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ABSTRACT

Asthma is one of the most frequent diseases in the western world. The effects of asthma and

allergy can be reduced if the child understands how to handle the disease. To accept a disease

which affects the whole way of living is not easy. Traditional education of the patient often

succeeds in giving a better knowledge of the disease, but sometimes fails in treating the

disease. The purpose of this literature study is to describe how the nurse in her dialogue with

the child and its family can support their way of handling the disease. The results showed that

three ways of creating a dialogue between the nurse and the child and its family were

identified as successful: to act patient centred, to use family therapy and to use playing as a

support during the dialogues. These three procedures lead to a deeper understanding of the

disease and to a more skilful way of solving the problems and a better self-care, in accordance

with Orem’s self-care deficit theory of nursing. To combine education about asthma with

treatment is a way to facilitate for the child to take control of the course of the disease, make

the child free from symptoms and maintain the capacity of the lungs.
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INLEDNING

De senaste decennierna har andelen barn med astma och allergi ökat. Ökningen har skett med

en fördubbling per årtionde sedan år 1975. Trenden är densamma i övriga västvärlden och få

sjukdomar har exploderat i samma omfattning på så kort tid (Formgren, 1998). Astma och

allergi har blivit den vanligaste kroniska sjukdomen hos barn, och hälften av barnen på barn-

mottagningarna inom primärvården utgörs av barn med astma (Socialstyrelsen, 2001;

Wennergren, Kristiansson & Strannegård, 1996).

Att patienten upplever ett samarbete med en engagerad sjuksköterska för att uppnå

individuella mål har stor betydelse vid astmasjukdom. Sjuksköterskans kunskaper att välja rätt

pedagogisk metod, då det gäller att förmedla ett budskap till ett barn, är avgörande vid

omvårdnad av astmasjukdom (Ljungström, 2000; Formgren, 1998).

Barn med astmasjukdom behöver kontinuerligt stöd från sjukvårdspersonal. Som sjuk-

sköterska är det värdefullt att ha kunskap och insikt om hur astmasjukdom påverkar barnet

och dess nätverk. I denna studie används ordet barn, vilket avser barn och tonåringar mellan

0-18 år. När ordet tonåring används i studien avses endast tonåringar mellan 13-18 år.

BAKGRUND

Astma och allergi
Astma betyder andnöd och sjukdomen yttrar sig som andnöd, men också som hosta och pip-

ande andning. Astma är en kronisk inflammation i luftrören. Olika stimuli påverkar luftrören

som drar samman luftrören, slemhinnan svullnar på grund av att det blir ödem i bronkväggen

orsakad av en vaskulär inflammation, slem bildas och det orsakar andnöd. Typiskt för astma

är att den är reversibel, det vill säga att lufthindret varierar. Astma leder till skador på

luftrören som kan bli kroniska (Ericsson & Ericsson, 2002; Almås, 1994).

Allergisk sjukdom yttrar sig främst i luftrören (astma), näsan (snuva och nästäppa), ögonen

(bindhinnekatarr), huden (eksem och nässelutslag) eller i mag-tarmkanalen (kräkningar, diarré

och buksmärtor). Även kroppens cirkulation kan påverkas via en allergichock. Allergi beror

på en förändrad reaktion i kroppens immunsystem som då bildar IgE-antikroppar mot vad
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kroppen uppfattar som främmande ämnen, så kallade allergener. Riskfaktorer, allergener, för

allergisk astma är pollen, pälsdjur, kvalster, mögel och olika födoämnen. Den allergiska

reaktionen kan delas upp i snabb och långsam. Snabb reaktion inträffar inom 20 minuter efter

kontakt med ett allergen och den långsamma reaktionen kommer efter fem till sex timmar.

Icke allergisk astma beror på ökad irritation i luftvägarna, hyperreaktiv slemhinna. Det

uppstår en extra känslighet för stimuli som luftvägsinfektioner, kall luft, ansträngning, starka

dofter, psykisk stress, trötthet, tobaksrök, luftföroreningar med mera. Alla astmatiker reagerar

mer eller mindre på detta (Ericsson & Ericsson, 2002; Formgren, 1998).

Miljön, tillsammans med arvet, har betydelse för utvecklandet av allergi och astma. Det

beräknas att 40-50 % av västerlandets befolkning har anlag för allergi. Atopisk sjukdom,

delvis medfödd benägenhet att bilda IgE-antikroppar vid normal exponering av

allergiframkallande ämnen eller allergener, ökar risken för att utveckla astma och andra

allergier hos barn (Formgren, 1998). Risken att utveckla allergi är 20 % om en av föräldrarna

är allergisk. Är båda föräldrarna allergiska är risken cirka 43 %, och risken ökar ytterligare

om föräldrarna har samma allergiska symtom till 72 %. Om barnet utvecklar allergi beror

också på hur tunga anlag barnet ärvt från föräldrarna, men också på den miljö som barnet

lever i under uppväxtåren och framförallt under spädbarnsperioden. Benägenhet att utveckla

astma är också ärftlig, även om arvets betydelse är mindre än vid allergi. Känsliga luftvägar

och exponeringsfrekvensen av allergener har betydelse vid utvecklandet av astma. Vid

kronisk eller frekvent exponering av allergen, även i små doser, är risken för kronisk

astmautveckling stor (Foucard, 1999).

Katt inomhus och hög förekomst av husdammskvalster är kända riskfaktorer för astma och

allergi (Foucard, 1999). Omkring hälften av alla med astma uppvisar en positiv pricktest mot

katt och/eller hund, och bland dessa är cirka hälften även allergiska mot häst. Risken att

utveckla pälsdjursallergi är större om det finns pälsdjur i hemmet under barnets första

levnadsår, men risken finns under hela livet. Kvalster finns i olika former, men det som är

mest allergent för astma är husdammskvalster. Husdammskvalster trivs bäst i hög

luftfuktighet i täta och dåligt ventilerade hus och förekommer mest i södra Sverige (Wickman,

1999). Tobaksrök är en adjuvansfaktor, det vill säga en förstärkande faktor, för astma och

allergi. Barn som utsätts för passiv rökning får lättare och fler luftvägsinfektioner och

utvecklar lättare astma. Av barn med astma har cirka 70 % växt upp med rökande föräldrar,
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och två av tre barn med astma upplever att de får astmabesvär när de blir utsatta för passiv

rökning (Sundell, 1999).

Astmasymtom vid luftvägsinfektion är vanligast bland späd- och småbarn, cirka 20 %, men

det är endast sex till åtta procent av skolbarnen som har astma. Astma hos barn varierar i olika

åldrar, men kopplingen mellan astma och allergi är mest påtaglig i skolåldrarna där cirka 85

procent av barnen med astma är allergiska. Flertalet är allergiska mot djur- och/eller pollen.

Djurallergi förekommer hos cirka fem till tio procent av skolbarnen, och kattallergi är ungefär

dubbelt så vanligt som allergi mot hund (Folkhälsoinstitutet, 2001; Foucard, 1999).

Astma och allergi ökar
Astma och allergi har ökat det senaste seklet och särskilt de senaste decennierna. En

jämförande journalstudie på Universitetssjukhuset i Linköping visar på en fördubbling av

astma hos barn under en tioårsperiod och att det var vanligare med astma i städer och även

vanligare bland pojkar (Faresjö, Roel, Olsen Faresjö & Kjellman, 1999). Det allergiska arvet

har inte förändrats på så kort tid så miljöfaktorer tros ligga bakom ökningen. Människan har i

många århundraden blivit exponerade för de vanligaste allergenkällorna pollen, pälsdjur och

dammkvalster. Det är förmodligen något i miljön som gör att känsligheten blir högre mot

dessa allergener. Speciellt IgE-ökningen tros ha samband med förändringar i miljö och livsstil

tillsammans med tidigare genomgångna infektioner, vaccinationsfrekvens, kost med mera

(Foucard, 1999; Norin, 1999). Sensibilisering mot pollen är vanligare bland barn som är födda

på våren. Pälsdjursallergen har blivit vanligt förekommande i barns miljöer, både på daghem

och i skola. Sensibilisering mot pälsdjur är därför vanligt bland barn med hög benägenhet för

allergi oavsett om familjerna själva har djur eller inte (Foucard, 1999). Kvalitén på

inomhusluften har fått ökad betydelse eftersom barn vistas mer inomhus. Minskad ventilation

kan leda till ökade halter av inomhusallergen med ökad risk för sensibilisering (Norin, 1999;

Bråbäck & Åberg, 1998).

I dagens välfärdssamhälle städas och tvättas bakterier bort vilka förmodligen behövs för att

bygga upp immunförsvaret. Rooming-in systemet gör att spädbarn redan på BB blir mindre

utsatta för bakterier, och när de kommer hem är det till ett välstädat, rent hem. Mammorna har

blivit lärda att tvätta brösten innan amning, mjölk och välling är ”renade” och barnmat på

burk är i det närmaste steril (Ericsson & Ericsson, 2002; Foucard, 1999; Norin, 1999; Bråbäck
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& Åberg, 1998). Tarmen är det största immunologiskt aktiva organet och immunförsvaret

bygger mycket på tarmens immunsystem. Forskning har visat att det beror på var och hur

barnet föds och vilken kost barnet får som blir avgörande för hur tarmfloran utvecklas (Norin,

1999). Laktobaciller, som finns mycket i mjölksyrade produkter, tros ha en skyddande effekt.

Det är konstaterat att laktobaciller har förmåga att etablera sig i tarmslemhinnan där den

påverkar övrig tarmflora och att den också kan hämma bildandet av allergiantikroppar (Alm,

1999; Norin, 1999). Bröstmjölksuppfödning är en viktig start i livet för att bygga upp ett bra

immunförsvar. Genom bröstmjölken blir barnet presenterat för olika antikroppar som hjälper

till att bygga upp immunförsvaret. Amningen skyddar mot infektioner, bland annat luftvägs-

infektioner som kan utvecklas till astma, inte bara under amningen utan även några år efteråt

(Wold & Adelberth, 2000; Norin, 1999).

Medicinsk behandling av barn med astma och allergi
Målsättningen vid behandling av astma och allergi är att barnet ska klara av sina

vardagsaktiviteter utan besvär samt kunna sova lugnt utan astmasymtom. Flertalet barn under

två år har besvär endast i samband med luftvägsinfektioner och är besvärsfria däremellan.

Under besvärsperioder bör dessa barn få kortverkande β2-agonist och vid behov teofyllin som

klysma. Barn med återkommande infektionsutlöst astma kan pröva periodisk behandling med

inhalationssteroider i samband med luftvägsinfektionen. Är barnet fortfarande obstruktivt

efter sju till tio dagars behandling bör barnläkare konsulteras. Underhållsbehandling av

inhalationssteroider är aktuellt för barn som inte är besvärsfria mellan de infektionsutlösta

episoderna. Även för de barn som har infektionsutlösta besvär oftare än en gång per månad

under flera månader eller som har svåra astmaanfall ges underhållsbehandling. Indikationen

för daglig behandling ökar om barnet har atopi, allergiskt eksem, eftersom dessa barn är

särskilt utsatta. Vid astmasymtom bör behandlingen kompletteras av β2-agonist i inhalation.

Har barnet behov av långtidsbehandling mer än en till två månader av inhalationssteroider bör

barnläkare sköta barnet (Hedlin, Svedmyr & Wennergren, 1998).

Barn över två år och med behov av β2-agonist minst tre gånger per vecka eller med åter-

kommande besvär av ansträngningsutlöst astma bör ges inhalationssteroid alternativt natrium-

kromoglikat. De barn som inte blir symtomfria bör ha ett tillägg av långverkande β2-agonist i

första hand och i andra hand ökas dosen av inhalationssteroid. Leukotrienantagonist kan vara

en kompletterande behandling för att undvika att gå upp i för höga doser av inhalations-
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steroider. Vid behov och som profylax före fysisk ansträngning ges kortverkande β2-agonist.

Långverkande β2-agonist kan också ges regelbundet i kombination med inhalationssteroid vid

ansträngningsutlöst astma. Vid tillfällig försämring eller begynnande luftvägsinfektion bör

dosen av inhalationssteroid dubblas under en vecka. Alla barn som har underhållsbehandling

av inhalationssteroid bör längdmätas och vägas två till tre gånger per år och avplanad

tillväxtkurva bör alltid föranleda läkarkontroll. Övriga åtgärder är allergisanering och alla

familjer till barn med återkommande infektionsutlösta astmasymtom eller frekventa symtom

bör informeras om försämrad astmaprognos vid passiv rökning (Hedlin, Svedmyr &

Wennergren, 1998).

Psykiska faktorer vid astma och allergi
Att utveckla en allergi som utlöser astma kan vara ett psykiskt trauma. Astmans svårighets-

grad, det sociala nätverket samt barnets personlighetstyp kan påverka upplevelsen av astma

och allergi. De närståendes attityder kan utgöra en resurs eller ett hinder vid anpassningen till

sjukdomen (Hansson-Scherman, 1994). Trots att det finns funktionell medicinering har

föräldrar en tendens att underskatta barnens symtom vid astma och allergi och därmed sker en

underbehandling av barnet (Socialstyrelsen, 2001).

Allergi i övre och nedre luftvägarna med svår andnöd påverkar patienten psykiskt. Det är

normalt att reagera med rädsla när ett livsviktigt organ berörs av sjukdom. Svåra situationer

som att göra sig av med en älskad hund kan också påverka barnets sorgereaktioner.

Psykosociala faktorer och normala psykiska reaktioner är därför inte ovanligt vid besked om

astmasjukdom. Att aldrig veta när den allergiska reaktionen startar kan vara ångestskapande.

