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 Syfte med andningsgymnastik (AG) (I) 

§  Förbättra ventilationen och 
sekretmobiliseringen genom att lossa, 
transportera och avlägsna 
luftvägssekret för att 
  -  förhindra luftvägsinfektioner 
  -  förhindra eller öppna 

    avstängda luftvägar 
  -  förbättra gasutbytet 
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           Syfte med AG (II) 
 
-  Bibehålla eller öka rörligheten i  
   bröstkorgen och andra leder,  

 speciellt i skulderregionen. 
 
-  Bibehålla eller öka styrkan i buk-  

 och andningsmuskler. 
 
-  Minska andningsarbetet. 
 
-  Lära patienten en optimal AG- och 
  inhalationsteknik.  
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Det finns ingen ”rätt” behandlingsmodell för  
varje enskild diagnos.  
 
Många olika modeller av andningsgymnastik 
kan användas till de barn och ungdomar, som  
har problem från luftvägarna. 
 
         INDIVIDUALISERA! 
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Patientgrupper  
 
•  Medverkar ej 

•  Medverkar, är muskelsvaga 

•  Medverkar, har normal muskelstyrka 
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•  Barn som aktivt kan medverka 
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                                               Blåslekar 
 
-  Tränar andningsteknik t.ex. djupandning, 
  att tömma lungorna på gammal luft. 
 
- Är ofta roligt att utföra -> kan motivera 
  till samarbete.   
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Lars Ageli. I: Berg I-M,  
Karlberg E. Astmaskola  
för barn 1992. 
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 Fysisk aktivitet 
 
•  Stimulerar till djupandning och spontan hosta 
 
•  Lätt att variera -> behandlingen blir mer  
  lustbetonad 
 
•  Bibehåller/förbättrar kondition, muskelstyrka,  
  ledrörlighet, koordination, kroppsmedvetande,  
  uthållighet m.m. 
 
     = FRISKVÅRD 
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•  Vilka fysiska aktiviteter ska man välja? 

 - Tag hänsyn till ålder, intresse, närhet m.m. 

 - Viktigt att barnet/ungdomen instämmer i 
           beslutet om vald aktivitet. 
 
      Aktiviteten ska vara ROLIG att genomföra!    
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Råd till föräldrarna: 
 
”Lär barnet/ungdomen  
att det är roligt att röra 
på sig!” 
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                   Andningstekniker 
 
-  Viktigt att lära ”våra” barn och ungdomar 

bl.a. de med ansträngningsutlösta 
andningssvårigheter användbara  

    andningstekniker.  
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       Ansträngningsutlösta andningsproblem  
 

•  Andningssvårigheterna kommer ofta i 
  samband med intensiv fysisk aktivitet, 
  ibland även i vila.  

 
•  Andningssvårigheter är ångestskapande. 

 
•  Oro kan förstärka andningsproblemen.   
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Teorier angående orsak till  
 ansträngningsutlösta andningsbesvär  
 vid astma 
 

•  Vattenförlust -> förändrad balans i  
   kroppens olika organ ->  
   luftvägssammandragning 
 
•  Värmeförlust från blodet i lungan ->  
   blodkärl sväller -> trycker på  
   luftvägarna -> konstriktion av dessa 



Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus 

Vid ansträngningsutlösta  
andningsbesvär (astma) sker följande i  
luftvägarna: 
 
•  Musklerna i luftvägarnas väggar drar 
   ihop sig. 
 
•  Slemhinnorna i luftvägarna svullnar. 

•  Slem produceras, som då kan ”stänga 
   till” luftvägar.  
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Vid ansträngningsutlösta andningsbesvär 
(exercise-induced laryngeal obstruction, 
EILO) sker följande i luftvägarna: 
 
- Stämbanden adduceras vid inandning -> 
  dock inte totalt. Det finns alltid en liten 
  öppning. 
- Adduktion eller kollaps av ”supraglottiska”  
  strukturer  
- En kombination av ovanstående 
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•  Vid ansträngningsutlösta 
andningsbesvär kan en kombination  

    av dessa symtom ske i luftvägarna 
    dvs. det är inte ovanligt att en person 
    har både astma och EILO. 
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•  Fysioterapeuten kan hjälpa till i  
    utredningen av barn och ungdomar 
    med problem av ansträngningsutlösta  
    andningsbesvär, samt hjälpa dem att  
    hantera problemen. 
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Lyxbehandling? 
 
