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Andningsproblem 

hos barn och ungdomar med ryggmärgsbråck 

Kristján Dereksson 

 

• Barn med ryggmärgbråck är en högriskgrupp för sömnrelaterade andningsproblem 

(SAP).  

• Både ansvarig sjukvårdspersonal och vårdnadshavare måste känna till symtomen. 

• Det är viktigt att ställa riktade frågor om andning under sömn vid varje årskontroll. 

• Vid minsta misstanke om SAP ska utredning med nattlig andningsregistrering göras. 

• Det är ökad risk för andningsproblem i vakenhet hos barn med ryggmärgsbråck. De 

visar sig ofta först i samband med förkylning, med långvarig slemmighet och hosta.  

• Otillräcklig behandling skapar risk för ond cirkel av slemsamling, infektioner och 

försämrad lungfunktion.  

 
 

Barn med ryggmärgsbråck löper ökad risk för andningsproblem av olika slag. Redan i 

nyföddhetsperioden kan det finnas betydande problem, och med stigande ålder kan det 

tillkomma nya symtom. Det är viktigt att läkare och andra som är centrala i uppföljningen av 

barn och ungdomar med ryggmärgsbråck är införstådda med vilka problem som kan finnas, 

och hur de bäst upptäcks och behandlas. 

 

Andningsproblemen kan delas upp i två huvudområden: 

 

• Sömnrelaterade andningsproblem. Chiarimissbildningen kan påverka hjärnstammens 

andningscentrum, vilket leder till sämre styrning av andningsrytmen och minskad känslighet 

för svängningar av syre- och koldioxidhalten. Detta är särskilt känsligt under sömn och kan 

orsaka andningsuppehåll under sömn. 

 

• Andningsproblem i vakenhet.  Minskad allmän rörlighet i vakenhet och sömn ökar risken 

för slemsamling i luftvägarna. Svalgfunktionen kan vara nedsatt, vilket påverkar hostfunktion 

och andningsfunktion negativt. Muskelstyrka, rörlighet och koordination kan vara nedsatt i 

bröstkorgen med effekt på andningsdjupet. Bröstkorgen är ofta stel (restriktiv). Denna stelhet 

kan öka med stigande ålder tillsammans med tilltagande skolios. 
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I dessa riktlinjer om andningsproblem kommer de två huvudområdena beskrivas och 

rekommendation om uppföljning ges. I vissa delar finns det ingen evidens, utifrån litteraturen, 

utan rekommendationerna baseras på ”best practice” utifrån erfarenheterna på en svensk 

barnlungmedicinsk specialistmottagning. 

 

Sömnrelaterade andningsproblem 
 

• Högriskgrupp för sömnrelaterade andningsproblem (SAP).  

• Viktigt att både ansvarig sjukvårdspersonal och vårdnadshavare känner till symtomen. 

• SAP kan påverka kognitiv utveckling, kardiovaskulär hälsa med mera.  

• Risk för plötsliga dödsfall, särskilt hos de yngsta barnen. 

• Risk för både obstruktiva sömnapnéer och centrala sömnapnéer. Sämre respons på 

hypoxi. 

• Barn med hög lesion, omfattande Chiarimissbildning, kraftig obesitas har högre risk 

för SAP. 

• Viktigt att ställa riktade frågor till vårdnadshavare om andning under sömn vid varje 

årskontroll. 

• Vid minsta misstanke om SAP ska utredning med nattlig andningsregistrering göras. 

 

Barn med ryggmärgsbråck löper signifikant ökad risk för sömnrelaterade andningsproblem 

(SAP), både av central karaktär och obstruktiv karaktär. Enbart ett fåtal studier finns om 

prevalensen av SAP barn med ryggmärgsbråck, men en studie visade att runt 60% av barnen 

har någon form av SAP och 20–30% av barnen kan ha måttlig eller svår form av SAP (Waters 

KA et al 1998). Det är viktigt att vårdnadshavarna har kunskap om symtomen på SAP och är 

förberedda på möjligheten att deras barn kan behöva utredas och få behandling för 

sömnrelaterade andningsproblem under sin livstid. 