Så kan det vara när födoämnen, som ger patienten en stark överkänsligreaktion ingår i andra

födoämnen. Den sociala samvaron med risk att bli bjuden på något som kan initiera ett

astmaanfall är ständigt överhängande. Hos den kroniskt sjuke kan detta övergå till en mer

depressiv sinnesstämning. Genom att väga in de psykologiska faktorerna i

helhetsbedömningen ökar också möjligheterna att stödja allergikern till en bättre livskvalitet

(Tunsäter, 1999).

Det sociala nätverkets betydelse
Familjens deltagande i patientvården har alltid varit en del av omvårdnaden. Ursprungligen

utövades all sjukvård i patientens hem, och då var det naturligt att bedriva omvårdnad utifrån
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patienten och dess familj. I mitten av 1900-talet flyttades sjukvården över från hemmen till

sjukhusen, och med detta blev familjen mindre delaktig i omvårdnaden av den sjuke

familjemedlemmen. Idag utvecklas hemsjukvården och vikten av att familjen deltar i

omvårdnaden har åter blivit en avgörande faktor för god omvårdnad. Då ett barn blir sjukt är

det särkilt angeläget att uppmärksamma föräldrar och syskon som en resurs runt barnet.

Helhetssyn innebär att patienten är en del av familjen eller någon liknande grupp. Sjuk-

sköterskan kan uppmuntra till att mobilisera ett personligt nätverk runt barnet och familjen.

Nätverket kan hjälpa till att hantera stress i olika situationer (Wright & Leahey, 1998;

Sarvimäki & Stenbock-Hult, 1996).

Det sociala nätverket spelar roll för hälsan. Ett starkt socialt nätverk kan bidra till att förhindra

eller försvåra uppkomsten av fysisk och psykisk ohälsa. Nätverket kan även betraktas som en

skyddsfaktor som stärker identitet och självkänsla, och även den fysiska och psykiska hälsan

förstärks. Sociala relationer mellan människor och deras integration i det sociala livet är av

betydelse för att hindra uppkomsten av hälsoproblem, men också för möjligheten att handskas

med redan uppkomna hälsoproblem (Lindberg & Rosén, 2000; Stamnes, 2000;  SOU

1998:43; Ringsberg, 1997).

Compliance – adherence – concordance vid astma och allergi
Följsamhet till ordinerade mediciner kallas vanligen compliance. Anledningarna till bristande

compliance kan vara många. Som exempel kan nämnas komplexitet i behandlingsregimen,

astmans svårighetsgrad, rädsla för biverkningar, personlighet, attityd till sjukdomen samt

ångest och oro. Viktigt är god kommunikation mellan vårdgivare och patient. Utan ett för-

troendefullt förhållande är det svårt att få patienten att följa saneringsråd och ta ordinerade

mediciner. Låg följsamhet kan leda till att patienten får dålig effekt av behandlingen, vilket

innebär att patienten får lida i onödan. Patienten får dessutom längre sjukdomsperioder med

ökade samhällskostnader som följd. (Stenberg, 1999; Tunsäter, 1999; Rydén & Stenström,

1994).

Den omedvetet låga följsamheten orsakas oftast av glömska hos patienten. Den kan även

orsakas av utebliven eller fel information och missförstånd. Resultatet blir detsamma och

patienten är omedveten om problemet. Den medvetet låga följsamheten är mera omfattande. I

det komplexa samspelet mellan patient, sjuksköterska, sjukdom, läkemedel och omgivning
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finns många faktorer som kan påverka följsamheten. Faktorer såsom sjukdomar, läkemedels-

administration, biverkningar, priset på läkemedel, samspelet mellan läkare, sjuksköterska och

patient och bristande delaktighet från patienten påverkar valet av behandling (Foldevi &

Ögren, 2001).

För att öka patientens compliance bör sjuksköterskans undervisning utgå från patientens levda

kunskap. Levd kunskap är den erfarenhet patienten har av att leva med sin sjukdom i var-

dagen. Det är också kunskap från folktraditionen och olika tankesätt om sjukdomars orsaker,

konsekvenser och botemedel. Den levda kunskapen kan både försvåra och hjälpa till i

tillägnandet av kunskap (Hansson-Scherman, 1998; Rydén & Stenström, 1994).

Termen compliance har allt oftare ersatts av adherence och även av begrepp som con-

cordance, det vill säga samstämmighet eller överenskommelse. Begreppet compliance

associeras med en konsultationsform där patienten spelar en underordnad och passiv roll, det

vill säga att patienten lyder blint läkarens råd och ordination. Den attityd som compliance står

för, är en orsak till att det inte gått bättre att lösa problemet. I Storbritannien försöker

sjukvårdspersonal nu se compliance som ett uttryck för en förlegad relation mellan sjukvårds-

personal och patient. Concordance däremot är en samstämmighet där behandlingen utgår från

patientens möjligheter att följa råd och ordination (Hernborg & Odin, 2001).

Kommunikation istället för information

vid behandling av barn med astma 
I Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS, 1993:17) omvårdnad inom hälso- och sjukvården

står det att målet för all hälso- och sjukvård är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela

befolkningen. Vården skall vara av god kvalitet, tillgodose patientens behov av trygghet i

vården och att behandlingen skall bygga på respekt för patientens självbestämmande och

integritet samt så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.

Undervisningens främsta syfte är att stödja och stärka patientens kontroll över sin sjukdom,

behandling och förmåga och möjlighet till att kunna hantera det dagliga livets krav. Det är

skillnad mellan information och kommunikation. Vid information förväntar sig

sjuksköterskan ofta inte något svar eller någon direkt reaktion från patienten som tar emot

budskapet. Vid kommunikation däremot förväntar sig sjuksköterskan en reaktion som ett
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kvitto på att patienten uppfattat budskapet (Klang Söderkvist, 2001; Jonson & Claesson Thid,

1998).

Kommunikation kan definieras som en process där den ena parten förhåller sig till ett budskap

från den andra och vice versa. Budskapet kan exempelvis uttryckas i form av ljud, ord eller

kroppsrörelser. Utbytet av budskap leder till en process mellan parterna, ett kommunikations-

förlopp. Kommunikation är en del av samspelet mellan barn och vuxna. Kommunikation med

barn förutsätter kunskaper om barnets utvecklingsnivå. Kommunikation kan vara verbal eller

icke-verbal eller vanligast en kombination av båda. Kunskap kan förmedlas muntligt,

samtidigt som bilder visas eller på annat sätt förmedla budskapet alltefter barnets ålder och

mognad. Det är viktigt att tänka på att barn ofta förstår mer än de förmår uttala. Barn kan ha

mer utbyte av information om den förmedlas via flera sinnen till exempel se, höra, vidröra och

känna på (Klang Söderkvist, 2001; Tveiten, 2000).

Att arbeta utifrån ett patientcentrerat förhållningssätt är en framgångsrik modell vid

patientundervisning. Ett barn som får möjlighet att fundera över fördelar och nackdelar med

ett beteende har större chanser att ändra sitt levnadssätt. Vid ett undervisningstillfälle är det

angeläget att förse barnet och familjen med information, utbildning och träning, så att

patienten kan må bra och själv justera behandlingen enligt särskilt utvecklad behandlingsplan.

Detta gör att patienten känner sig trygg i sin situation. Barnet och föräldrarna bör också veta

hur behandlingen skall justeras, i samband med exempelvis en förkylning eller allergen-

kontakt (Hernborg & Odin, 2001; Granum, 1994).

Granum (1994) skriver att sjuksköterskan kan ha olika roller i en undervisningssituation så

som förmedlar- eller handledarroll. Förmedlarroll innebär att sjuksköterskan förmedlar

kunskap till barnet under flera tillfällen för att vid varje tillfälle förhöra sig om denne har

några frågor angående informationen. Granum skriver också att förmedlarrollen förutsätter

nära kontakt med barnet. Handledarroll innebär att sjuksköterskan visar på en förmåga att

reflektera under samtalet med barnet och ställer problemorienterande frågor under samtalet

för att fördjupa problemområdet.

Granum (1994) beskriver ett framgångsrikt arbetssätt vid hälsorådgivning, ett patientcentrerat

förhållningssätt som kallas dialogmodellen. Dialogmodellen ger en person möjlighet att

fundera över fördelar och nackdelar med sitt levnadssätt och får då bättre chanser att ändra
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detta. Förhållandet mellan barnet, familjen och sjuksköterskan har här grundläggande

betydelse. Sjuksköterskan finner via frågor ut vilka erfarenheter som finns hos barnet och

dennes familj om sjukdomen och vad som eventuellt behöver kompletteras.

Lekens utveckling inom hälso- och sjukvården
Lek- och sysselsättningsverksamhet för barn på sjukhus startade redan år 1912 vid Kron-

prinsessans Vårdanstalt för sjuka barn i Stockholm. Förskollärare och andra lärare arbetade

frivilligt utan lön och utan pengar att köpa lekutrustning för. De hade fått idén från en finsk

barnträdgårdslärarinna, B. Luther, som startade liknande verksamhet redan år 1909 i

Helsingfors. B. Luther skriver om de patienter som var särskilt viktiga att aktivera, nämligen

barn på vanföranstalter, sanatorier och epedimisjukhus. Många av de barn och ungdomar som

fick behandling på dessa institutioner vistades där under längre perioder utan kontakt med

anhöriga. När barnen äntligen återvände till sina hemorter, långt från de sjukhus där de hade

vistats, hade de förlorat kontakten med både anhöriga och vänner. B. Luther menade att det

var angeläget att lära barnen klara sig själva så mycket som möjligt. Barnen fick lära sig ett

hantverk för att någorlunda kunna klara sig själva då de återvände hem efter sjukdomstiden

(Ljungström, 2000; Lindquist, 1990).

I en undersökning år 1969 på Umeå lasarett framkom att omhändertagandet av barn på

sjukhus var beroende av om barnen vårdades på barn- eller vuxenklinik. På vuxenklinik

behandlades barnen som mindre vuxna. År 1970 startades, i egna lokaler, lekterapiverksamhet

på Umeå lasarett. För att lekterapeuten skulle kunna arbeta målinriktat utvecklades ett

samarbete mellan olika yrkeskategorier. Den pedagogiska verksamheten växte inom

barnsjukvården och uppmärksammades för sina goda resultat. Hälso- och sjukvårdslagen

(SFS 1993:17) säger att alla patienter har rätt till en för dem begriplig information.

Lekterapeuter i Sverige har utarbetat såväl metoder som hjälpmedel för information till barn.

Idag kallas den pedagogiska verksamheten på sjukhus lekterapi och finns på samtliga

barnkliniker i Sverige. I dagens lekterapi är det självklart att föräldrarna är delaktiga i

aktiviteterna. Genom att sjuksköterskan avsätter tillräckligt med tid och inleder ett samarbete

mellan barn, föräldrar och personal underlättar detta vårdsituationen för barnet (Ljungström,

2000; Lindquist, 1990).
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Orems omvårdnadsteori
Orems egenvårdsteori presenterades första gången 1971 och har sedan dess genomgått flera

revideringar (Orem, 1991). Orem är en amerikansk omvårdnadsteoretiker som arbetar utifrån

helhetssyn på patientens behov. Orems omvårdnadsteori bygger till stor del på Hendersons

omvårdnadsteori. Båda beskriver omvårdnad som ett komplement för patientens egenvård när

patienten av olika anledningar inte längre klarar sig själv. Orems omvårdnadsteori betonar att

det är angeläget att hjälpa patienten till självständighet (Orem, 1971). Enligt Orem (1991) är

huvudsyftet med omvårdnad att hjälpa patienten till självhjälp. Då det gäller barn ingår här

även föräldrar eller andra närstående. Sjuksköterskan kan på olika sätt hjälpa patienten till

ökad egenvårdsförmåga och målet är att patienten blir mer oberoende och till slut återta så

mycket som möjligt av sin egenvård. Egenvårdsförmågan påverkas av flera faktorer. Det

beror på var i livet patienten befinner sig, vilka kunskaper patient och anhöriga har, social och

kulturell påverkan samt inlärt beteende och tankesätt. Detta och andra faktorer kan vara

begränsningar i egenvårdsförmågan. Orem har i sin teori vidareutvecklat vilka faktorer och

aktiviteter som behövs för att bevara funktion och hälsa. Hennes utgångspunkter är att

människan själv har förmåga att ta ansvar och göra val för sig själv och sin familj.

Närståendeomsorg
Orem (1991) definierar egenvård som aktiviteter vilka individer initierar och utför i syfte att

upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. Orem skriver att det är alla vuxna personers

rättighet och ansvar att utöva egenvård, något som även kan innefatta ansvar för andra

personer såsom spädbarn, barn, ungdomar och gamla. Orem uttalar att omsorg som utövas av

familjemedlemmar, vänner eller andra vuxna för en annan persons räkning är inriktad på den

beroende personens oförmåga att utföra nödvändig egenvård till följd av ett hälsotillstånd, inte

på behov relaterade till ålder eller utvecklingsstatus. Närståendeomsorg omfattar inte den

normala omsorg som en mor har om sitt barn. Men om barnets behov förändras till följd av ett

specifikt hälsotillstånd blir begreppet närståendeomsorg relevant.

Hälsa
Hälsa kan enligt Orems teori beskriva omvårdnaden som sätts in när individen själv och

dennes anhöriga inte är i stånd att utföra hälsobefrämjande insatser. Egenvård som människor

använder utifrån egna preferenser och till varierande grad kan exemplifieras med hälso-

främjande kost, motion och utveckling av egna intressen. Orem menar att hälsa och
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välbefinnande är tätt knutna till varandra. Hälsa betecknas som ett personligt tillstånd av

friskhet och helhet samt av fysisk och psykisk funktionsförmåga. Normal utveckling och

funktion är viktigt för hälsan. Välbefinnandet är knutet till individens upplevelse av sin

livssituation. En individ kan då känna välbefinnande trots sjukdom och nedsatt

funktionsförmåga. Orem framhåller betydelsen av att stödja, förstärka och utveckla goda

vanor och handlingsmönster för att främja hälsa. Viktigt är förmågan att förändra gamla vanor

när det ställs nya krav på egenvård. Egenvård är ett viktigt medel för att främja hälsa. För-

ändringar som medbestämmande, engagemang och kontroll är en del i empowerment-

processen eftersom de också avser att öka självkänslan genom att visa vägen så att patienten

får en aktiv egenkontroll över sitt liv (Orem, 2001; Orem, 1995).