•  Nej. Om vi inte hjälper barnen/ungdomarna, 
  slutar de med sina aktiviteter -> 
 
      -> Försämrad kondition och muskelstyrka 
 

 -> Ökar i vikt 
 

 -> Kommer att kosta sjukvården mycket i 
            framtiden 
 
•  Viktigt och lönsamt att lägga tid på dessa  
   barn och ungdomar! 
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Behandling fysioterapeut vid EILO och 
astma (I)  
 
•  Titta på bilder över luftvägarna och gå  
   igenom deras funktion. Glöm inte  
   andningsmusklerna!  
 
•  Vid EILO berätta att stämbanden inte går 
  ihop helt, utan att det alltid finns en liten 
  springa. 
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Behandling fysioterapeut (II)  
 
•  Andningstekniker 

-  Lära diafragma- och basalkostalandning i 
  sidligg och ryggligg med flex knän, i  
  sittande, stående, gående och direkt efter 
  hård fysisk ansträngning.  

 
   - Andas in genom näsan och ut genom halv- 
           slutna läppar när de känner att andnings- 
           svårigheterna kommer. Behöver då inte 
           alltid stanna helt, utan kan snart fortsätta. 
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Program till patienten (I): 
 
Träning av andningstekniker  
  
§  Ligg på sidan med böjda ben upp mot magen. Du ska här andas djupa lugna andetag,  
utan att egentligen röra Dina axlar. När Du andas in, ska magen ”puta ut”, eftersom den  
får mindre plats, när lungorna fylls med luft. Andas in genom näsan och ut mot  
halvslutna läppar. 
  
§  Träna detta även i ryggliggande med böjda ben, i sittande och i stående. 
  
§  Du kan också i ovanstående utgångsställningar andas in genom näsan och ut mot  
halvslutna läppar och försöka göra bröstkorgen så ”bred” som möjligt.  
  
Försök att öva detta några minuter, gärna varje dag, men minst fyra gånger 
per vecka, tills Du känner att kan det bra. Tänk också på att värma upp ordentligt  
dvs. börja långsamt och öka hastigheten successivt under minst 10 minuter och att  
ta luftrörsvidgande mediciner före planerade fysiska aktiviteter. 
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Program till patienten (II): 
Några råd till Dig, som upplever det svårt att andas 

i samband med fysisk ansträngning  
 

•  När Du känner att det börjar bli svårt att få luft -> 

1.  Dra ner på takten/minska hastigheten något 

2.  Andas in genom näsan och ut mot halvslutna läppar 

3.  Försök samtidigt att använda mellangärdemuskeln för att få luften långt ner i 

    lungorna.  

•  När Du kan detta bra, kan det räcka med att Du andas på detta sätt en liten stund 

   och Du kan sedan snart återgå till Din aktivitet. 

•  Om det inte hjälper inom ett par minuter, bör Du avbryta aktiviteten och vila en 

   längre stund, minst 20 minuter. Om Du har någon luftrörsvidgande medicin, ska 

   Du då försöka ta den. 

•  Om andningsbesvären trots detta inte blir bättre, ska Du söka sjukvård. 
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Behandling fysioterapeut (III) 
 
•  EILO: Sniffandning 

•  Ev progressiv muskelavslappning 

•  PEP/RMT -> underlätta andningen 
       -> träna andningsmusklernas 

                       styrka 
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Uppföljning  
 
•   Telefonuppföljning 
 
•   Återbesök efter behov 
     - repetera andningsteknik i olika  
       utgångsställningar + efter att ha  
       sprungit fort på löpbandet några 
       minuter. 
 
•  Kontroll av PEP/RMT-teknik 
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Resultat 
 
•  Har träffat många barn och ungdomar i 
  åldrarna 10 - 18 år.  

  
•  Flera har blivit hjälpta. Några har symtom 
  kvar, men säger att ”det fungerar”, då de 
  vet, vad de ska göra. Rädslan är borta. 
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Pilotstudie: C-uppsats Sofia Lindbeck, Lotta Pilmo,  
Göteborgs Universitet 
 
•  7 patienter 12 -19 år (2 M, 5 F) med 
   ansträngningsutlöst dyspné 
 
•  Träning av andningstekniker 

•  Genomgång av träningsuppläggning 
 
•  Andningsmuskelträning 3 ggr/d under 8 v 
 
•  VAS, längd, vikt, dynamisk spirometri,  
  andningsmuskelstyrka 
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Resultat 
 
•  Minskning av ansträngningsutlöst dyspné 
  (median VAS under 2 v före studiestart 4,  
   median VAS de 2 sista veckorna av  
   studien 1, p<0,027).  
 