 

Orsakerna till problemen är flera hos personer med ryggmärgsbråck. Styrningen av 

andningen från hjärnstammen är ofta sämre och kan vara så dålig att ventilationsstöd 

(hemrespirator) krävs. Det visar sig med både sämre rörelse av bröstkorgen samt tendens till 

andningsuppehåll i sömnen då andningsrörelser helt enkelt uteblir (Waters KA et al 1998, 

Petersen MC et al 1995). Detta kallas centrala apnéer och är patologiskt om dessa kommer 
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många i rad eller om de orsakar en betydande desaturation. Sjukdom orsakad av detta kallas 

för central sömnapnésjukdom (CAS). 

Det finns även en ökad risk för obstruktiv sömnapnésjukdom (OSAS) hos barn med 

ryggmärgsbråck, och detta kan i sin tur ha olika orsaker. I yngre ålder är det relaterat till 

förstorad adenoid och tonsiller i svalget, samt något sänkt muskelstyrka och minskad 

bröstkorgsrörlighet i sömnen. Hos äldre barn tillkommer övervikt som en betydande orsak 

eftersom den skapar både trånga förhållanden i svalget samt ökat tryck från bukfett upp mot 

diafragma och ytterligare minskad rörelse av bröstkorgen, särskilt i ryggläge. Skolios kan 

ytterligare försämra andningsarbetet. 

Oavsett orsak till sämre ventilation och andningsrytm så har individer med ryggmärgsbråck 

försämrad respons på hypoxi och på stegrad koldioxid, och detta kan leda till mer extrema 

avvikelser i både syrehalt och koldioxid i blodet, och därmed hjärnan, under sömn 

(Swaminathan S et al 1989). 

 

Effekten av både uttalad OSAS och CAS är påverkan på kognitiv utveckling samt påverkan 

på endokrinologisk, immunologisk och kardiovaskulär funktion, samt en generell negativ 

påverkan på livskvalitet och psykiskt mående (Kirk VG et al 1999). Obehandlade 

andningsproblem under sömn är relaterade till risk för plötsliga dödsfall under sömn, men de 

kan även i andra fall vara bidragande dödsorsak (Kirk VG et al 1999, Oakeshott P et al 2010). 

 

Riskfaktorer för det enskilda barnet med ryggmärgsbråck är hög lesion, känd 

hjärnstamspåverkan, omfattande Chiarimissbildning, nedsatt lungfunktion (avvikande 

spirometri, låg saturation) och känd avvikelse i svalgkontroll samt sväljningssvårigheter 

(Waters KA et al 1998). Utöver det är obesitas en riskfaktor precis som för andra barn. 

 

Symtomen kan med fördel delas upp i två kategorier utifrån barnets ålder:  

<1 år: stridor, cyanosattacker, spontana andningsuppehåll i vakenhet och under sömn, 

matningsbesvär och felsväljning ska väcka misstankar om onormalt andningsarbete.  

Obehandlade apnéer i denna åldersgrupp har en koppling till plötslig spädbarnsdöd 

(Oakeshott P et al 2010). 

>1 år: andningsuppehåll, cyanosattacker, andfåddhet, snarkning eller ansträngd andning 

under sömn, extrem dagtrötthet och humörsvängningar (Patel DM et al 2015). 
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Utredning bör ske om minsta misstanke finns om sömnrelaterade andningsproblem, eftersom 

individer med ryggmärgsbråck är att betrakta som högriskgrupp. Fysisk undersökning och 

anamnes är behjälplig men räcker inte för att utesluta SAP hos barn med ryggmärgsbråck, och 

därför måste en nattlig andningsregistrering (NAR) utföras.  

Misstanke föreligger om individen har ovannämnda symtom, men nedanstående frågor till 

vårdnadshavare kan också vara behjälpliga som verktyg för screening för barn över 1 års 

ålder. Då räcker det med ett bejakande av en av dessa tre frågor för att ge misstanke om SAP 

(Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning 

hos barn 2022). Det rekommenderas att ställa dessa frågor en gång om året under barndomen. 

 

1. Snarkar ditt barn vanligen mer än tre nätter i veckan? 

2. Har barnet orolig sömn med täta uppvaknanden, svettning, munandning, bakåtböjt 

huvud? 