Omvårdnad
Orem ser omvårdnad som en hjälpverksamhet i samhället som grundar sig på teoretiska kun-

skaper och inte bara på praktiska färdigheter och erfarenheter. Orem betecknar omvårdnad

som en diciplin som omfattar teoretiska kunskaper. Enbart praktiska kunskaper är inte

tillräckligt. Omvårdnaden utgörs av åtgärder för att identifiera individens behov och förmåga

till egenvård och att hjälpa individen att bevara liv och hälsa (Orem, 2001).

Människosyn
Egenvård är komplex och omfattar, när den är optimal, hela människans varande. Egenvård

bygger på förmågan att kunna värdera en situation och agera därefter. Det finns en rad

faktorer som är kännetecknande för människan, och som skiljer denne från övrigt levande

varelser. Faktorer såsom förmåga att uttrycka sina upplevelser med hjälp av symboler,

förmåga att använda symboliska uttryck i tankar och kommunikation samt styra sina försök

att göra sådant som är till gagn för människan själv eller andra. Orem har en stark tilltro till

människans resurser och förmåga till problemlösning. Orem betonar att människan utgör en

helhet och att kropp och själ inte bör ses som separata komponenter (Orem, 2001).

Miljö
Ett mål för sjuksköterska och patient i en omvårdnadssituation är att tillsammans identifiera

situationen till både de positiva och de negativa delarna. Ett annat mål kan vara att sjuk-

sköterskan stödjer och förstärker de positiva delarna. Att betona den sociala gruppens inflyt-

ande runt människan kan vara en positiv del då människan inser att hon inte är ensam. Orem
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betonar också kulturen och det sociala nätverkets inflytande på människans inlärning av

egenvårdskapacitet. Specifika egenvårdshandlingar lärs in i det samhälle och den kultur

människan växer upp i. Hur människan handlar påverkas således av de värderingar, seder och

normer som finns i den kulturella och sociala grupp som människan tillhör (Orem, 1995).

Orem beskriver olika miljöfaktorer med inverkan på människans egenvård. Fysiska och

kemiska miljöfaktorer omfattar jordens atmosfär, väder, miljöförstöring, djur samt

mikroorganismer som virus och bakterier. Familjerelaterade miljöfaktorer omfattar roller och

relationer i familjen, familjedynamik, och familjens resurser. Samhälleliga resurser i det

dagliga livet samt hälso- och sjukvårdens utformning, tillgänglighet, metoder, kostnad och

finansiering (Orem, 2001).

Sjuksköterskans roll
I sjuksköterskans arbetsuppgifter ingår att ha ett primärt ansvar för omvårdnaden och att

ansvara för att omvårdnadsåtgärder planeras, genomförs och utvärderas samt samordnas med

övrig behandling. I Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS (1993:17) om omvårdnad inom

hälso- och sjukvården, anges att det är sjuksköterskans uppgift att svara för omvårdnadens

praktiska utformning. Begreppet omvårdnadsåtgärder omfattas av följande funktioner:

• Stöd i, eller utförande av sådana handlingar som patienten för sitt dagiga liv eller

välbefinnande inte kan utföra.

• Samordning och planering av pedagogiska åtgärder och behandlingar inbegripet

åtgärder i syfte att få till stånd en hälsobefrämjande miljö.

• Information till patienten och i förekommande fall, närstående om de åtgärder som

föreslås och planeras.

• Information och rådgivning om de åtgärder som kan vidtas för att främja hälsa eller

förhindra ohälsa och försämring i allmäntillstånd.

Kunskaper, färdigheter och värderingar skapar tillsammans sjuksköterskans omvårdnads-

kapacitet. Sjuksköterskan använder sin omvårdnadskapacitet för att främja utvecklingen av

patientens egenvårdkapacitet och för att tillgodose patientens egenvårdskrav (Orem, 1991).

Orem (1995) skriver att sjuksköterskan skall kunna vara till hjälp för sina patienter. För att

kunna vara detta är det en förutsättning att sjuksköterskan lyckas att etablera en relation
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mellan sig och patienten. Orem understryker på samma gång att kontaktrelationen inte är ett

mål i sig, utan skall vara inriktat på att identifiera och tillgodose patientens egenvårdsbehov.

Alla situationer där en person hjälper en annan följer ett gemensamt mönster. Det idealiska är

om effekten av sjuksköterskans och patientens respektive roller och beteenden medverkar till

patientens egenvårdskrav. Sjuksköterskan ersätter patientens handlingar på ett sådant sätt att

patienten uppnår vissa bestämda mål. När det är möjligt för patienten att utveckla sin

egenvårdskapacitet skall även detta vara ett mål. Orem beskriver fem hjälpmetoder som

sjuksköterskan begagnar sig av för att tillvarata patientens terapeutiska egenvårdskrav. Dessa

metoder är:

• att utföra eller handla för en annan person,

• att vägleda en annan person,

• att ge fysiskt och psykologiskt stöd,

• att skapa en miljö som främjar utveckling och

• att undervisa

Det som avgör vilka metoder sjuksköterskan bör använda är vad patienten kan och inte kan

utföra själv samt orsaken till att egenvårdsbristen uppstått.

SYFTEN
Syftet med denna studie var att genom litteraturstudier studera hur astma och allergi kan

påverka barnet och familjen. Syftet var också att studera hur sjuksköterskan kan stödja barnet

och familjen vad gäller omvårdnad vid astma och allergi.

METOD

Litteratursökning
Som metod för datainsamlingen har litteraturstudier valts. Litteraturstudier innebär att en stor

mängd text som berör syftet studeras. Studiens teoretiska ram eller begreppsram blir de teorier

eller begrepp som är lämpliga och som är relevanta som riktlinjer för studien (Notter & Hott,

1996). Enligt Backman (1998) kan litteratursökning främst ske med hjälp av tre olika

sökmetoder, manuell sökning, datorbaserad sökning och konsultation. Huvudsakligen har
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datorbaserad och manuell sökning använts. Polit & Hungler (1999) skriver att sökning efter

litteratur bör eftersträva relevans och kvalitet.

Litteratur har sökts på biblioteken på Högskolan, Trollhättan/Uddevalla (HTU), Campus

Vänersborg och Uddevalla sjukhus. I de böcker som granskats har ytterligare material via

referenslistor erhållits. Vidare gjordes sökning efter mer material i artiklarnas referenslistor,

samt manuell sökning i tidskrifter som fanns tillgängliga på HTU:s bibliotek i Vänersborg

(Nyberg, 2000). Referenser och material har också erhållits från läkemedelsbolagen Draco

och Glaxo Welcome.

Sökning har också skett via Internet i sökmotorerna AltaVista och Evreka. De databaser som

användes för att söka efter relevanta artiklar och vetenskapliga studier inom ämnesområdet

var CINHAL, PubMed och LIBRIS. Genom HTU:s hemsida söktes artiklar i Artikelsök.

Sökord som använts i databaserna ovan var astma, astmaundervisning, barn, nätverk och

tonåringar. Svenska kombinationer som användes var astma och astmaundervisning, astma

och barn, astma, barn, tonåringar och nätverk, astmaundervisning och barn samt

astmaundervisning och tonåringar. Engelska keywords som använts var asthma, asthma

education, teenager, children social support self-care. Kombinationer som användes var

asthma asthmaeducation, asthma children teenager och social support, asthmaeducation

children och asthmaeducation teenager (Polit & Hungler, 1999).

Urval
Litteratur har sökts enbart på engelska och svenska språken. Artiklar som ej var relevanta till

syftena sorterades bort (Polit & Hungler, 1999). Vid samtal med läkemedelskonsulenter på

läkemedelsföretagen Draco och Glaxo Wellcome erhölls litteratur och undervisningsmaterial

angående astma och allergi. Efter noggrann genomläsning av materialet användes material

som var relevant till syftena.

För att få bättre inblick i dagens astmasjukvård för barn konsulterades en barnsjuksköterska

vid Barnmottagningen på Nordmannatorgets vårdcentral i Kungälv. Materialet som erhölls

vid detta tillfälle gav ökad inblick i dagens astmasjukvård för barn.
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Målet med studien har varit att använda så aktuellt material som möjligt. En artikel från 1994

har dock använts då källor som räknas som relevanta för studien kan användas trots tidigt

utgivningsår (Nyberg, 2000). Bilaga 1 ger en översikt av de vetenskapliga artiklar som

använts i studiens resultat. Bilaga 2 ger en översikt över de böcker som använts i resultatet.

Analys
Analys av artiklar, böcker och övrigt material utfördes utifrån arbetets syfte. Nyberg (2000)

skriver att författarna i sin studie alltid bör utgå från de frågor som dessa vill få besvarade.

Detta gjordes genom att artiklarna granskades och beskrevs. Backman (1998) vill varna för att

en litteraturstudie kan bli en litteraturgranskning som redovisar en mängd olika artiklar om

ämnet, i stället för att redovisa den senaste aktuella spjutspetskunskapen inom studerat

område. För att undvika att litteraturstudien skulle bli en litteraturgranskning valde författarna

att samtala med en allergikoordinator på Allergologmottagningen, Sahlgrenska sjukhuset,

Göteborg angående de senaste forskningsrönen.

Validitet innebär att författarna undersöker det som avses att undersökas. Att veta vad som

undersöks handlar om överensstämmelsen mellan vad författarna säger skall undersökas och

vad som faktiskt undersökts (Notter & Hott, 1996; Patel & Davidsson, 1994). Validitet har

eftersträvats i de artiklar och böcker som ingår i studien då författarna anser att resultatet i

studien är relevant och användbart.

Vid första urvalet av artiklar lästes artiklarnas abstract och relevanta artiklar till syftena valdes

ut. Vid andra urvalet grupperades artiklarna systematiskt utifrån utvalda ämnesområden som

stämde överens med syftena. De utvalda artiklarna grupperades sedan in under underrubriker

och underunderrubriker i resultat och diskussion.

RESULTAT

Astmans och allergins påverkan på barnet och dess familj
Resultatet presenteras under två huvudrubriker: Astmans och allergins påverkan på barnet och

dess familj och Sjuksköterskans stöd till barnet och dess familj, i syfte att göra resultatet

lättläst. Polit & Hungler (1995) skriver att det är angeläget att resultatet är logiskt uppställt

och organiserat så att forskningsfrågan besvaras.
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Det allergiska barnet och dess familj
Familjer som har barn med astma och allergi påverkas av barnets sjukdom. Insikten om att

barnet har en kronisk sjukdom kommer efter hand och följs ofta av sorg och/eller förnekelse

hos föräldrarna. Dessutom finns krav och önskemål om förändringar i barnets omgivning för

att barnet så mycket som möjligt kan undvika exponering av allergener. Detta medför

förändringar för hela familjen, i dess livsföring. Sjukdomen ställer ofta krav på familjen när

det gäller lojalitet, hänsyn, samarbete och kompromissvilja. Detta gäller även släktingar,

vänner och deras familjer. Någon kanske är tvungen att sluta röka, göra sig av med sitt

älsklingsdjur eller barnet och familjen kanske inte kan besöka vänner eller släktingar med

husdjur. Barnet är ofta utlämnat till omgivningens godtyckande och hänsynstagande. Det

gäller att förhindra detta och försöka finna alternativa lösningar. Familj, vänner, släktingar,

barnomsorg och skola behöver medverka så att aktiviteter, som även barnen med astma och

allergi kan delta i, görs tillgängliga. Familjer till barn med astma och allergi har en ansvarsfull

och krävande uppgift. Föräldrar gör många gånger uppoffrande arbetsinsatser och blir ofta

besvikna och frustrerade om barnet ändå blir sjukt. Samvetskval och otillräcklighet nämns

ofta. Oro för framtiden, trötthet efter vaknätter, oro för medicinska effekter och biverkningar,

framförallt rädsla för biverkningar av kortison, är vanliga. Många föräldrar är också oroliga

för att barnet kan dö i en astma- allergiattack. Föräldrar bör ge syskon till den sjuke tid så att

de inte glöms bort eller kommer i andra hand. Det är angeläget att syskon har bra kunskaper

om sjukdom och behandling så att skrämmande fantasier kan undvikas. Föräldrar uttrycker

ofta vanmakt, skuld och otillräcklighet gentemot syskonen (Strannegård & Ransom, 1998).

Divertie (2002) skriver att föräldrar till mindre barn har huvudansvaret för medicinering och

behandling och att det är angeläget att föräldrar har en bra concordance (samstämmighet).

Orsaker till dålig concordance kan bero på olika föreställningar om astmasjukdom,

missförstånd och förväntningar som inte infrias.

Inom barnmedicinen tycks forskarna se ett samband mellan sjukdomarna diabetes, astma,

ledgångsreumatism och anorexia nevrosa när det gäller familjemönster, försämring av sjuk-

domen och problem med den medicinska behandlingen. Familjens reaktioner kan vara

rigiditet, svårigheter eller oförmåga att ändra på eller finna lösningar på frågor och problem

som uppstår. En annan reaktion kan vara överbeskydd. Någon eller båda föräldrarna

beskyddar barnet mer än vanligt och familjemedlemmarna har en ständig oro över varandras
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välbefinnande. Ytterligare en reaktion kan vara konfliktundvikande, det vill säga konflikter

undviks och när de uppstår saknas förmågan att finna lösningar. Vidare kan reaktioner yttra

sig såsom triangulering, en eller båda föräldrarna använder barnet för att söka en bundsförvant

eller för att avleda en konflikt. Handlingsmönstret kan vara för att få medhåll, men barnet kan

också få som uppgift att vara sjukt för att ge föräldrarna ett gemensamt uppdrag och verka

sammanhållande i familjen (Reichenberg, 1999).

