattad astmakontroll 
genom AKT och en inflammationsmarkör som FENO. Slutsatsen av studien blir därför att för 
att ge en bra vård för barn med astma behöver mätinstrumenten komplettera varandra, inget 
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instrument säger ”allt”. GINA (2008) rekommenderar mätning av astmakontroll men att 
självskattning skall kompletteras med mätning av lungfunktion för att få en multidimensionell 
bild av sjukdomen. AKT är både kostnads och tidseffektivt samtidigt som det ger värdefull 
information om barnets astma både som helhet och kan visa ”svaga punkter”, det som saknas 
är den fysiologiska delen. Att AKT även belyser välbefinnandeperspektivet och den 
personliga upplevelsen av sjukdomen ökar betydelsen ännu mer att använda formuläret då den 
aspekten lätt faller åt sidan och den medicinska tar överhanden. Därför är AKT ett bra redskap 
för primärvårdens astmasjuksköterskor i kombination med lungfunktionsmätning som 
spirometri. AKT-formuläret utgör ett bra underlag för astmasjuksköterskan att diskutera 
astmakontroll med både yngre och äldre patienter med astma och det vore synd om AKT-
poängen bara används som ett ”värde” som förs in i journalen. Formuläret finns lättillgängligt 
att hämta på Internet.  FENO är en lovande mätmetod av inflammation i luftvägarna men 
ännu inte är tillräckligt validerat, i dagsläget använd i specialistvård. Om och när FENO blir 
validerat är mätmetoden enkel och kommer säkert att kunna bli ännu ett komplement för 
astmabehandling i öppenvården, kanske främst för behandlingskontroll men även vid 
diagnossättning.  
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Bilaga 2.  
 
INDEX 
Detta index är framtaget för att kortfattat definiera några begrepp och förkortningar i texten. 
 
AKT: Astma Kontroll Test. AKT är ett mätinstrument för självskattad astmakontroll för 
vuxna och barn. Finns för barn i två varianter: 4-11år (maxpoäng 27) och 12år och uppåt 
(maxpoäng 25). Om formuläret ger poängsumma 19 eller lägre kan detta vara ett tecken på 
dåligt kontrollerad astma. Gränsvärdet är samma för alla åldrar.    
 
Exacerbationer: Perioder av försämring i sjukdomsläge. 
 
FENO: Fraction of Exhaled Nitric Oxide, på svenska: kväveoxid (NO) i utandningsluft. Mäts 
i utandningsluft då inflammerad luftvägsvävnad avger kväveoxid. FENO mäts i parts per 
billion (ppb) vilket är ett mått på koncentration. Uttryckt i procent är 1 ppb= 0.0000001%. 
Ett mätvärde på mellan 15-25 ppb anses vara normalt för barn mellan 4-17 år enligt en studie.  
SBU (2008) bedömer FENO-mätning som ett lovande komplement till andra metoder för 
astmadiagnostik och behandlingskontroll men att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt 
för att fastställa gränsvärden. 
 
FEV1: Forcerad Expiratorisk Volym på 1 sekund. Dvs. antal liter luft patienten andas ut på 
en sekund vid forserad utandning. Normalvärdet bestäms efter bl.a. ålder, längd och kön.  
 
PEF: Peak Expiratory Flow. Hastighet på forserad utandning. Mäts i liter/minut. 
 
Reversibilitet: Mäter volymskillnaden i % av FEV1 före och efter bronkdilaterande 
läkemedel.  
 
Spirometri: Lungfunktionsundersökning där lungvolymen mäts, bland annat genom FEV1. 
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