•  ”En negativ korrelation sågs mellan ökningen 
  av inspirationsmuskelstyrka och känsla av 
  dyspné (r = 0,812, p<0,05).”  
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Pågående studie: Träning av andningsmusklerna 
 
Material: Barn och ungdomar 10-18 år med  
ansträngningsutlösta andningssvårigheter 

   
Metod:   
-  Randomiseras till 2 grupper med olika motstånd 
-  Träning av andningstekniker  
-  Genomgång av träningsuppläggning 
-  Träning av andningsmusklerna under 8 v 
-  Dagbok (VAS) 2 v före och under 8 v träning 
- Längd, vikt, dynamisk spirometri, andnings- 
  muskelstyrka före och efter 8 v träning  
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      Sammanfattning ansträngningsutlösta  
                   andningsproblem (I) 
 
Behandlingsförslag:  
 
•   Andas lågkostalt. 
 
•   Andas in och ut mot ett motstånd t.ex.  
   in genom näsan och ut mot halvslutna läppar  
   eller andas i en PEP/RMT-ventil. 
 
•   Premedicinera med bronkvidgande medicin. 
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        Sammanfattning ansträngningsutlösta  
                   andningsproblem (II) 
 

 
•   Poängtera en lång och långsamt stegrad  
   uppvärmning, samt att varva ner. 
 
•   Ev träna styrkan av andningsmusklerna.. 
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Positive Expiratory Pressure (PEP)- 
      utrustning 
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PEP-behandling för barn och ungdomar  
 

•  kan användas både vid akuta och  
  kroniska lungsjukdomar,  
 
•  kan användas postoperativt och som  
  profylax för att förhindra lungskador 
  hos inaktiva barn och ungdomar, 
 
-> men PEP-modeller från vuxenvärlden 
    kan inte direkt och okritiskt användas. 
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•   
•  Ha en dialog med ansvarig läkare,  
    då det kan finnas barn, där  
    PEP-behandling kan vara olämplig. 
 
•  På Drottning Silvias barn- och 

ungdomssjukhus ska PEP-behandling 
ALLTID! vara läkarordinerad. 
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 Indikationer för PEP-behandling (I)  

•  Barn och ungdomar med 
 
  - stora sekretmängder och/eller avstängda lungdelar  
  - upprepade luftvägsinfektioner  
  - patologiska blodgaser  
  - sänkt vakenhet  
  - paradoxal stämbandsrörlighet 
 
  - oro/ångest 
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   Indikationer för PEP-behandling (II)   

•    Barn och ungdomar som är 
 
  - inaktiva t.ex. muskelsvaga, rörelsehindrade,  
    barn med sammansatta svåra funktionsnedsättningar 
 
•  Barn och ungdomar med en trakealkanyl 
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Positiv Expiratory Pressure (PEP) 
§  Trycket beror av andningsflöde och 

nippelstorlek. Ju högre andningsflöde och 
ju mindre nippel desto högre exspiratoriskt 
tryck.  

-> Felaktigt ”tänk” avseende ett barn: 
    Använda en ”stor” nippel, ” så att det inte 
    blir för jobbigt för barnet”. 
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Bestäm för varje patient: 
 
•  Vilken PEP-modell/metod är mest lämplig?  
 
•  Vilket/Vilka exspiratoriska tryck ska användas? 
 
•  Hur länge ska PEP-utrustningen användas 
    per tillfälle? 
 
•  Hur ofta ska PEP-behandlingen genomföras? 
 
•  När ska PEP-behandlingen följas upp? 
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•  PEP kan användas för olika syften. 
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•  Öka lungvolymer (FRC) 

t.ex. postoperativt, vid muskelsvaghet 
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 - PEP 
 - Oscillerande PEP 
 - High pressure PEP (HiPEP) 

 
 ”Huffing”/Hosta bör kombineras med 
 ovanstående tekniker. 

• Förbättra sekretmobilisering 
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En förklaringsmodell för att 
motivera till sekretmobilisering 
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          ”Huffa” 
 
•  Forcera utandningen mot ett öppet struplock. 
  Ett munstycke i munnen hjälper till att 
  hålla struplocket öppet. -> ”Rita” med imman  
  på en spegel. 
 
•  Bör användas i samband med alla andnings- 
  gymnastikmetoder som kontroll på om slem 
  finns och om det finns, då kunna evakuera det.  
 
•  Starta gärna ”huffen” vid olika lungvolymer  
  t.ex. en ”mygg-, katt- och elefanthuff”. 
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•  ”Vanlig PEP” = Lugn andning i ventilen  
     utan att pressa ut luften dvs höjer FRC. 
 
    Kan mobilisera slem, som finns i de stora 
    luftvägarna. Tveksamt om perifert beläget  
    slem påverkas. 
 
•  HiPEP tros kunna mobilisera slem från de 
    perifera luftvägarna. 
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Egna erfarenheter av HiPEP   
 
•  Vitalkapaciteten ökar hos barn och 
   ungdomar med cystisk fibros (CF). 
 