Bergsten & Holmnér (2000) skriver att det oftast är nödvändigt att förändra livsstilen vid

astma och allergi och att det påverkar hela familjen. De råd om förebyggande åtgärder som

familjen får kan uppfattas olika och även förståelsen för råden. Detta kan ge upphov till

konflikter som att syskon blir avundsjuka över att mycket tid ägnas syskonet som har astma

och/eller allergi. En av föräldrarna kan få dåligt samvete för att denne inte lyckas sluta röka

och den andre reagerar med ilska, oförståelse och skuldpåläggande. Råd angående sanering

kan leda till att föräldrarna överdriver städning, med otrivsel i hemmet som följd. Konflikter

kan även uppstå på förskola/skola såsom att föräldrarna upplever att personalen inte har

tillräckliga kunskaper eller förståelse om astma och allergisjukdomen. Till exempel personal

som röker och/eller har husdjur eller irritation över andra föräldrar som låter barnet gå till

förskola/skola trots att barnet är infekterat. Problem och rädsla kan leda till att föräldrarna vill

bestämma vem barnet bör leka med. Ibland vill de påtvinga vänskap mellan astmabarn. Detta

är olyckligt eftersom det är angeläget för barnet att själv välja kompisar. Det har betydelse för

hur barnet mår vid astma och goda kompisar kan stödja varandra. Det är också angeläget för

barnet att kunna känna sig ”normalt”.

Rydström, Dalheim Englund & Sandman (1999) har funnit att barn med astma strävar efter att

leva ett så normalt liv som möjligt. Barnen beskriver det som en balansgång mellan att känna

sig delaktiga i det normala livet eller att vara utanför. För att kunna leva så normalt som

möjligt utsätter de sig ofta för faror trots kunskap om riskerna. Rydström et.al. fann också att

barn med astma har bra kunskap om sin sjukdom. Vad de bör undvika och hur de ska ta sina

mediciner. De känner också tillit till sin närmaste omgivning, att den ger stöd så att de kan

leva normalt. Men, de kan även känna ett utanförskap när de inte kan delta i olika aktiviteter

och dåligt samvete när någon får försaka något för deras skull.

Reichenberg (2001) har studerat hur astma och allergi påverkade familjer. Författaren har

studerat hur barnen och familjen anpassade sig till sjukdomen, hur det påverkade deras
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livskvalitet och hur föräldrarna hanterade påfrestningarna. En del föräldrar var kritiska mot

sjukvården, de kände sig ”överkörda”. De råd familjerna fick var inte anpassade till deras

familjestil. De kände sig tvingade att utöva ett föräldraskap som de inte hade valt själva.

Författaren använde sig av familjesamtal som syftade till att föra tillbaka ansvaret till

familjen. Om familjen fick hjälp att reflektera över sin situation skulle de kunna finna nya

former för sitt familjeliv och de fick en chans att känna sig delaktiga i de beslut som rör

familjen, menar Reichenberg. I studien framkom att familjer hanterade barnets sjukdom på

olika sätt. En del var problemlösande medan andra var mer avvaktande. Föräldrarna kunde

också ha olika roller, oftast var det mamman som hade den aktiva rollen till exempel i kontakt

med daghem, skola och hälso- och sjukvård. För den aktiva partnern kunde detta kännas

belastande och ofta hade den andra partnern ingen aning om detta. En omfördelning av

rollerna kan då underlätta familjesituationen. Föräldrar till astmasjuka barn får ofta höra att de

är överbeskyddande, men det beror oftast på oro. Oron kan göra att barnen får stanna i

hemmet, exempelvis av rädsla för att bli utsatta för husdjur eller olämplig föda. Men, oron

kan också vara att barnet kan dö i en astma- eller allergiattack. Föräldrar till barn med astma

upplevde att deras barn oftare hade psykiska problem än friska barn. Det rörde framför allt

nedstämdhet och oro.

Barn till ensamstående och skilda föräldrar hade fler psykiska problem som nedstämdhet och

oro. Barnen själva upplevde att de hade sämre livskvalitet jämfört med barn som bodde med

båda föräldrarna. Det uppstod ofta konflikter mellan de frånskilda föräldrarna när det gällde

barnets astma. Andra ämnen som föräldrarna upplevde som angelägna och valde att samtala

om var den isolering som familjen tvingats till på grund av barnets allergi, skilda

uppfattningar avseende medicinering och undvikande av allergener, syskonens situation,

bristande kontakt med jämnåriga, den osäkra framtiden för barnet med mera. Barn med

ansträngningsutlöst astma och eksem hade mer problem. Det är viktigt för barn att kunna leka

och springa som barn utan astma. Men det framkom inte i studien att barn med astma skulle

ha sämre självförtroende än andra barn. Psykologisk närhet i familjen och att föräldrarna fick

bestämma över situationen var av betydelse för att barn med astma mådde bättre (Reichen-

berg, 2001).

Dalheim Englund, Rydström & Norberg (2001) har i en studie kommit fram till att föräldrar

till astmasjuka barn reagerar olika på barnets sjukdom. Pappor är mer handlingskraftiga än

mammor. Pappan ställer mer krav på barnet och litar på dess förmåga att klara sig självt. Han
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uppmuntrar barnet att hjälpa till i trädgården eller ta bussen utan en vuxens sällskap. Många

pappor planerar barnets träning så att barnet kan öka sin styrka och möjlighet att leva ett mer

normalt liv. Studien visar också att pappan oftare accepterar barnets sjukdom och att han kan

koppla av när andra har tagit över ansvaret. Mamman prioriterade mer att skydda barnet. Hon

oroade sig mer för att barnet skulle utsättas för något som utlöste en astma- allergiattack när

inte hon var med och hon litade inte helt på att andra kunde ta över ansvaret. Mammor ansåg

att de fick ta mer ansvar än pappor och de upplevde sig utestängda inom hälso- och sjuk-

vården om personalen inte frågade efter deras kunskap. Mammor satte ofta barnets hälsa

framför sin egen och de hade ofta dåligt samvete över att de inte hann med de andra barnen.

Dalheim et.al. (2001) skriver också att föräldrar utför ett viktigt lagarbete, men de vill varna

för att mammans överbeskyddande och pappans uppmaningar till självständighet kan orsaka

konflikter.

Astmans och allergins påverkan på tonåringen
Tonårstiden är en viktig tid för alla människor och medför stora förändringar. Denna period

nämns ofta som den stora förnekelsens tid, en tid när tonåringen inte vill kännas vid någon

sjukdom och är speciellt kritisk för ungdomar med kronisk sjukdom. Att tonåringen har en

kronisk sjukdom är för många ingen okomplicerad upplevelse. Det är någon gång under den

här perioden som tonåringen förstår att han/hon inte bara har astma utan dessutom sjukdomen

astma. Denna insikt ställs mot den kultur dagens ungdomar möter där det perfekta och felfria

framhävs. I tonåren lockar en livsstil som inte självklart går ihop med god astmavård. Det kan

vara att inte ta sina mediciner, gå på rökiga diskon, besöka kompisen som har katt i

kombination med en ovilja mot allt vad astma innebär och att visa sin sjukdom för andra.

Förutom medicinsk bedömning är det angeläget att se astmasjukdomen från ett psykosocialt

perspektiv. Tonåringar med astma behöver därför ett speciellt omhändertagande (Bergström,

1996). Tidigt i tonåren är det viktigt att finna en egen identitet och sjukdomen kan hindra dem

att känna att de passar in i valda grupper. Detta kan hindra dem från att ta mediciner eftersom

de inte vill vara annorlunda än sina jämnåriga kompisar (Divertie, 2002; Hognert &

Kullander, 2001).

Tonåringen behöver stöd för att kunna ta ansvar för sig själv och kunna hantera sin astma.

Tonåringen behöver också öka sin kunskap och få svar på sina frågor. Stärks dess självkänsla

uppmuntras tonåringen till att själv successivt ta över vården. Även föräldrar kan vara i behov
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av stöd för att kunna släppa ansvaret över tonåringen. Konflikter mellan tonåring och

föräldrar bottnar ofta i tonåringens behov av självständighet. Föräldrarna får en känsla av att

de förlorar kontrollen över tonåringen med ökad oro som följd. Tonårstiden innebär att

gränser testas och frigörelsen från föräldrarna börjar. Frigörelsen kan visa sig så som med

besök i miljöer där det finns djur, att börja röka eller umgås med kompisar som röker. Alko-

hol kan göra att omdömet påverkas och insikten om medicineringen minskar. Tonåringen

konsumerar stora mängder deodoranter, sprayer, parfymer, och duschtvål som påverkar astma

och allergi. Tonåringen rör sig i andra miljöer än tidigare såsom på bussar, kaféer, biografer

och diskotek och kontakten med djurallergener och andra irritanter kan bli näst intill omöjligt

att undvika. Många tonåringar med astma har födoämnesallergi och risken att utsättas för

”fel” födoämne blir därmed större. Det kan innebära problem i skolbespisning och

hemkunskap. Det kan också uppstå problem när de vill gå på kafé eller restaurang med

kompisar eller på fester där det serveras jordnötter med mera. Många föräldrar är oroliga när

deras tonåring vill resa eller övernatta borta. Tonåringen behöver stöd och uppmuntran att

förbereda boende och resesätt inför resan. Möjligheten att ”vara som alla andra” ökar om

tonåringen kan acceptera en ökad benägenhet att få besvär vid kontakt med irriterande ämnen

samt har goda kunskaper om sjukdomen. Även kunskap om mediciner, hur de verkar och hur

de bör tas är angeläget (Bergsten & Holmner, 2000).

Tonåringars drift att vara självständig kan utnyttjas till att förmå dem utöva mer egenvård. Det

är angeläget att sjuksköterskan utvecklar ett terapeutiskt förhållningssätt och förtroende till

tonåringen. Empati, ärlighet, uppmuntran, att inte vara fördömande och att få tonåringen

involverad i behandlingen kan öka adherence, menar Divertie (2002).

Ungdomsmottagningen för tonåringar med astma på Huddinge sjukhus har sedan 1993 följt

155 ungdomar med astma. Syftet var bland annat att studera psykosociala faktorers betydelse

för sjukdomsförloppet och särskilt attityden till sjukdomen och om detta hade betydelse för

lungfunktionen. Resultatet blev att pojkarna upplevde bättre livskvalitet och ”känsla av

sammanhang”, KASAM, än flickorna och resultatet var detsamma vid en tvåårsuppföljning.

Men livskvaliteten hade ökat för både pojkar och flickor. Ungdomar med bra compliance

(följsamhet) till givna ordinationer hade starkare KASAM än de med dålig compliance. Livs-

kvalitet och lungfunktion föreföll öka under tonårsperioden. Trots allergi och ökad känslighet

i luftvägarna hade flertalet tonåringar god lungfunktion och kondition (Sundell Celikel, 1999).
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Då tonåringen flyttar hemifrån och tar över ansvaret för egenvården av astmasjukdomen kan

ibland vissa förändringar ske i astmasjukdomen. Föräldrarna kanske har haft ett ansvar för

medicin och behandling och det kan vara svårt för tonåringen att plötsligt ta över detta ansvar.

Då tonåringen själv betalar för sina astmamediciner blir detta en betydande utgift, vilket kan

leda till att medicinen inte alltid blir utlöst på apoteket. Konsekvensen av detta blir då att

tonåringen inte följer sin ordination, vilket kan resultera i att tonåringens lungfunktion

försämras (Hognert & Kullander, 2001).

Psykiska faktorers inverkan på astma och allergi
Barndomen är för flertalet barn en bekymmerslös tid i jämförelse med den vuxnes värld som

ibland kan vara fylld av stress och ansvar. Men det finns tillfällen då även barn kan hamna i

stressiga situationer. Dit hör sjukdom och sjukhusvistelse. Barnet kan uppleva en

känslomässig chock, panikkänsla i samband med smärta och oförklarade medicinska

behandlingar. Barnets reaktion på stress är betingad av barnets ålder, förståelse, fantasi och

verklighetsuppfattning. Det finns dock ett naturligt läkningsförlopp i den traumatiska krisen

(Cullberg, 1993).

Reichenberg (1999) skriver att den första kaotiska tiden för den allergiska familjens liv

präglas av brist på kontroll. Svårighet att känna igen och förstå astmatiska allergiska symtom,

periodvis fixering vid sjukdomen, känsla av inkompetens, stark rädsla, upprepade besök inom

hälso- och sjukvården och en allmän känsla av att inte ha kontroll över situationen. Flertalet

familjer skaffar sig efter en tid på något sätt kontroll över situationen. Sätten att nå kontroll

varierar med familjens struktur, livsåskådning, sociala situation, var de är i livscykeln, vilken

förståelse de får från släkt, vänner och personal inom barnomsorg, skola och hälso- och

sjukvård.

