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ABSTRACT 
Asthma is the most common chronic illness in children. Re-admissions to hospital are 
common and asthma has a significant impact on children and their families. The purpose of 
this study was to describe the outcome of the nurses’ information and education handed to the 
family. The result of this literature study was based on 14 scientific articles which evaluated 
the families’ knowledge and the illness’ impact on daily life after different ways of asthma 
information and education. The result of this study showed that self-management education 
and repeated information reduced emergency department visits, hospitalizations and costs 
related to pediatric asthma care. Information and education helped the family to feel secure 
enough to handle the disease at home, which led the family towards a more stable and 
predictable lifestyle. 
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BAKGRUND 

 

Har information och utbildning någon påverkan på barn med astma och deras familjer? Kan 

sjuksköterskan genom att utbilda familjen arbeta preventivt och på så sätt effektivisera vården 

för denna patientgrupp samtidigt som sjukvården sparar både tid och pengar? Astma och dess 

besläktade sjukdomar är den vanligaste gruppen av diagnoser hos barn som läggs in på 

sjukhus och antalet sjukhusbesök p.g.a. barnastma har ökat kraftigt de senaste två årtiondena 

(Wesseldine, McCarthy & Silverman, 1999).  

 

Barn (0-12 år) utvecklas utifrån medfödda egenskaper och den miljö de växer upp i, vilket 

bidrar till att alla barn har olika förutsättningar att utvecklas (Becker, 2001; Hagelin, 

Magnusson & Sundelin, 2000). Vissa grundläggande faktorer inom barns utveckling är 

särskilt betydelsefulla för vårdpersonal att ha kunskap om när barn blir sjuka. Några av de 

faktorer som varierar från barn till barn är uttryckssättet, uppfattningsförmågan, 

tidsuppfattningen och tankeverksamheten (Tveiten, 2000). Jämförs två jämnåriga barn så kan 

stora individuella skillnader framgå. Även barnets kön påverkar mognadsgraden då flickor 

ofta utvecklas tidigare än pojkar (Lagercrantz & Lindberg, 1999). När barn kommer in på 

sjukhus, vilket utgör en främmande miljö med undersökningar, okända människor och 

komplicerat språk bör barnet ha sin familj i närheten för att kunna känna trygghet. De flesta 

barn blir stressade av situationen och hanterar detta beroende på ålder, mognad och tidigare 

sjukhuserfarenheter (Tveiten, 2000). 

 

Canadian Asthma Consensus Report definierar astma som: “a disorder of the airways 

characterized by paroxysmal or recurrent symptoms (cough, wheeze, chest tightness, and 

dyspnea) with variable airflow limitation and airway hyperresponsiveness to a variety of 

stimuli” (Becker, 2001, s. 485). Tillståndet framkallar oro och ångest hos barnet, som även 

kan bli blekt och kallsvettigt (Månsson & Enskär, 2000). Det är inte alls ovanligt att barn 

förväxlar psykiska och fysiska astmasymtom med varandra vilket leder till förvirring där 

ångest och astmasymtomen inte går att särskilja (Annett, 2001). Hos barn under två års ålder 

är astma oftast infektionsutlöst medan äldre barn även får besvär vid allergen kontakt (t.ex. 

pollen, pälsdjur eller tobaksrök) eller ansträngning (Hofsten & Lidbeck, 1995; Holmner & 

Sundberg, 2000). Foucard, Hedlin & Kjellman (1998) påtalar att antalet barn som insjuknar i 

astma har ökat drastiskt de senaste decennierna. Då astma hos barn blir allt vanligare har allt 
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fler forskare och kliniker börjat satsa på att skapa effektivare metoder både i förebyggande 

och behandlande syfte (Sharek et al., 2002; Wesseldine et al., 1999).  

 

Astma behandlas med två typer av läkemedel. Dels med antiinflammatorisk eller antiallergisk 

förebyggande effekt (behandlar sjukdomsorsaken) och dels med luftrörsvidgande medicin 

med kort eller långvarig effekt (behandlar symtomen). Den farmakologiska behandlingen 

administreras oftast genom inhalationer (Lagercrantz & Lindberg, 1999; Månsson & Enskär, 

2000). Sjuksköterskan har en viktig roll när det gäller att undervisa barnet och dess föräldrar i 

vilka situationer medicin krävs samt i korrekt inhalationsteknik. Informationen ska vara 

anpassad till barnets utvecklingsnivå samtidigt som en mera omfattande information ges till 

föräldrarna (Wooler, 2001). Vid behandling av astma är det inte bara medicinering som är av 

betydelse utan även miljöförbättrande åtgärder, patientutbildning och sjukgymnastik 

(Holmner & Sundberg, 2000). Det ökande antalet av barnastma gör det nödvändigt för 

vårdpersonal att mera effektivt lära ut till barnen hur de ska hantera sin sjukdom (Schmidt, 

2002). Sjuksköterskan ska uppmuntra familjen och framför allt barnet att inte bara medicinera 

efter vad olika mätinstrument (t.ex. PEF-mätare) säger utan lära sig att själv känna efter hur 

man mår. Genom detta kommer barnet att bli mera delaktigt och till slut självständigt i det 

dagliga hanterandet sin astma (Wooler, 2001).  

Insikten om familjens betydelse för hälsa och välbefinnande hos de enskilda 

familjemedlemmarna tyder enligt Wright och Leahey (1998) på att omvårdnaden har 

utvecklats till vad som i dagligt tal kallas för ”familjefokuserad omvårdnad”. Föräldrarna är 

de personer som är viktigast för barnet och när de får information och kunskap blir de 

tryggare i sin föräldraroll vilket leder till att barnet mår bättre (Hordvik & Straume, 1999). 

