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Om Barn-Andningsteamet
� Andningsteamet bildades i årsbörjan 2016

� Klart och växande behov för ett specialiserat
andningsteam inom barnsjukvården i Skåne

� Vi jobbar mestadels med barn med minskad
ventilation, slemstagnation, kroniska lunginfektioner
och nattliga andningsbesvär
� Både medfödda och förvärvade lungsjukdomar
� Väldigt mycket samarbete med barnhabiliteringar



NMD och andningsteamet
� Andningsteamet i Lund följer många barn med neuromuskulär sjukdom (NMD)
� Möten med REMUS två gånger per år, patientdiskussion

� SMA och Duchennes, Nemelin: Följer samtliga barn i Skåne/Södra sjukvårdsreg.
� Kongenital dystrofia myotonika, kongenital myasthenic syndrom och även vissa barn 

med Mucopolysaccaridoser, Glycogen storage sjukdomar och fler kända progressiva 
muskelsvaghets-syndrom

� NMD pat. med snabbt växande eller uttalad svaghet borde remitteras, också de 
som får lunginflammation eller när slemstagnation tillkommer

� Tumregel: Om sjukdomen kan påverka andningsfunktion men sådan påverkan 
är inte uppenbar kliniskt: Remittera runt 10-12 års ålder 



Dagens ämne
� Andningsproblem vid NMD
� Ventilation
� Slemstagnation
� Hosta
� Bedömning av andningfunktionen



Andningsproblem vid NMD
� Såklart varierande utifrån vilka muskelgrupper drabbas och

i vilken omfattning. Många är progressiva när det gäller
andnings/lung-påverkan

� En ond cirkel som är värt att försöka bryta eller helt
förhindra
� Minskad ventilation-> ökad slem->längre och fler övre

luftvägsinfektioner-> pneumoni->skada på lunparenkym-> 
minskad ventilation->

� Andningsteamets huvudarbete är att försäkra ventilation 
och rensning av slem



Andningsproblem vid NMD
� De huvusakliga problemen vi ser

� Försämrad ventilation under vakenhet och ännu mer under sömn
� Restriktiv bröstkorg med negativ påverkan på andningsrörelser
� Försvagad hostkraft
� Upprepade lunginfektioner som orsakar kortvarigt ökad andningsarbete med 

risk för utmattning. Kan skapa en ond cirkel av slemsamling och atelektaser. 
Ärrbildning i parenkymet.



Ventilation
� Ventilation: Att andas in och ut. Bra ventilation 

innefattar hela lungorna och leder till effektivt upptag 
av syre och utskilnad av koldioxid



Hur andas vi?
� Lungorna är passiva vid andningsarbetet
� IN-andningsarbetet utförs av diafragma och intercostala 

muskler först och främst. Stöd av externa 
bröstkorgsmuskler samt bukmuskler, ryggmuskler, och 
halsmuskler. Utan dessa, betydligt svårare 
andningsarbete

� UT-andningen är mestadels passiv, men aktiv utandning 
och hosta använder mycket av stödmuskulaturen. Utan 
dessa är det svårt att pusta ut och hosta

� Muskelsvaghet påverkar både inandning och utandning



NMD och Ventilation
� Minskad muskelstyrka leder till minskade

andningsrörelser och därmed minskad ventilation

� Bäst funktion i rakt, upprätt läge var lungorna dras neråt
och öppnas och det är mest stöd av diafragma pga
gravitation och minskad tryck från bukorganen

� Sämst funktion liggande platt på rygg, i drömsömn eller
vid andnings-utmattning såsom i samband med långvarig
överandning (t.ex. astma-anfall, slempropp eller vid 
lunginflammation)

� Negativ påverkan av skolios och av korsett (!)

� Ventilation motverkar slemstagnation!



Andning och slem

� All rörelse är bra för att flytta på slem
� Muskelaktivet i bröstkorg, rygg och buk stödjar lungfunktionen samt

att ökad aktivitet kräver större (och därmed djupare) andetag med mer
flytt av slem som resultat.