Bemästringssätten kan vara 1; aktiv problemlösande strategi familjen ser till att barnets

levnadssätt behålls i så stor utsträckning som möjligt. Detta kan göras genom att familjen tar

egna initiativ, förkovrar sig, ser till att barnet får en trygg vardag och att göra sig tillgänglig

för personal i förskola/skola. Undvikande strategi 2; familjen bibehåller en skyddande struktur

runt sitt barn, undviker riskabla situationer och söker skydd i en sjukdomsorienterad

inställning till anpassning. Förringande strategi 3; familjen finner styrka och sammanhang i att

undvika att betona risker, behov av förändring och aktiv bemästring. Tillitsfull strategi 4;
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familjen finner tillit i sig själv och söker egna lösningar med anknytning till egen

livsåskådning och egna ideal. Följsam strategi 5; familjen finner styrka i tillit till andra och

strävar efter följsamhet mot råd, behandlingsplaner och sanering. Uthärdande strategi 6;

familjen finner tröst i att situationen kunde varit mer påfrestande än vad den är. Familjen ser

möjligheterna till förbättring som ödesbestämt eller slumpartat istället för resultatet av en

aktiv insats. En del familjer kan använda varierande sätt i olika situationer samtidigt, medan

andra familjer använder samma strategi under barnets hela uppväxt (Reichenberg, 1999).

Sjuksköterskans stöd till barnet och dess familj
Patientcentrerat förhållningssätt
Arborelius (2001), Sundberg, Svensson & Holmner (2000), Hansson-Scherman (1999) och

Ringsberg (1997) har kommit fram till att såväl kronisk sjukdom som ordinerad medicinsk

behandling kan påverka individens identitet negativt. Den sjukes kamp handlar därför inte

enbart om att bemästra sjukdom utan även om att bevara en positiv bild av sig själv och bli

bekräftad i sin sjukdom av sin familj och av vårdaren. Detta kan leda till att den som är sjuk

väljer andra sätt att behandla sjukdomen än de ordinerade. Om vårdaren känner till detta

förhållningssätt kan det diskuteras i behandlingsarbetet och eventuellt leda till en

skräddarsydd behandling som patienten kan och vill genomföra i sitt dagliga liv, då denne inte

längre är patient.

Hansson-Scherman (1999) skriver att vårdaren bör lyssna på barnet då medicinsk kunskap

planeras för en behandling. Behandlingsförslag bör diskuteras för att därigenom tillsammans

komma fram till en behandling, som kanske inte är standard och kanske inte heller den

medicinskt bästa, men som passar i just detta barns liv. Ringsberg (1997) ansåg att vid

rehabilitering är det viktigt för vårdaren att ha kunskap om olika teorier om hälsa och

sjukdom. Att även ha kunskap om hur patienten är socialt integrerad och hur möjligheterna är

för att nå uppsatta mål är av vikt. vårdaren bör lyssna, tro på och bekräfta barnet, först då

uppstår samstämmig kommunikation skriver Ringsberg. Sundberg, Svensson & Holmner

(2000) skriver att det är viktigt för behandlande personal att ge ett samstämmigt och

vetenskapligt grundat råd, eftersom olika budskap kan leda till bristande förståelse för

problemet och bristande förtroende för hälso- och sjukvården.
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Jones, Weiberg, Ehrlich, Bus & Roberts (2000) har gjort en undersökning hos 72 familjer där

barn med astma bor. Familjerna bodde i Kapstaden, Sydafrika. Övervägande kom familjerna

från socialgrupp tre. Föräldrarna var arbetslösa och de sociala problemen var stora. Rökning

hos föräldrarna var vanligt. Då en mor som hade fem barn födde ett sjätte barn som fick

astma, kunde modern inte förstå varför ett av hennes barn fick astma, trots information

angående faran av att röka tillsammans med barn inomhus. Författarna vill påvisa, i sin

artikel, vikten av att budskap bör utgå från det aktuella barnets, i detta fall dennes mors,

kunskapsnivå. Författarna ville också synliggöra vikten av att sjuksköterskan undersökte

vilken kunskap patienten hade, ta reda på vad patienten önskade och bör veta. Att arbeta

utifrån ett patientcentrerat förhållningssätt bör leda till att barnets omvårdnad blir mest

effektiv och framgångsrik.

Patientens levda kunskap

Blixen, Hammel, Murphy & Ault (2001) studie visar på vilket sätt sjuksköterskan kan nå fram

med kunskap om sjukdomen astma. Författarna tillfrågade 28 afro-amerikaner från USA.

Slutsatsen från deras undersökning var att en dialog bör ligga på rätt nivå, på rätt plats och i

den situation som passar patienten. Att som sjuksköterska möta patienten i en trygg miljö och

på dennes nivå skapar ett bättre klimat för patienten. Patienten kan då slappna av och ta till sig

information på bästa sätt om sin situation.

Synen på patientens roll i patientundervisningen har på senare tid kraftigt förändrats.

Patienten ses alltmer ansvarig för sin egen hälsa och anses kapabel att självständigt fatta

beslut som påverkar hälsan. Med synen på patienten som ansvarig för sin egen hälsa, blir

undervisningens uppgift att möjliggöra för patienten att göra självständiga val. Om sjuk-

sköterskan i stället för att låtsas som om den levda kunskapen inte fanns, använder sig av den

blir helheten bättre. Att i behandlingsarbetet använda den medicinska kunskapen så att den får

mening i den värld patienten lever i, skulle lärandet om sjukdomen underlättas (Hansson-

Scherman, 1999).

Handhavande av astma och allergi i skolverksamhet

Många barn i förskola/skola är allergiska och har astma. Detta ställer krav på kunskap hos

lärare, syokonsulenter, skolmåltids- och skolhälsovårdspersonal om astma och allergi. I

dagens skola prioriteras ibland besparingsåtgärder vilket kan leda till brister i skolans

ventilation, städning och underhåll. Skolbarn med svår astma känner av försämrad miljö och
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använder sig då av olika copingstrategier vilka kan vara planering, kontroll, förebyggande och

begränsning av allergenexponering. De använder även passiva copingstrategier som under-

skattning, bortträngning, förnekande och undvikande. Undersökningen visar att försämrad

skolmiljö kan leda till att barn med astma och allergi presterar mindre i skolan och blir oftare

remitterade till skolpsykolog. Barn har behov av att vara oberoende av sin omgivning, men är

samtidigt beroende av skolmiljön, såväl den fysiska som psykiska (Borres, 1998).

Reichenberg (2001) skriver också att barn med astma och allergi presterar mindre i skolan och

att de har ofta mer psykiska besvär än andra barn. Föräldrar till barn med astma och allergi

menar att det är påfrestande att alltid bevaka att barnet får rätt mat, att det städas ordentligt

och att det är en allergi sanerad miljö. Det kan leda till konflikt mellan föräldrar och personal

på förskola/skola då personalen inte har tillräckligt med kunskap om vikten av en

allergisanerad miljö.

Idag anpassas skolans verksamhet till det faktum att astma och allergi har ökat i omfattning.

Framförallt är det skolläkarens och skolsköterskans verksamhet som har förändrats. En

förstående och hänsynsfull omgivning i skolan är viktig för elever med astma och allergi,

eftersom allergibesvär i hög grad utlöses av faktorer i omgivningen. Råd om hur skolan bör

hantera elever med astma och allergi har länge efterlysts i Sverige. Svenska skolläkar-

föreningen tog 1996 initiativ till att utarbeta råd och rekommendationer för elever med astma

(Borres, Rinné-Ljungkvist, Bråkenhielm, Abrahamsson, Fabricius, Hååg, Andersson, Foucard

& Andersson, 2000). Skolans ansvar är att förhindra att eleven inte får symtom eller behöver

öka sin medicinering på grund av förhållanden i skolan. Allergiutlösande och

luftvägsirriterande ämnen bör hållas på en miniminivå i skollokalerna. Eleven bör ges

möjlighet att delta i ordinarie idrottsutövning. Skolans planering bör lägga grund för en

gynnsam inlärningssituation även för elever med astma och allergi och eleven bör förmedlas

studie- och yrkesvägledning med hänsyn till sin astma och allergi. Rektorn ansvarar för att all

skolpersonal har grundläggande kunskaper i astma och allergi. Rektorn ansvarar även för att

det finns en handlingsplan för elever med astma och allergi. Likaså ansvarar rektorn för att det

finns säkra rutiner i skolbespisningen för elever med födoämnesallergi. Kommunikation

mellan skolpersonal och föräldrar till barn med astma och allergi är också angeläget (Borres et

al., 2000)
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Borres et al. (2000) skriver i sina rekommendationer till skolan att skolläkaren och skol-

sköterskan utgör skolans medicinska expertis och ett nära samarbete mellan dem och skolans

övriga personal är betydelsefull. Sjukvårdspersonalen i skolan bör ha goda kunskaper om

allergisjukdomar och deras behandling och inhämta kunskap om elevernas specifika sjukdom

från eleverna själva, deras föräldrar och vid behov från behandlande läkare/skolsjuksköterska.

Skolsköterskan bör ha möjlighet att göra ett korrekt medicinskt ingripande vid akut

astmatiskt/allergiskt anfall. Hon bör ha tillgång till akutmedicin och skolläkaren bör ge

skriftlig ordination via generellt direktiv. Sjuksköterskan bör också informera och undervisa

övrig personal om astma- och allergisjukdomar, åtgärder för att förebygga besvär samt

informera om hur elever med svår astmatisk/allergisk reaktion bör omhändertas. Hon bör ha

goda kunskaper om de miljöfaktorer i skolan som riskerar påverka allergiska elevers

hälsotillstånd negativt och hon bör även aktivt verka för att följa upp skolsituation, behandling

och frånvaro hos elever med astma/allergi samt samverka med idrottslärare. Eleven själv

ansvarar för att denne alltid har med sig den astmamedicin som behövs. Förebyggande

insatser inom skolområdet kan vara att inte tillåta rökning eller att inte använda parfym eller

starkt doftande hud- eller hårvårdsartiklar. Antalet elever i klassrummen bör inte överstiga

rekommenderat antal avseende ventilation. Städning av klassrummen bör ske under elevfri tid

och skolmaten bör inte innehålla allergener.

Att låta barnet ta ställning till att utföra den aktivitet som lämpar sig bäst är självklart. Stödja

barnet och ge aktiva råd angående behandling och planering inför en aktivitet är av största

vikt. Information bör även ges till gymnastikläraren så att eleven får utrymme till

uppvärmning och planering av medicinering inför en gymnastiklektion (Bergsten & Holmner,

2000). Långvarig frånvaro från idrottsaktiviteter på grund av astma och allergi bör endast ske

efter samråd med läkare eller skolsköterska. Då bör ett särskilt åtgärdsprogram upprättas för

den enskilda eleven (Borres et al., 2000).

Familjeterapi
Wright & Leahey (1998) beskriver Calgary Family Assesment Model (Calgarymodellen),

vilken kan användas inför ett stödsamtal med en familj. Calgarymodellen är en integrerad,

flerdimensionell modell som grundar sig på systemteori, cybernetik, kommunikations- och

förändringsteori. Familjebedömningen utgår inte från den enskilda individen utan mer på

interaktion mellan samtliga familjmedlemmar. Sjuksköterskan bör under den första fasen av
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samtalet etablera en terapeutisk relation med barnet och dess familj. Den terapeutiska rela-

tionen kan vara en hållning präglad av nyfikenhet. Nyfikenhet är en hållning, medan

hypotesutveckling är tekniken när sjuksköterskan ägnar sig åt att bevara sin nyfikenhet.

Hypotesutveckling, cirkularitet och intresse är oerhört betydelsefulla delar då sjuksköterskan

använder sig av cirkulära frågor. Då sjuksköterskan ställer frågor till familjen som gör att

familjemedlemmarna själva ställer frågor till varandra av nyfikenhet, och som då ger

förståelse för varandra, använder sjuksköterskan cirkulära frågor. Som hjälpmedel kan sjuk-

sköterskan i samtalet mellan familjemedlemmarna använda en ekokarta för att lättare kunna

bilda sig en förståelse av familjens sammansättning och gränser. Ekokartans främsta värde är

den visuella effekten. Syftet med ekokartan är att beskriva familjemedlemmarnas kontakter

med personer utanför den närmaste familjekretsen. Familjemedlemmar deltar aktivt i

utformandet av en ekokarta. Familjens cirkel placeras i mitten på ett ark, de omgivande

cirklarna representerar personer, instanser eller institutioner som är betydelsefulla för

familjens kontext. Genom användandet av hypotesutveckling, cirkularitet och nyfikenhet

utvecklas en öppnare hållning i relationer mellan familjemedlemmarna och även till

sjuksköterskan.

Wright & Leahey (1998) skriver också att istället för motstånd och bristande följsamhet har

författarna funnit de interaktionella termerna samarbete och samverkan som kliniskt värde-

fulla. Då sjuksköterskan försöker förstå barnet och dess familjesituation blir sjuksköterskan

mindre benägen att påverka familjen med egna förslag. Detta leder till att sjuksköterskan

håller en försiktigare och öppnare hållning till familjens perspektiv. Wright & Leahey

betraktar motstånd som en produkt av interaktionen mellan barnet och dess familj och

sjuksköterskan. Termerna motstånd och bristande följsamhet är inte ett enda problem utan ett

interaktionellt fenomen. Varje familj har sin unika form för samarbete och det är sjuk-

sköterskans uppgift att för sig själv förstå denna specifika form som familjen visar, och

därefter arbeta utifrån familjen för att verka för förändring. Det är angeläget att sjuk-

sköterskan betraktar motsträvighet som ett systemfenomen snarare än ett individfenomen.

Detta arbetssätt att finna familjens unika samarbetsform är betydelsefullt för sjuksköterskan

när det gäller omvårdnaden. Detta inbjuder till positivare fokus på omvårdnaden än de

negativa etiketterna ”motstånd” och bristande ”följsamhet” som tidigare kunde blockera ett

möte med en familj.
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Divertie (2002) använder inte begreppet familjeterapi utan skriver om vikten av att

sjuksköterskan lär känna familjen för att öka familjens adherence (samstämmighet). Det kan

ske genom öppna, enkla frågor till familjen som berör deras hälsa, kulturella föreställningar,

kunskap om astma och allergi, egenvård och familjens ekonomiska situation. Utifrån svaren

på frågorna kan sjuksköterskan få en bild av familjens föreställningar av astmasjukdom,

missförstånd och förväntningar av behandlingen till exempel graden av förbättring vid

medicinering. Frågorna till familjen gör också att familjen blir mer medveten och får mer

kunskap samtidigt som sjuksköterskan får mer kunskap om familjen.