3. Har barnet andningsuppehåll eller andningssvårigheter under sömn? 

 

Vid misstanke bör det utfärdas en remiss för NAR vid en enhet som kan utföra sådan 

undersökning (vanligen en större barnklinik eller ÖNH klinik). Alla barn med hög lesion eller 

omfattande Chiarimissbildning bör remitteras för NAR åtminstone en gång under barndomen, 

med låg tröskel till ny undersökning vid nya symtom. Vissa barn gör denna undersökning 

inneliggande, men på många kan NAR utföras i hemmet.  

 

Behandling av SAP baseras på kliniska besvär samt resultat av NAR och kan variera mellan 

olika behandlingsenheter. Undersökning och behandling av ÖNH-läkare är rimlig i många fall 

om svalget är trångt. Ställningstagande till nyttan av neurokirurgi för att minska påverkan på 

hjärnstammen kan behövas vid centrala apnéer. För en del barn räcker det att säkra att de 

undviker sömn i ryggläge. Behandling med andningsstöd i form av CPAP eller BilevelPAP 

som ges via näsmask eller näs-munmask kan behövas. I vissa fall krävs ventilation största 

delen av dygnet, och då rekommenderas ventilation via trakeostomi.  
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Andningsproblem i vakenhet 
 

• Ökad risk för andningsproblem i vakenhet hos barn med ryggmärgsbråck.  

• Visar sig olika mycket, men framträder ofta först i samband med förkylning, med långvarig 

slemmighet och hosta.  

• Andfåddhet och låg saturation tillkommer sent.  

• Otillräcklig behandling skapar risk för ond cirkel av slemsamling, infektioner och försämrad 

lungfunktion.  

• Nedsatt lungfunktion i spirometri och anamnes på slemsamling och upprepade eller långa 

infektioner i luftvägar ska väcka misstankar om andningsproblem 

• Vid misstanke skickas remiss för optimering av lungfunktion till barnläkare med vana vid 

behandling av lungsjukdom hos barn. 

 

Barn med ryggmärgsbråck har en ökad risk för lung- och andningsproblem av olika slag. 

Jämfört med sömnrelaterade besvär så finns det mycket begränsat med forskning om detta 

problem. Klinisk erfarenhet talar dock för att många barn har en mätbar påverkan på sin 

andningsfunktion och ett fåtal har en stor påverkan och behöver daglig behandling. 

 

Orsaken till nedsatt andningsfunktion är komplex och varierar mellan olika barn.  

Lungornas funktion kräver både att styrning av andningen är optimal men även att all 

muskulatur, från munhåla och svalg ner till bröstkorg och buk fungerar, samt att skelettet är i 

rak, anatomiskt korrekt position. Utöver det måste själva lungvävnaden vara frisk. 

 

Individer med ryggmärgsbråck kan ha en påverkan på svalgfunktionen, baserat på 

Chiarimissbildningen och effekt på hjärnstammen. En nedsatt svalgfunktion ökar risken för 

felsväljning av mat och saliv samt gör att en hoststöt inte blir lika effektiv.  

 

Lungorna och bröstkorgen fungerar bäst i vertikal position, utan tryck från bukorganen, d.v.s. 

i stående. I sittande position tillkommer tryck från bukorganen uppåt, mot diafragma och 

bröstkorg. Vid betydande fetma ökar detta tryck markant. Bröstkorgen kan vara generellt 

påverkad, så att den har mindre rörelser och mindre styrka och en viss stelhet eller restriktion 

kan finnas. Torakal skolios ökar denna stelhet och påverkar båda lungorna negativt om den 

blir uttalad.  
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All rörelse av kroppen är positiv för lungfunktionen. Olika rörelser skapar olika andningsdjup 

och olika delar av lungorna öppnas upp. Stillasittande skapar inte samma möjligheter för att 

öppna upp lungdelar och särskilt i nedre och bakre delen av lungorna kan små atelektaser 

uppstå, där slem samlas.  

