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Det lilla barnet 
 
-  Höj huvudändan -> öppnar luftvägar 
 
-  Aktiva/passiva arm- och benrörelser -> 

-  Gunga på en stor boll i olika lägen -> 

-  Thoraxkompressioner på utandningen-> 

-  ”Föräldrabus” 
 
-> stimulerar till djupandning och sekret- 
    mobilisering 
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Patientexempel 
 
•  Barn 1 vecka gammal. Har mycket sekret i  
    luftvägarna dag 1 efter en hjärtoperation.  
    Kan inte på egen hand evakuera detta.   
 
•  Barn 6 månader gammal. Har en kronisk lung- 
    sjukdom med mycket segt luftvägssekret.  
    Behöver hjälp för att evakuera detta.  
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Spädbarnet (I) 
 
•  är mindre i storlek jfr en vuxen -> 
  lungor och luftvägar är små 
 
•  andetagsvolymen (tidalvolymen VT) är cirka 
  8-10 ml/kgkroppsvikt 
 
•  andningsfrekvens (AF) är normalt hög   
   c:a 30 - 50/min 
 
à  att behandla med befintlig PEP-mask  
    såsom man gör hos en vuxen fungerar inte. 
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Spädbarnet (II) 
 
•  Dead-space i befintlig PEP-ventil + mask är  
  större än spädbarnets VT  
    -> barnet återandas gammal luft 
 
•  Behandlingsmodell hos vuxna t.ex.  

 - 10 andetag x 3  
    - 10 andetag 1 g/tim 
-> Då spädbarnet andas fort, hinner det inte  
    höja FRC på 10 andetag.  
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Spädbarnet (III) 
 
Rekommendation avseende PEP-behandling  

•  Barnet bör vara c:a 2 år, innan  
  behandling med befintlig PEP-mask startar. 
  Starten kan variera något beroende på 
  barnets kroppsstorlek. 
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Spädbarnet (IV) 
 
•  Befintlig PEP-mask kan dock användas för  
    att stimulera ett spädbarn till djupa andetag  
 
-> Placera masken försiktigt över barnets näsa  
    och mun.  
 
-> Kontrollera att ingen luft läcker vid kinderna. 
 
-> Håll kvar masken i detta läge 5 – 6 sekunder.  
 
-> Barnet håller andan och tar sedan ett djupt  
    andetag, när masken tas bort. 
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Den stora bollen 

-  Bollen kan användas för alla barn, som inte 
    själva kan vara fysiskt aktiva, så länge de  
    ”får plats” på bollen. 
 
-  Sitt gärna själv på bollen med barnet i famnen. 
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•  Patienten behöver inte aktivt kunna 
     medverka vid PEP-behandling. 
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•  Utvärdera gärna effekten av andnings- 
    gymnastiken med en pulsoximeter,  
    speciellt när barnet inte själv kan tala 
    om hur det känns.  



Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus 

Viktigt att tänka på vid pulsoximetri:  
 

 - Om en fingerprobe används får barnet    
           inte vara spänt och handen måste vara 

    varm, vilket är ett tecken på att 
    blodcirkulationen är bra. ->    

           Kontakten mellan probe och hud  
           måste vara god! -> Se på displayen.  

 
 - Undvik punktvärden -> 

          Beräkna ett medelvärde t.ex.  
          1g/min under 4-5 min.  
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Referensvärde 
 
•  Syrgasmättnad (tcSO2) > 95% 

 



Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus 

Korrektionsfaktorer i cm avseende längd  
med hänsyn till graden av skolios 

Lindh M, Bjure J.  
Acta Orthop Scand  
1975; 46:934-948 
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Tillvägagångssätt (I) 
 
•   Stryk masken försiktigt över ena kinden  
   mot näsa och mun. 
 
•   Håll masken fast över näsa och mun. 