Enligt Reichenberg (1999) finns det tre sätt för sjuksköterskan att underlätta kontakten med

familjen och underlätta samarbetet inom familjen. Ett sätt, som Reichenberg beskriver är att

ha kontakt med båda föräldrarna. Rollfördelning mellan föräldrarna kan bli sådan att en

förälder alltid följer med till läkare/sjuksköterska och blir den som får redogöra för de råd och

besked som getts. Följer båda föräldrarna med, tillsammans eller omväxlande, undviks detta.

Barnet känner sig också tryggare och viktiga upplysningar om barnets sjukdom och liv ges av

båda föräldrarna. Ett andra sätt är att i kontakten med familjen samarbeta med annan personal

till exempel sjukgymnast. Att bjuda in annan hälso- och sjukvårdspersonal till träffar med

familjen så att familjen kan få frågor belysta ur olika perspektiv och öka möjligheten till

reflektion och personligt ställningstagande är angeläget. Ett tredje sätt, som även Wright &

Leahey (1998) beskriver, är att använda en systemisk samtalsmetodik med cirkulära frågor.

Det är ett sätt att befrämja samtal inom familjen. Sjuksköterskan frågar en familjemedlem om

någon annan medlem i familjen exempelvis: I vilken situation tror du att din fru blir särskilt

orolig för er pojkes astma? Vad tror du att din man menar när han säger att…? Vad tror du att

din mamma är orolig för de helger du är hos din pappa?

Familjeterapi kan vara ett alternativ när frånskilda föräldrar är i konflikt med varandra om hur

astma- och allergisjukdomen bör hanteras. Familjeterapi kan också erbjudas de familjer där

rädslan för astma- och allergisjukdom och faran för död i en astma- allergiattack blivit så stor

att familjen isolerat sig. Isolering kan också bidra till att den naturliga separationen mellan

föräldrar och tonåringen inte kommer till stånd (Reichenberg, 1999).

Familjeterapins effekter på astma och allergi

Familjeterapi har visat sig ha god effekt hos barn med astma och allergi. Familjeterapi kan

definieras som ett möte med familjen där samtalet utnyttjas för att förbättra familje-
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medlemmarnas hälsa. Detta kan ske genom att observera och analysera samspelet och

interaktionen mellan familjemedlemmar samt genom att förbättra deras förmåga att använda

sina egna resurser. Vid familjesamtalet, där barnet är i fokus, kan dolda problem komma fram

eftersom alla familjemedlemmar på ett konstruktivt sätt får komma till tals. När alla

familjemedlemmar har fått lägga fram sina synpunkter kan familj och sjuksköterska

gemensamt fatta beslut om hur familj och sjuksköterska bäst kan hantera barnets sjukdom

(Flodmark, 2001).

Familjeterapi används mer och mer inom barnmedicin som till exempel vid astma. Patientens

familj ses som en resurs när det gäller att genomföra förändringar som exempelvis

livsstilsförändringar eller att ge emotionellt stöd. Lämnas familjen utanför, kan detta medföra

att stressen ökar och därmed försvåra eller till och med omintetgöra behandlingar. För att

undvika detta bör familjen ingå i teamet runt patienten. Förutom familjen består teamet av

sjuksköterska, läkare, sjukgymnast, psykolog, handledare med mera. Alla yrkesgrupper bidrar

med sin kunskap och erfarenhet och med hjälp av handledning kan ett kreativt utbyte ske. Var

och en i teamet kan också, med hjälp av handledning, lättare förstå patienten och familjens

situation genom att knyta an till egna erfarenheter (Svedin, 2000).

Reichenberg (2001) skriver att föräldrar menade att familjesamtalen ökade deras förmåga att

reflektera över den egna situationen och reaktioner i familjen. De menade också att

kommunikationen hade förbättrats inom familjen och bidragit till en ansvarsfördelning mellan

föräldrarna av barnets sjukdom och situation. Föräldrarna upptäckte att det fanns flera

alternativ att bemästra barnets sjukdom på och att bemästringssätten kunde utvecklas utifrån

familjens specifika förutsättningar. Föräldrarna hade fått ökad förmåga att kunna utnyttja

kunskap och hjälp från personer i deras omgivning, till exempel mor- och farföräldrar,

personal inom förskola/skola och hälso- och sjukvården.

Leken som hjälp för att uppnå samstämmighet
Vid astma och allergi kan patienter med övre luftvägsinflammation få mycket slem. Sjuk-

sköterskan kan då ge föräldrar rådet att genom lek få barnet att hosta upp slemmet. Ett sätt att

få barnet att hosta upp slemmet var att låta det få hoppa i sängen eller busa. Att blåsa

såpbubblor genom en slang i en skål med tvålvatten kunde också vara ett sätt att få barnet att

hosta upp slem. Det var en rolig lek för barnet och barnet behövde då ta i ordentligt vid
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utandningen för att se resultat. När barnet blåser ut mot ett motstånd underlättas tömningen av

lungorna och slemmet förflyttas uppåt, vilket leder till att barnet får upp slemmet mera

effektivt. Att provocera fram hosta så att slemmet kommer upp bör inte göras i sjukdomens

akuta skede. Videofilmer var ett annat sätt att kommunicera med barn. Syftet med videofilmer

var att visa barnet en situation som motsvarar det barnet står inför. Det tycks som barnet

lättare identifierar sig med modeller som visar rädsla och hanteringsstrategier än med

modeller som inte visar någon rädsla i stressfyllda situationer. Utifrån detta bör

framställningen vara så realistisk som möjlig. Förberedelsen får bättre effekt om barnet kan

identifiera sig med modellens ålder. Bearbetning kan bli aktuell när barnet i samband med

sjukdom har upplevt något som kan förmodas ha utvecklat eller kan komma att skapa smärta,

ångest eller stress. Stressreaktioner kan bearbetas genom lek. Rollspel, teckningar, samtal och

drömmar kan också utnyttjas som bearbetning (Tveiten, 2000; Edvinsson-Månsson,1988).

Henriksson (1999) har skrivit en sagobok till barn som heter ”När nalle fick astma”. Det är

betydelsefullt att förklara på ett sätt som gör att barnen lyssnar och förstår. Boken innehåller

text och tydliga bilder. Boken berättar om hur astmasjukdomen yttrar sig och hur nallen skall

medicinera. Att låta barn och föräldrar tillsammans i lugn och ro, hemma, få läsa en bok kan

ge både barn och föräldrar ökad kunskap.

Det har även tagits fram sångböcker som också är ett sätt att enskilt och tillsammans få in-

formation om astma och allergi. Att sjunga tillsammans kan vara ett annorlunda sätt att få

kunskap om astma och allergi. Via Internet kan barnet också gå in och få information,

kunskap och kommunicera samt byta erfarenheter med jämnåriga. Internetadressen

www.barnastma.nu ger möjlighet att länka sig in på en astmaskola och i lugn och ro inhämta

kunskap och information. Möjligheten att alternera mellan olika informationskällor kan

underlätta vägen till kunskap om astma och allergisjukdomen för barnet. På så sätt kan barnet

ta till sig det som passar just för den aktuella situationen (Tveiten, 2000; Reichenberg, 1999;

Edvinsson-Månsson,1988)

Astmaskola

I en intervjuundersökning av Hognert & Kullander (2001) visade det sig att astmasjuk-

sköterskor eftersökte mer kunskap om metoder vid undervisning till barn med astma och

allergi. Astmasjuksköterskorna märkte en tydlig ökning av antalet barn som kom till

mottagningarna inom primärvården på grund av astma och allergi. I och med detta kände
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astmasjuksköterskorna ett behov av mer kunskap om hur de bättre skulle kunna ge barn med

astma och allergi undervisning, stöd och råd.

Då astma och allergi är en kronisk sjukdom med varierande förlopp är kunskap om

sjukdomen viktig för en framgångsrik behandling. God kunskap om astma och allergi hos

barnet och familjen har visat sig ge högre livskvalitet, högre skolnärvaro, färre sjukdagar och

minskade sjukvårdskostnader. Astmamottagning eller astmaskola med team av läkare,

sjuksköterska, sjukgymnast, psykolog och allergikonsulent är ett sätt att ge barn och deras

familj kunskap och information. Det är också en bra möjlighet att erbjuda kontinuitet och

trygghet för barnet och dess familj. Upprepad information är ofta nödvändig och barnet och

familjen bör få möjlighet att i lugn och ro ställa frågor om mediciner, inhalationsteknik,

sanering och så vidare. Sjuksköterskan kan träffa barnet enskilt och/eller i grupp med eller

utan föräldrar, beroende på barnets ålder. Det är angeläget att avsätta god tid och det är även

angeläget att känsliga råd som rökning och sanering delges båda föräldrarna. Vid

saneringsproblem är det bra om syskon och/eller andra berörda också är med. Ordinerade

mediciner bör förevisas och barnet behöver tränas noga i inhalationsteknik. Barnet och

familjen bör också vara delaktiga i valet av inhalationsutrustning. Sjukgymnasten kan hjälpa

barnet att få ökad kroppsmedvetenhet och bra andningsteknik. Barnet kan också få hjälp med

hostteknik och avslappningsövningar hos sjukgymnasten (Hedlin, Svedmyr & Wennergren,

1998).

Divertie (2002) menar att undervisningen bör anpassas till barnets ålder och att även

föräldrarna bör få undervisning. Undervisningen bör vara knuten till barnets och familjens

behov. Sjuksköterskan bör ta reda på barnets och föräldrarnas kunskaper och förväntningar

och utifrån det lägga upp en behandlingsplan. Behandlingsplanen bör uppdateras vid varje

besök om det finns behov, till exempel vid ändrad medicinering. Regelbunden uppföljning är

betydelsefullt och det är viktigt att sjuksköterskan är lätt att nå per telefon. Barnets och

familjens kunskaper samt samstämmighet bör kontrolleras vid varje besök. Sjuksköterskan

kan använda sig av flera strategier för att kunna genomföra en bättre undervisning och

därigenom uppnå bättre samstämmighet mellan barnet och familjen. Ett sätt att nå

samstämmighet är att koppla ihop en daglig aktivitet såsom tandborstning, med medicinering,

exempelvis att ta sin inhalation varje dag före tandborstning om barnet borstar tänderna

morgon och kväll. Det kan också vara att ta reda på familjens ekonomiska situation och

möjligheter att genomföra en medicinsk behandling. Likaså att ta reda på barnets och
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familjens kunskaper om sjukdomen samt vad de förväntar sig av behandlingen för att undvika

missförstånd är också viktigt. Sjuksköterskan bör vara medveten om att kulturella faktorer kan

påverka samstämmigheten mellan barnet och familjen.

Vid Östra sjukhuset i Göteborg, (Sten, Wyholt, Normark & Åmark, 1999) bedrevs en enkät-

undersökning under åren 1994-1996 på en sjuksköterskeledd astmaskola med resurspersoner

som läkare, sjukgymnast och allergikonsulent. Undervisningen har ägt rum individuellt eller i

grupp och målet har varit att lära både barn och föräldrar att förstå astmasjukdomen och hur

de bör hantera olika förändringar i sjukdomsförloppet. Författarna har genom enkäter tagit

reda på vad barn kunde om sin sjukdom och utifrån detta inriktat sig på att finna bästa möjliga

vägar för att ge barnen ökade kunskaper. De valde att undersöka vad barn i åldrarna 9-12 år

kunde om sin sjukdom och om det var någon skillnad mellan barn som gått i astmaskola och

de som inte fått denna utbildning. Av 75 barn med astma och allergi hade 25 gått i

astmaskola. Av de barn som gått i astmaskola svarade 100 % rätt på frågan om vilka besvär

som kan förekomma vid astma och 88 % svarade rätt på vad som händer i kroppen vid astma.

Av de barn som inte gått i astmaskola svarade 86 % respektive 63 % rätt på dessa frågor.

Barnen fick också rita in på bilder hur de trodde att lungor och luftstrupe var placerade. Bara

en tredjedel av barnen visste att människan har två lungor och hur luftstrupen sträckte sig.

Hälften av de 25 barn som hade gått astmaskola hade ritat rätt. Utifrån dessa resultat har

sjuksköterskorna ändrat sin undervisning. Bilder över luftvägarna som tidigare användes var

avskurna så att endast lungor och luftrör visades. Nu används bilder av hela människokroppen

för att få fram rätta proportioner av luftvägarnas läge i bröstkorg och kropp. Den fysiologiska

undervisningen har blivit konkret och tydlig. Barnen får lägga handen på diafragmamuskeln

och känna på in- och utandning och lyssna på varandras lungor med stetoskop. Barnen kan få

i uppgift att med hjälp av en stödbild rita och måla luftvägarna. Med bra kunskap om

luftvägarnas anatomi och fysiologi förstår barnen bättre vad som sker vid astmasymtom och

hur astmamedicinerna verkar. Resultatet av detta blir att det underlättar för dem att hantera sin

astma (Sten, Wyholt, Normark & Åmark, 1999).

Sammanfattning
Resultatet visar att om sjuksköterskan är medveten om vad som påverkar barnet och dess

familj vid astma- och allergisjukdom, kan hon genom stödjande insatser hjälpa familjen till en

förståelse kring sjukdomen. Familjen kan tillägna sig olika strategier och bemästringssätt för
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att kunna hantera sjukdomen som ofta innebär en förändrad livsstil. Barn med astma använder

sig av olika copingstrategier och känner ofta skuld. De utsätter sig ofta för fara trots kunskap

om riskerna. Detta för att kunna leva så normalt som möjligt. Tonåringen kan ha svårt att

förena astmasjukdomen med den livsstil som tonårstiden kan innebära. Konflikter uppstår ofta

med föräldrarna som kan ha svårt att släppa taget om tonåringen. Föräldrar känner ofta oro

och har dåligt samvete. De intar ofta olika roller. Mamman är mer överbeskyddande och har

oftare kontakt med olika instanser. Pappan har ofta lättare att acceptera barnets sjukdom och

är mer benägen att släppa taget.