� Andningsgymnastik öppnar upp atelektaser och flyttar på slemmet där
� Passiv rörelse ökar också ventilation (ståskal också bra)
� Dessutom är själva skakningseffekten av rörelse (särskilt studsig sådan) 

viktig för att lossa små slemproppar och flytta dem uppåt
� Det finns mer slem i lungorna efter nattsömn eller narkos pga sänkt

rörlighet och ytligare andning



Slembehandling av NMD
� Extremt viktigt att slemstagnation motverkast i NMD patienter
� Lindrig sjukdom: NaCl och PEP vid förkylning eller regelbundet på 

morgonen. 
� Medelsvår: NaCl, PEP eller CPAP/BiPAP för att öppna upp lungorna. AG 

x1-2, ökas till x3 vid förkylning. Ev hostmaskin vid förkylning
� Svår: Samma, ev. hypertont NaCl. AG. BiPAP i 15-60min. Gjort x2-4. 

Hostmaskin i flesta fall också och då också ofta sugmaskin.
� Extrem svaghet: Samma, plus regelbunden hostmaskin, extensiv AG 

(passiv>aktiv) på tider, positionering, sugmaskin. Trak sannolik.



Hosta!
� Hosta sker i tre faser

� Inspiratorisk-> kompressiv-> expiratorisk
� Hosta innebär bruk av multipla muskler

� Samma muskelgrupper som vid utandning. 
� Bra kroppshållning underlättar all hosta, både pga optimal 

muskelfunktion och även optimal flöde igenom luftvägarna
� Stämbanden och deras muskulatur måste fungera
� Svalgmuskler måste kontraheras och sedan relaxera



Hosta och NMD
� Vid NMD kan hostkraften vara nedsatt och svalgkontrollen sämre
� Ökad risk för felsväljning.

� Felsväljning skall orsaka en kraftig hosta
� Bulbär dysfunction relaterad till felsväljning OCH sämre hostfunktion

� Om rösten är svag är hostan det också
� Effektiv hosta kan bli oeffektiv vid kraftig slemstagnation/feber pga utmattning
� Väldigt viktigt att upptäcka försvagat hostkraft i tid och stötta hostfunktionen

� Kliniskt bedömning, anamnes, direct mätning av PEF och HostPEF
� AG, PEP-mask, Bilevel-PAP, hostmaskin, sug



Bedömning av andningfunktionen
� Riktade frågor till barn och vårdnadshavare

� Långa, täta infektioner, varje förkylning är jobbig
� Slem på morgonen, slem hela dagen, tjockt slem, hostattacker vid 

ansträngning
� Försvagad hosta (”kan inte få upp slemmet”, försvagad röst, försvagad 

sväljning/tuggning
� Nattliga symptom, andningsuppehåll, snarkning, dagtrötthet etc

� Undersökning
� AF/SAT. Auskultation, bröstkorgsform, torax-expansion
� Spirometri inkl. hostpef, inspiratoriskt tryck



Andningfunktion - Spirometri
� FVC/FEV1 <50(70)%  risk för 

andningssvikt vid sjukdom
� FVC/FEV1  <50(70)% risk för 

koldioxidansamling nattetid
� Ev behov av andningsstöd för att 

andningsmusklerna ska få vila 
� Ev behov av andningsstöd nattetid
� Risk för atelektas-bildning och 

slemstagnation



Andningsstöd vid NMD
� Bilevel pap (kallas också NIV) är kärnan i behandlingen. 
� Lågt tryck vid utandning, högt tryck vid inandning 

� Minskar andningsarbetet, öppnar upp lungdelar, tänjer på bröstkorgen

� Brukar hinna sätta in BiPAP långsamt, först dagtid som träning, sedan på 
kvällen, sedan hela natten. Vissa behöver Bipap periodvist dagtid för vila

� Mouthpiece ventilation för ett fåtal, större barn
� Trakeal kanyl för dem som har stöd >16timmar per dygn är tumregel

� Ventilation via trak är invasiv ventilation men bygger på samma princip som 
Bilevel pap



Tack för 
uppmärksamheten