•  Fler slemkladdar kan evakueras 
   jfr med tidalandning i en PEP-mask.  
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        Exempel på behandling med HiPEP  
 
- Patienten andas 8-10 lugna andetag i en PEP- 
  mask med nippel 1. Därefter forceras  
  utandningen i PEP-masken med nippel 2 
  tills all luft är utandad. 
 
- Därefter ”huffa” från tre olika lungvolymer. 
 
- Detta upprepas 3-5 ggr -> total behandlingstid 
  10-12 minuter 
 
- Avsluta med 3-5 vanliga andetag i PEP-masken 
  för att öppna ev avstängda lungdelar. 
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PEP-behandling för sekretmobilisering 
 
•  Kan genomföras i sittande och liggande 

•  Ventilation jämför spiralen  
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Oscillerande PEP 

•   Inte så lätt. Kräver träning för att få  
    vibrationer ner i luftvägarna. 
 
•  Bra som variation för barn och ungdomar  
    med kronisk lungsjukdom. 

•   Risk för hyperventilation. 
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Sänkt tcPCO2 i samband med oscillerande PEP. 
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•  PEP och Oscillerande PEP kan  
    påverka blodgaserna hos patienter 
    med cystisk fibros. Detta visar, att vi  
    med dessa andningsgymnastikmetoder  
    kan nå de mest perifera luftvägarna  
    (acinus).  
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Immediate changes in blood gas  
tensions during chest physiotherapy  
with positive expiratory pressure and 

oscillating positive expiratory pressure  
in patients with cystic fibrosis 

 
Lagerkvist A-L, Sten G, Redfors S,  

Lindblad A, Hjalmarson O 
Respir Care 2006; 51(10):1154-1161 
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          Syfte  

- Att undersöka den omedelbara effekten av 
andningsgymnastik med PEP och oscillerande 
PEP på blodgastryck hos patienter med cystisk 
fibros.  

- Att jämföra effekterna av dessa två metoder. 
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Deltagare  
15 patienter med cystisk fibros (CF) 
6 flickor/9 pojkar 
Medelålder 12,5 år (SD 5,1)  
(range 6,9 - 21,5 år) 
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Andningsgymnastik med PEP 
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Andningsgymnastik med oscillerande PEP 
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                Resultat (I) 
 
- Under PEP-behandling sågs olika  
   trender där några ökade tcPO2  
   och minskade tcPCO2 och andra  
   tvärtom. 
 
- Under oscillerande PEP-behandling 
   ökade tcPO2 och minskade tcPCO2 
   hos alla patienter. 
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-  Ett lägre tcPCO2, men ingen 
   förändring av tcPO2 sågs direkt efter 
   PEP-behandlingen. 
 
-  Ett högre tcPO2 och ett lägre tcPCO2  
  sågs direkt efter oscillerande PEP. 
 
- Oscillerande PEP påverkade blodgas- 
   trycken mer än PEP. 

Resultat (II) 
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                   Slutsats 
 
- Andningsgymnastik med PEP kan sänka  
  tcPCO2 hos patienter med CF. 
 
- Denna förändring återställs omkring 
  4 minuter efter avslutad behandling. 
 
- Andningsgymnastik med oscillerande PEP  
  kan öka tcPO2 och sänka tcPCO2 hos  
  patienter med CF. 
 
- Dessa förändringar återställs omkring 
  5 minuter efter avslutad behandling. 
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Fugl-Meyer AR,  
Grimby G 1984 

Andningsmuskler 
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         Andningsmuskelträning –  
    Respiratory Muscle Training (RMT) 
 
•  Vid försämring av kroniska lungsjukdomar 
 
•     Vid exercise-induced obstruction (EILO) 
 
•     Muskelsvaga barn och ungdomar 
 
•     Före stora planerade operationer 
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Rengöring (I)   
VIKTIGT! att rengöra PEP-utrustningen 
regelbundet. Vid slemevakuering helst efter varje 
användning, men minst en gång per dag.  
 
Hur?  1. Demontera alla delar. 
  

   2. Diska av ev beläggningar på munstycke/ 
              mask. 
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Rengöring (II)  
 
I hemmet:  
 
3. Lägg delarna i en skål el.dyl. och häll 
    kokande vatten över (EJ! på membranet),  
    så att alla delar täcks. 
 
4. Låt ligga 1 minut.  
 
5. Skaka av vattnet och lägg till tork 
 
På sjukhus: Rengör i diskdesinfektorn. 
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TACK! 
anna-lena.lagerkvist@vgregion.se 