Resultatet presenterar vidare tre tillvägagångssätt som kan stödja patienten i sin sjukdom:

patientcentrerat förhållningssätt, familjeterapi och lek. Med patientcentrerat förhållningssätt

menas att sjuksköterskans arbete bygger på att barnet bibehåller en positiv självbild av sig

själv trots sorgen av att insjukna i en kronisk sjukdom. Att utgå från patientens levnadssätt

och utifrån detta förhållningssätt planera omvårdnaden blir därmed sjuksköterskans

arbetsuppgift. Familjeterapi har visat sig ha god effekt hos barn med astma och allergi.

Samtalet kan utformas genom att observera och analysera samspelet och interaktionen mellan

familjemedlemmarna samt genom att förbättra deras förmåga att använda sina egna resurser.

Samtalen kan leda till att familjen får en bättre insikt om sina problem och de blir mer lyhörda

för varandras känslor och tankar. Barn uttrycker känslor och upplevelser genom lek. Lek kan

vara ett sätt att kommunicera och förmedla information på. I leken förenas barnets känsla,

vilja och tanke. Genom lek blir barnet medvetet om sin omgivning. Via lek förmedlar barnet

det första tecknet på att barnet kan uttrycka vad det själv vill. Då barnet fått god kunskap om

sjukdomen, dess orsaker och behandling ger detta ökad förståelse för sjukdomen och därmed

en samstämmighet omkring livsstilsförändringar och ordinerad behandling. Detta leder då till

bättre livskvalitet för barnet.

DISKUSSION

Metod
Metoden som valts är litteraturstudier. Metoden anses vara relevant då syftena besvarats.

Litteratur söktes huvudsakligen via databaser. Fördelen med att söka i databaser var att det

gav möjlighet att läsa sammanfattningar på funna artiklar. På detta sätt kunde den litteratur

som bedömdes relevant utifrån studiens syften väljas ut på ett tidigt stadium (Nyberg, 2000).
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Polit & Hungler (1999) skriver att i en litteraturstudie är det möjligt att ta med även icke

vetenskaplig litteratur, vilket också har gjorts i denna studie. Enligt Polit och Hungler bör det

vara två personer eller fler som läser och analyserar materialet ur valideringssynpunkt. Detta

förfaringssätt gav utrymme till diskussioner och ökad analys. Inom ämnesområdet astma och

allergi erhölls en mängd forskningsmaterial inom ämnesområdet.

I litteraturen som studien redovisar, angående sjuksköterskans roll, har artiklarna och annan

litteraturs resultat genomgående visat att det är värdefullt att stödja patienten och dennes

familj vid astma- och allergi. De artiklar som författarna funnit redovisar studier som

övervägande lett fram till en samstämmig konklusion och med detta har studiens trovärdighet

stärkts (Notter & Hott, 1996).

Resultat
Syftet var att genom litteraturstudier studera hur astma och allergi kan påverka barnet och

dess familj. Syftet var också att studera hur sjuksköterskan kan stödja barnet och familjen vad

gäller omvårdnad vid astma och allergi.

Det allergiska barnet och dess familj
Orem (1991) skriver också att det är alla vuxna personers rättighet och ansvar att utöva

egenvård något som innefattar ansvar för både gamla och unga. Orem skriver att den sociala

gruppens inflytande är av betydelse för inlärning av egenvårdsåtgärder. Strannegård &

Ransom (1998), skriver att astma och allergi kan medföra stora förändringar i familjens

livsföring. Reichenberg (1999) menar att familjemönstret kan bidra till att barnet försämras i

sin sjukdom och att det beror på hur familjen reagerar och hanterar situationen.

Astma och allergi påverkar inte bara barnet, utan även föräldrar och syskon. Konflikter kan

uppstå och det kan leda till stora påfrestningar inom familjen. Det kan vara svåra beslut som

till exempel ett syskon som inte vill sluta rida eller att avliva en katt eller hund. Sociala

problem kan uppstå, med risk för isolering, då barnet kanske inte kan besöka kompisar som

har katt eller hund. Det är viktigt för sjuksköterskan att vara medveten och lyhörd för detta

och ha kunskap om hur hon kan hjälpa och stödja barnet/tonåringen och dess familj. För

sjuksköterskan är det också viktigt att känna till att familjer kan reagera och hantera
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situationer på flera sätt. Sjuksköterskan kan stödja familjen genom att hjälpa dem fram till

beslut som kan kännas bra för alla.

Betydelsen av kulturella faktorer för egenvårdsbeteendet betonas av Orem (1995). Orem

skriver att egenvårdshandlingar lärs in i det samhälle och den kultur patienten växer upp i.

Orem skriver vidare att patientens handlingar påverkas av värderingar, seder och normer i den

sociala grupp patienten tillhör. Föräldrar agerar olika när ett barn får astma och allergi.

Reichenberg (2001) har i sin studie kommit fram till att föräldrarna intar olika roller.

Mammor var mer aktiva mot daghem, skola och hälso- och sjukvård. Dalheim Englund &

et.al. (2001) har i en annan studie tyckt sig se att pappor ställer mer krav på barnet och

uppmuntrar dem till att vara självständiga. Mammorna oroade sig mer över barnen och kände

ofta dåligt samvete. Författarna till studierna skriver att detta kan leda till konflikter.

Familjeterapi med samtal kan här vara en möjlighet för sjuksköterskan att hjälpa familjen.

Med hjälp av samtal med cirkulära frågor kan föräldrarna få insikt om att de har intagit olika

roller som de kanske har ”fastnat i”. De kan även få hjälp med att lyfta fram sina känslor så att

den andra partnern blir medveten om dem. Tillsammans kan de då lättare skapa nya roller och

hjälpas åt med ansvaret.

Astmans och allergins påverkan på tonåringen
Bergström (1996), Sundell Celikel (1999) och Bergsten & Holmner (2000) skriver att

tonåringar med astma och allergi fordrar ett speciellt omhändertagande. Divertie (2002)

menar att det går att utnyttja tonåringens vilja att vara självständig i behandlingen. Det är

viktigt att sjuksköterskan bygger upp ett starkt förtroende och relation till tonåringen och att

tonåringen känner sig delaktig i behandlingen. Sundell Celikel (1999) skriver att i en studie

från Huddinge sjukhus blev resultatet att pojkar upplevde bättre livskvalitet än flickorna och

detta skulle bero på att pojkarna hade högre KASAM.

Astma och allergi påverkar tonåringens liv såväl hemma, i skolan som på fritiden. Att behöva

gå upp tidigt på morgonen för att hinna inhalera läkemedel, smörja in kroppen, gå på täta

läkarbesök och att inte kunna delta i alla aktiviteter kan begränsa tonåringen livssituation. Det

är en utmaning för sjuksköterskan att stödja tonåringen i omvårdnaden av astma och allergi,

eftersom tonårstiden i sig är en krävande tid och att tonåringen dessutom har astma och
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allergi. Tonåringarna behöver extra stöd och sjuksköterskan bör därför ägna dem mer tid.

Detta för att höja deras KASAM som i sin tur ger dem bättre livskvalitet.

Psykiska faktorers inverkan på astma och allergi
Cullberg (1993) skriver att oftast hela familjen hamnar i chock och kris när patienten får en

sjukdom, men att det finns ett naturligt läkningsförlopp. Stamnes (2000) och Reichenberg

(1999) skriver att den första tiden präglas av brist på kontroll och en känsla av att inte veta

vad som pågår. Efter en tid finner dock familjen kontroll över situationen, men hur familjen

bemästrar situationen beror på flera faktorer, såsom till exempel om möjlighet finns till stöd i

det sociala nätverket.

Vilket socialt stöd som fungerar bäst vid olika sjukdomar är unikt för varje enskilt barn. Det

är angeläget för sjuksköterskan att ha kunskap om att psykosocialt stöd och stödjande nätverk

i barnets omgivning kan göra att barnet kan hantera sin sjukdom bättre. Det är viktigt för

sjuksköterskan att ha kunskap om hur den psykiska reaktionen kan gestalta sig vid

sjukdomsdebut eller vid akuta situationer för att på bästa sätt kunna ge stöd. Föräldrar till barn

med astma och allergi lever ofta med osäkerhet i det dagliga livet på grund av att barnet har

en sjukdom som medför att de ständigt behöver vara vaksamma över barnets tillstånd. Astma

och allergi påverkar en familjs liv, då besvären är av återkommande och ibland av akut

karaktär. Detta medför många gånger en svår och arbetsam situation för hela familjen. För

sjuksköterskan är denna kunskap värdefull.

Patientcentrerat förhållningssätt
Resultatet av studien utmynnade i tre tillvägagångssätt som kan underlätta för sjuksköterskan

vid omvårdnad av barn med astma och allergi och hur hon kan ge råd och stöd. All

sjukvårdspersonal behöver medicinska baskunskaper och fortlöpande utbildning om allergi

och annan överkänslighet. Det är också angeläget att personal får lära sig metoder om hur ett

budskap kan förmedlas på ett lämpligt sätt till ett barn och dess familj. En metod kan vara att

arbeta utifrån ett patientcentrerat förhållningssätt.

I ivern att hjälpa patienter och anhöriga ges ibland för mycket information vid samma tillfälle.

Kanske också information som patienten inte alls är intresserad av eller förstår. För att få ett

bra samarbete med patient och anhöriga bör sjuksköterskan eftersträva att ge familjen goda
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förutsättningar att inhämta den nödvändiga informationen. Båda föräldrarna bör vara med och

det är angeläget att hitta någon sysselsättning för medföljande syskon. Det är också angeläget

att avsätta tillräckligt med tid för detta. För att nå samstämmighet och överenskommelse

behövs kunskap. Att vara ett barn med astma i en familj där det inte finns kunskap om astma

kan vara en svår situation för barnet. Patientcentrerat förhållningssätt kan vara att engagera

patienten och dess nätverk gällande beslut i omvårdnaden. I och med det blir det också ett

samarbete och en bättre följsamhet till ordination av astmamediciner. Patienten får tydliga

förklaringar om behandling och raka och ärliga svar för att kunna ta del i omvårdnadsbeslut.

Sjuksköterskan bör arbeta utifrån ett patientcentrerat förhållningssätt och även utgå från de

resurser patienten har. Det är extra viktigt då det gäller att stödja patientens val till

livsstilförändringar som kan bli aktuella vid sjukdomen astma och allergi. Orem (1991)

skriver att det är av stor vikt att omsorgen från närstående och annan personal bör vara

inriktad på den beroende personens oförmåga att utföra nödvändig egenvård. Det

grundläggande är att lyssna in behovet från barnet utifrån ålder och livssituation.

Att arbeta utifrån ett empowerment-tänkande i patientutbildningen kan påverka vanorna hos

patienten utan att bli fråntagen sin livsfilosofi. Med empowerment, i vården är det lättare att

påverka den komplexa personliga egenvården utan att störa patientens integritet eftersom det

leder till en förändring som för patienten är möjlig att uppnå (Björvell, 2001).

Vid all undervisning sker en förändring hos barnet. Förändring är en del i empowerment efter-

som barnet också avser att öka självkänslan genom en aktiv kontroll över sin egenvård. Eget

ansvar i egenvården förstärker barnet självständighet och känsla av att hantera sin sjukdom.

I studien av Jones et al. (2000) och Häyry (1995) beskriver författarna vikten av ett

patientcentrat förhållningssätt. Att sträva efter samstämmighet och inte ”uppifrån kommande”

information är i sådana här situationer viktigt för att budskapet tas emot på ett positivt sätt.

Patienten kan inte tvingas till ett nytt levnadssätt av någon utifrån utan att det då görs intrång

på dess autonomi.

Sjuksköterskan kan inte genom förmyndarskap och begränsningar av frihet påverka barnet att

leva efter andras levnadssätt. Respekt för barnets självbestämmande förutsätter att

hälsofostran inte i första hand är fostran till hälsa utan snarare består i att sjuksköterskan gör

barnet medvetet om villkoren för dess egen hälsa. Orem (1995) skriver att
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egenvårdshandlingar bör inriktas på specifika mål som betonar vikten av målsättning för

utveckling av barnets egenvårdkapacitet. Sjuksköterskan bör visa öppenhet i samtalet med

barnet. Genom att planera in tillräckligt med tid i början av kontakten med barnet och

familjen kan fortsatta besök bli mindre skrämmande för barnet. Sjuksköterskans främsta

uppgift är att stödja barnets mål som bör leda till en bättre hälsa. Det är viktigt att de uppsatta

målen kommer från de berörda själva.

Ett stöd för sjuksköterskan kan vara att delta i en handledningsgrupp tillsammans med andra

personalgrupper. Handledning ger möjlighet till eftertanke och möjlighet för sjuksköterskan

att se sig själv och familjen i ett meningsfullt och begripligt sammanhang och detta kan då

leda till ökad empati och därmed bättre förhållande mellan sjuksköterska och barn. Svedin

(2000) skriver att problem kan i en handledningsgrupp bli betraktat utifrån olika vinklar och

sjuksköterskan kan på så sätt få hjälp med att gå vidare i samtalet med en familj.

Patientens levda kunskap

Sjuksköterskan bör utgå från patientens/föräldrarnas ”levda kunskap” och ”social life and

emotional state”. Den levda kunskapen kan ibland vara ett hinder då ett budskap förmedlas.