 

Effekten av ovannämnda problem visar sig kanske först när barnen får en förkylning. Då 

finns det en ökad risk för att mindre slemsamling och minskad rörlighet av bröstkorgen blir ett 

betydande problem. Slem samlas upp i de många små luftförande delarna av lungorna som 

kräver att andningdjup och andningshastighet måste ökas med risk för utmattning. En 

påverkad hostkraft har en negativ påverkan på rensningen av slemmet. Slemmet kan, om det 

inte rensas bort, skapa mer slem och bakterier kan växa fram i stängda lungdelar med risk för 

lunginflammation och risk för ärrbildning i lungvävnaden. Upprepade infektioner kan skapa 

en ond cirkel av inflammation, ärrbildning och kronisk slemsamling. Sluteffekten blir 

försämrad lungfunktion och risk för kronisk slemansamling och kroniska bakteriella 

infektioner.  

 

Riskfaktorer för andningsproblem för det enskilda barnet är hög lesion, känd 

hjärnstamspåverkan, omfattande Chiarimissbildning och avvikelser i svalgkontroll samt 

skolios och generell stelhet i bröstkorgen. Nedsatt lungfunktion (avvikande spirometri, låg 

saturation, hög andningsfrekvens) är både riskfaktor och symtom: dålig lungfunktion är del av 

en ond spiral mot ännu sämre lungfunktion. 

 

Symtom som skall leda tankarna till begynnande eller progredierande andningsproblem är 

ökande slemsamling, rosslighet och hosta som ofta hörs bäst på morgonen eller vid fysisk 

aktivitet. Andra symtom och tecken är:  

• långvariga förkylningar med ihållande hosta 

• upprepade lunginfektioner som tar lång tid att hämta sig från  

• bestående avvikelser på lungröntgen, såsom atelektaser eller oklara 

parenkymförändringar  

• andfåddhet vid lätt ansträngning eller en ovilja att anstränga sig på grund av 

andfåddhet 

• försämrad tillväxt hos mindre barn 

• nedsatt lungfunktion (avvikande spirometri, låg saturation, hög andningsfrekvens). 
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Utredning görs i första hand med anamnes och undersökning. Spirometri eller PEF mätning 

är ett känsligt verktyg för att hitta nedsatt lungfunktion. Saturationsavvikelser och ökad 

andningsfrekvens kommer vanligen sent i förloppet när det gäller andningsproblem. 

Lungröntgen kan vara behjälplig men ska inte göras som screening, utom vid starkare 

misstanke om avvikelser.  

Vid misstanke om ett andningsproblem bör barnet frikostigt remitteras till en barnläkare med 

vana att bedöma lungproblem och med fördel bör det vara en läkare eller ett team som är van 

att bedöma och behandla även andningsproblem. 

En spirometri kan övervägas före omfattande kirurgi såsom skoliosoperation. Om 

lungfunktionen visar sig vara tydligt sänkt (FVC <50%) rekommenderas kontakt med barn-

lungspecialist i god tid före operationen, för optimering av lungfunktionen. 

 

Behandling av andningsproblem individualiseras utifrån barnets behov och kognitiva 

förmåga, samt vårdnadshavarnas möjlighet att hjälpa barnet, eftersom nästan all behandling 

kräver en aktiv insats.  

 

Behandling av slemproblem kan till exempel vara inhalation av saltvatten för att späda ut och 

befukta slem i luftvägarna och/eller inhalation av luftrörsvidgande eller liknande medicin. 

Detta kombineras helst med fysisk aktivitet, antingen aktiv eller passiv och gärna så att pulsen 

höjs. Aktivitet som även har en skakande effekt på bröstkorgen är särskilt bra. Fysisk aktivitet 

har en bred positiv effekt på lungfunktion men även hjärtfunktion, muskler, leder med mera. 

 

Användande av PEP-mask eller PEP-flöjt ger ökat motstånd vid utandning och tvingar luft in 

i stängda lungdelar. Användande av CPAP maskin bygger på samma princip och även så 

användande av Bilevel PAP, men den apparaten använder ännu större luftflöden och kan 

öppna stängda luftdelar, flytta slem uppåt och öka hostkraften tillfälligt samt motverka 

restriktiviteten i bröstkorgen. Enstaka barn med uttalade andningsproblem kan behöva 

använda Bilevel PAP längre perioder om dagen för att vila andningsmusklerna. 

 

Viktigast är att individualisera behandlingen och ha möjlighet att öka insatser under perioder 

av försämring. För detta är det viktigt att vårdnadshavare känner igen när en försämring sker 

och kan kontakta vården för råd när de behöver det.   
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