•  Patienten kan andas 1-2 minuter x 3  
    Kan vara svårt att räkna andetagen,  
    då de kan andas oregelbundet och ytligt. 
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Positive Expiratory Pressure (PEP) 
 treatment in children with multiple 

severe disablities  
 

Lagerkvist A-L, Sten G,  
Westerberg B, Ericsson-Sagsjö A,  

Bjure J 
Acta Paediatr 2005; 94:538-542. 
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                      Syfte 
 
Att undersöka om andningsgymnastik 
med PEP skulle kunna förbättra 
syrgastryck o/el sänka koldioxidtryck  
hos svårt funktionshindrade barn med  
problem av stora sekretmängder.  
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             Material (I) 
 
•  18 svårt funktionshindrade barn 
  (9 flickor) 
 
  Medelålder 7,5 år (1,7 – 17,8 år) 
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            Studie design 
 
Registrering av tcPO2, tcPCO2 och  
andningsfrekvens i vila och under PEP- 
behandling. 
 
Reproducerbarheten av behandlingen  
testades genom att upprepa  
behandlingarna vid flera tillfällen. 
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                      Resultat 
 
•  Syrgastrycket ökade från 8,8 kPa till  
   9,8 kPa (range – 0,2 till 3,4 kPa) direkt  
   efter behandling (p=0,0001). 
 
•  Inga skillnader sågs i koldioxidtryck eller 
  andningsfrekvens. 
 
•  Alla barnen accepterade behandlingen bra 
  efter en kort introduktion. 
 
•  Reproducerbarheten var god. 
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                    Slutsats 
 
PEP-behandling är en effektiv metod  
för att öka syrgastrycket hos svårt 
skadade barn med problem av stora 
sekretmängder. 
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•  Minskning av 
    antalet luftvägsinfektioner. 
 
•   Jämnare andning under PEP- 
    behandlingen jfr före och efter. 



Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus 

Lagerkvist A-L et al. 
I: Olséni L et al.  
Sjukgymnastik vid  
nedsatt lungfunktion.  
2003. s 143-154. 
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Långtidseffekt av PEP-behandling 
för svårt skadade barn 
 
•  Vetenskapligt bevis saknas. 

•  Klinik: Två barn med låga syrgastryck  
  hade efter c:a 2 månaders regelbunden  
  PEP-behandling 2 – 3 ggr/dag ett  
  syrgastryck > 0 SD.   
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Sammanfattning (I) 
 
Att ha bra andningstekniker är viktigt 
speciellt för de barn och ungdomar,  
som är mycket fysiskt aktiva. 
 
Detta kan börja tränas i tidig ålder  
bl.a. genom olika blåslekar. 
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Sammanfattning (II) 
 
Fysisk aktivitet är en bra andnings- 
gymnastikmetod, som kan stimulera  
till djupandning och sekretevakuering. 
 
Är lätt att variera och är oftast rolig att 
utföra. 
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Sammanfattning (III) 
 
Barn och ungdomar, som aktivt inte kan 
medverka kan behöva hjälp med att  
stimulera till djupandning och sekret- 
evakuering. 
 
Detta kan göras bl.a. genom lägesändringar, 
arm- och benrörelser, thoraxkompressioner, 
”bollgymnastik” och PEP-behandling.  
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Sammanfattning (IV) 
 
Men som alltid: Allting är inte alltid  
lämpligt att genomföra. Att ha en  
dialog med ansvarig läkare är därför  
att föredra.  
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Sammanfattning (V) 
 
Andningsgymnastik med PEP kan sänka   
blodets koldioxidtryck hos patienter med 
CF och öka syrgastrycket hos barn med  
sammansatta svåra funktionshinder, 
vilket tyder på att PEP kan påverka de 
perifert belägna luftvägarna. 
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Sammanfattning (VI) 
 
Barn och ungdomar med en akut och/eller 
kronisk lungsjukdom och de, som har  
opererats, kan ha hjälp av en PEP-mask  
för att öppna avstängda lungdelar och 
mobilisera luftvägssekret.  
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Sammanfattning (VII) 
 
•  Barn med en kronisk lungsjukdom, svaga  
  andningsmuskler och/eller upprepade  
  luftvägsinfektioner kan ha användning av 
  en PEP-mask i sin andningsgymnastik för 
  att förebygga djupa luftvägsinfektioner  
  och för att försöka förhindra lungskador.  
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Att beakta: 
 
•  Befintlig PEP-mask bör ej användas  
  till ”små” barn på grund av att VT är  
  mindre än dead space i ventilen. 
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