”Social life and emotional state” förklarar hur patientens livssituation är och hur patienten

mår, vilket påverkas av hur ett budskap tas emot. Det är värdefullt att sjuksköterskan kan

känna av situationen hur patienten mår om det gäller en krissituation eller om patienten är i en

lugn fas (Hansson-Scherman, 1998; Zernike, Corish & Henderson, 1997).

Det är angeläget att sjuksköterskan erbjuder den kunskap som behövs för just den enskilde

patienten så att kunskapen blir meningsfull. I arbetet med barn är det väsentligt att även för-

äldrarnas levda kunskap uppmärksammas och respekteras i omvårdnaden, då föräldrarna är

delaktiga i omvårdnaden hos små barn. Orem (1991) skriver att bristande närståendeomsorg

kan bestå i befintlig otillräcklighet. Bristande närståendeomsorg definieras som obalans

mellan den ansvarige vuxnes förmåga och barnets egenvårdskrav.

Hansson-Scherman (1999) skriver om vikten av att sjuksköterskan bör utgå från barnet och

dess familjs levda kunskap. Den personliga tolkningen av sjukdomen som patienten gör när

han är sjuk kan vara svår att förstå för sjuksköterskan. Som sjuksköterska är det viktigt att ha

kunskap om att hon bör lyssna på barnets kunskap så att budskapet passar just för den aktuella

situationen. Ett bra exempel kan vara Blixen, Hammel, Murphy & Ault (2001) som i sin
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undersökning kom fram till att kyrkan, som historisk sett varit en central punkt var en naturlig

plats att träffas på. I kyrkan bedrivs utbildning, soppkök och mellanmänskligt stöd. Kyrkan

hjälper även till med att förmedla arbete. Att i kyrkan samtala om kunskap om hantering av

astmasjukdomen skulle kunna bli ett naturligt sätt att förmedla ett budskap.

Astma och allergi i skolan

Borres (1998) och Reichenberg (2001) skriver att astmatiska skolbarn har mer psykiska

problem och presterar mindre i skolan. Föräldrar lägger ner mycket tid på kontakter och att

samarbetet ofta fungerar dåligt. Divertie (2002) menar att sjuksköterskan kan hjälpa barn som

inte vill ta sina inhalationer, på grund av att de inte vill visa sina jämnåriga att de har

astmamediciner. Sjuksköterskan kan då fråga lärare och idrottslärare om det finns någon

avskild plats där barnet och/eller tonåringen kan ta sina mediciner.

Sjuksköterskan har en viktig uppgift att fylla för dessa barn och deras föräldrar. Hon bör

fungera som ”spindeln i nätet” och se till att nätverket i förskolan/skolan runt barnet fungerar.

Hon är även ”spindeln i nätet” i kontakten med familj och annan sjukvårdspersonal som

psykolog och behandlande läkare.

I Sverige har gjorts försök med allergiklasser för att underlätta för barn med astma och allergi.

Där används till exempel särskilda overaller som tvättas i skolan och bok- och materialskåp

används för att försöka minska allergenmängderna i klassrummen. Vidare har kortare

lektioner införts, parfymanvändandet minskats och daglig städning har införts i skolan

(Borres, 1998). Att utveckla allergiklasser i skolan är en bra idé. Det kan medföra att barnet

förbättras i sin astma och allergi och att psykiska problem kan bli mindre. Men, det kan vara

svårt att genomföra i mindre skolor där elevunderlaget är begränsat. Ett sätt att starta en

allergiklass på mindre skolor kan vara att göra allergiklassen större genom att slå ihop flera

årskurser i en klass. I dagens samhälle då ekonomin är ansträngd i flertalet kommuner kan det

tyvärr finnas hinder att utveckla en organisation runt en allergiklass, då detta fordrar ökade

ekonomiska resurser.

Borres et al. (2000) skriver om råd och rekommendationer i skolan såsom att det inte skall

vara för stora klasser. Det kan vara ett stöd för skolsköterskan då sammansättning av

skolklasser diskuteras. Men, det kan diskuteras om det är möjligt att följa i dagens skola, då
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skolsköterskan ansvarar för många elever. Det kan då vara svårt att få tiden att räcka till

eftersom skolsköterskan ofta är ensam i sin yrkesroll.

I USA har det utarbetats astmamottagningar på skolor. Dessa har vuxit fram på grund av

astma och allergins ökning och det ökade behovet av stöd och undervisning, både till elever,

föräldrar och skolpersonal. Resultatet blev, då tillgängligheten ökade, att samarbetet mellan

skolsköterskan, annan hälso- och sjukvårdspersonal, barn och föräldrar och skolans personal

blev bättre och smidigare (Meng, 2000).

Genom att även i Sverige införa astma- och allergimottagningar på skolan med en särskild

astmasjuksköterska skulle det vara lättare att följa råden och rekommendationerna för astma

och allergi i skolan. Det skulle kunna organiseras genom att astmasjuksköterskan ansvarar för

flera skolor och då ha mottagning någon dag i veckan på varje skola. Sjuksköterskan skulle då

kunna bygga upp ett nätverk runt barnet med astma och allergi och därigenom få en bättre

omvårdnad och kontaktnät.

Familjeterapi som metod
Ett bra hjälpmedel för sjuksköterskan kan vara de av Reichenberg (1999) och Wright &

Leahey (1998) beskrivna metod att utifrån familjeterapi och samtal med cirkulära frågor

hjälpa barnet och familjen att komma till insikt om sina problem och sin situation.

Reichenberg (1999) menar att det med enkla medel går att underlätta kontakten med familjen

och samarbetet inom familjen. Orem (2001) skriver om familjerelaterade miljöfaktorer. Att

familjen har vissa roller och attityder som kan påverka barnets hälsosituation och omvårdnad.

Familjen har också resurser som bör tas tillvara. Detta kan ske genom familjeterapi där

sjuksköterskan kan hjälpa familjen att bli medveten om sina resurser.

I dagens samhälle då antalet skilsmässor ökar är det extra viktigt att sjuksköterskan är

uppmärksam på familjesammansättningen i kontakten med barnet. Det kan vara att inbjudan

till samtal bör sändas till båda föräldrarna om det finns olika adresser, eftersom

sjuksköterskan förmodligen inte vet hur familjesituationen är. Det är ett sätt att visa att båda

föräldrarna är lika betydelsefulla för barnet. Detta betyder också att sjuksköterskan är mer

lyhörd i samtalet med familjen. Detta arbetssätt kan göra att barnet känner sig tryggare då

båda föräldrarna är delaktiga och kan ge stöd i svåra situationer.
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Barnets situation blir som ett eko i familjen då barnet får en sjukdom. Att då få stöd via

familjeterapi kan bli en del i behandlingen då hela familjen är engagerad i sjukdom och

behandling. Familjeterapi kan ge familjen insikt om problem och en förståelse för hur andra

familjemedlemmar upplever situationen. Sjuksköterskan och familjen kan genom familje-

terapi få en bra relation som i sin tur leder till concordance (samstämmighet).

Leken som hjälp för att uppnå concordance
Att leka är livsnödvändigt för alla barn. Friska, sjuka eller handikappade barn, alla behöver

leka. Vuxna uppfattar ibland barns lek som tidsfördriv och utanför vardagens allvar och

ansvar. I själva verket är leken just vägen till allvar och ansvar. I leken pågår ständig inlärning

och ny kunskap inhämtas. Leken är medlet att växa till vuxen. Den bidrar till att utveckla det

enskilda barnets identitet, intelligens och kroppskänsla (Ljungström, 2000).

Orem (1991) beskriver egenvård som ett beteende som lärs in via interaktion och

kommunikation inom större sociala grupper. Ljungström (2000) skriver också att förutom att

ge lustkänslor fyller leken många funktioner. Barnen förbereder sig för kommande situationer

och bearbetar upplevelser genom lek. Emtner (1999) och Edvinsson-Månsson (1988) skriver

att genom lek kan barnet få möjlighet att handskas med sin rädsla. Barnet kan också via lek

lära sig att klara av ångestfyllda situationer. Leken kan också överföra passivitet till aktivitet

som gör att barnens självförtroende stärks.

Idag, då det sker förändringar inom hälso- och sjukvården och många barn vårdas hemma, via

primärvård och hemsjukvård, är det viktigt att föräldrar görs medvetna om att barnen behöver

aktiveras och får lov att leka aktivt hemma. Dagsjukvård har ökat inom barnsjukvården och

även dessa barn har behov av att delta i lekterapiverksamhet mellan provtagningar och

behandlingar. Leken kan för små barn bli till aktiv träning och leder då till att patienter med

astma får fysisk träning. Små barn som leker aktivt och får uppleva en positiv känsla av lek

och inte en känsla av andnöd. Detta ger dem god hälsa och bättre livskvalitet. Redan då barnet

är litet är det betydelsefullt att barnet och familjen blir trygga i sin kunskap om hur de bör

hantera astmasjukdomen. Ju mer trygghet som kan grundläggas hos barnet och familjen från

början, desto naturligare blir det för barnet under uppväxttiden att hantera sin sjukdom på ett

sådant sätt att sjukdomen inte hämmar barnet till att inte vara fysiskt aktiv. Träning, aktivitet
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och lek är viktigt för alla barns utveckling och hälsa. Flertalet barn med astma och allergi kan

klara vanlig träning och fysisk aktivitet. Men det är angeläget att se till helheten och vad som

passar bäst för det enskilda barnet. Det är viktigt att barnet får leka, springa och röra på sig.

Sjuksköterskans möjligheter att samarbeta med andra yrkeskategorier såsom sjukgymnaster

och lekterapeuter ger barnet möjligheter till den aktivitet som passar barnet bäst.

Emtner (1999) och Sundell Celikel (1999) beskriver hur stöd till astmapatienter kan ges så att

fysisk ansträngning kan utföras. Reichenberg (2001) skriver att barn med astma och allergi är

särskilt besvärade av att inte kunna springa som sina jämnåriga när de leker eller utövar idrott.

De barn som har lärt sig hur de bör medicinera för att undvika astmaanfall vid ansträngning

utan att få besvär har större möjligheter att vara delaktig i aktiviteter med kompisar.

Att stödja barnet under en längre period (veckor, under pass med ansträngning) kan medföra

att barnet lär sig hantera sina astmamediciner. De får också lära sig att det går att anstränga

sig och får även kunskap om att astmasjukdomen förbättras genom träning. Genom detta stöd

från vårdpersonal blir risken att inte hamna i social isolering mindre och ett större socialt

nätverk byggs upp kring barnet. Detta kan bidra till bättre självförtroende, livskvalitet, hälsa

och trygghet i att hantera sin sjukdom.

Orem (1995) skriver att hälsa och välbefinnande är omvårdnadens övergripande mål och

betonar betydelsen av goda vanor för att främja hälsa. När obalans uppstår mellan patientens

egenvårdskapacitet och de terapeutiska egenvårdskraven är patienten i behov av omvårdnad.

Genom sin omvårdnadskapacitet kan sjuksköterskan främja utvecklingen av patientens

egenvårdkapacitet så att jämnvikten återställs. Orem menar att undervisning är en viktig del i

egenvården. Författarnas uppfattning är att god kunskap i de tre tillvägagångssätten:

patientcentrerat förhållningssätt, familjeterapi och lek är ett stöd i undervisningen till ett barn

med astma och allergi.

Slutkommentar
Målet med astmaundervisning och behandling är att barnet bör kunna ta kontroll över

sjukdomsförloppet, bli symtomfri och bevara lungfunktionen. Att stödja barnet och dess

familj genom att utgå ifrån ett patientcentrerat förhållningssätt, familjeterapi och lek kan vara

ett tillvägagångssätt för att uppnå trygghet i egenvården. Orems (2001) omvårdnadsteori, om
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egenvård, strävar efter att stödja patienten från beroende till oberoende. Att som sjuksköterska

arbeta utifrån Orems omvårdnadsteori är ett stöd i arbetet. Närståendeomsorg omfattar inte

den normala omsorgen föräldrar har till sitt barn. Då barnet behov förändras genom till

exempel en sjukdom kan begreppet närståendeomsorg bli relevant. Orem inräknar barnets

familj som en kompenserande del till egenvårdsförmågan.

Sjukdomen astma och allergi ställer stora krav på patienten och dess sociala nätverk skriver

Reichenberg (1999) och Strannegård & Ransom (1998). Stödja barnet och dess familj så att

de kan hantera sjukdomen både i lugna och akuta skeden är en viktig uppgift för

sjuksköterskan. Att arbeta, patientcentrerat, utifrån ett team med olika yrkeskunskap, kan vara

en väg att gå och tillsammans hjälpa barnet att uppnå trygghet i egenvården. Sjuksköterskans

roll blir då att vara ”spindeln i nätet” och vara länken mellan barnet, familjen och dess

nätverket.

Astma och allergi ökar i snabb takt hos i stort sett hela befolkningen. I och med det fordras en

bred kunskap från hälso- och sjukvårdspersonal i möte med barn innan stora problem har

uppkommit. Att kunna erbjuda barnet ett promotivt informationsmaterial att arbeta med,

skulle kunna vara en väg att nå en god egenvård.

För att kunna utveckla arbetsmetoder för dagens sjuksköterskor behövs utbildning. Utbild-

ningen skulle bland annat kunna innehålla kunskap om vikten av att stödja nätverket runt

barnet, pedagogik och specifik kunskap om astma och allergi hos barn och hälsopromotion till

barnet med astma och allergi.

Ytterligare forskning fordras emellertid för att klargöra hur undervisningen kan bedrivas på

bästa sätt. Fortsatta studier utifrån detta arbete skulle kunna vara att intervjua astma-

sjuksköterskor på barnmottagningar om deras upplevelse av att arbeta med olika under-

visningsmetoder för att stödja barnet och dess nätverk.
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