Informationen som ges till familjen måste vara genomtänkt och enhetlig. Minsta skillnaden i 

den information som ges kan skapa förvirring och missförstånd (Wooler, 2001). Becker 

(2001) anser att trots att sjuksköterskan inte kan förhindra utvecklingen av astman är det 

möjligt att hjälpa barnen och deras familjer att kontrollera sjukdomen genom korrekt 

information och utbildning. Eftersom astma är en kronisk sjukdom kommer den i olika 

utsträckningar att påverka familjens vardag (Hordvik & Straume, 1999). Många föräldrar är 

inte medvetna om fördelen av att kunna undvika olika allergen i vardagsmiljön. Därför bör 

sjuksköterskan hjälpa familjen genom att först samtala om hur miljön ser ut hemma samt i 

andra miljöer i barnets omgivning för att därefter kunna identifiera vilka allergen barnet 

utsätts för (Wooler, 2001). Genom att ta tillvara de resurser som finns inom familjen och 

därigenom stötta och hjälpa dem att finna sina egna lösningar på olika problem som kan 
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uppkomma. Bristande information kan hämma familjens egen förmåga att hantera sådana 

problem (Wright & Leahey, 1998).  

 

I samband med att barnet insjuknar får familjen mycket information av sjukvårdspersonalen, 

men svårigheter att koncentrera sig och att minnas kan göra det svårt att ta till sig 

informationen (Hordvik & Straume, 1999). Yngre barn har ofta fler återintag än äldre barn, 

vilket delvis kan förklaras av den tillfälliga naturen av förskoleastma och dess dåliga resultat 

av förebyggande behandling (Wesseldine, McCarthy & Silverman, 1999). De yngre barnen är 

inte heller alltid medvetna om astmasymtomen då de uppträder på olika sätt vid olika tillfällen 

och barnen har inte den kunskap och erfarenhet som krävs för att kunna avgöra om symtomen 

är ett tecken på astman, vilket gör att föräldrarna har en avgörande roll i den dagliga 

omvårdnaden (Annett, 2001; Wooler, 2001). 

 

Informationen bör ges vid upprepade tillfällen samt i sådana situationer då föräldrarna är 

mottagliga (Wooler, 2001). De små barnen reagerar inte i första hand på informationen som 

ges, utan på det de upplever på sjukhuset och på hur föräldrarna reagerar i olika situationer 

(Hordvik & Straume, 1999). Det är bra om sjuksköterskan diskuterar med föräldrarna om hur 

de uttrycker sig angående astman inför barnet då barnet lätt tar efter föräldrarnas värderingar 

(Annett, 2001). Barn lär sig att hantera astman genom att observera när någon annan agerar i 

olika situationer och kommer därefter ihåg vad de har sett och härmar beteendet (Schmidt, 

2002). Yngre barn tror ofta att situationen kring astman alltid kommer att vara densamma och 

har svårt att inse att deras hälsa kan förbättras med tiden. Därför är det viktigt med 

uppföljande information allteftersom barnet blir äldre och mer moget för informationen 

(Annett, 2001).  

 

 

SYFTE 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva effekten av den information och utbildning 

som sjuksköterskan ger till barn med astma och deras familj.  
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METOD 

 

Studien genomfördes som en litteraturstudie och resultatet baserades på 14 vetenskapliga 

artiklar. Sökningar gjordes i databaserna Medline, ELIN och Elsevier genom att följande 

sökord kombinerades på olika sätt: asthma, child*, information, education, family, care, 

nurs*, results och parents (Se bilaga I). Vid några sökningar gjordes begränsningar till 

artiklarnas publiceringsår. Sökorden återfanns i artiklarnas titel, abstract eller som nyckelord. 

De vetenskapliga artiklarna som inkluderades i studien skulle vara publicerade tidigast 1997 

och beröra barn med astma som mottagit information eller utbildning av en sjuksköterska. Det 

fanns inga begränsningar för om utvalda artiklar skulle vara kvalitativa eller kvantitativa och 

det totala antalet träffar blev 486 stycken. Urvalsförfarandet bestod av fem steg. Det första 

steget var att exkludera de artiklar som inte uppfyllde våra primära inklusionskriterier. Genom 

att därefter läsa artiklarnas titlar sållades artiklar bort som tillsynes inte hade något värde för 

studiens syfte. För de artiklar där titeln tilldrog sig uppmärksamhet lästes abstrakten igenom. 

De artiklar där abstraktet ansågs vara passande för studiens syfte gick vidare till nästa 

urvalssteg som bestod i en första genomläsning av artikeln. Därefter genomgick godkända 

artiklar en kvalitetsgranskning vilket innebar noggrann genomgång och kritisk granskning av 

utvalda artiklars metod och en summering av detta återfinns i artikelöversikten (Bilaga II). De 

artiklar som genom alla steg i urvalsprocessen bedömdes vara relevanta för studiens syfte 

utgjorde grunden för studiens resultat. 

 

Artikelanalysen, inspirerad av Olsson och Sörensen (2001), inleddes genom att författarna 

läste igenom materialet var för sig eller tillsammans. De textenheter som svarade på syftet 

identifierades och markerades i artikeln för att sedan med svensk översättning överföras till 

separat papper. Därefter kategoriserades materialet efter vilka effekter information och 

utbildning hade för barnet och dess familj. 
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RESULTAT 

Barnen 

 

Då alla barn befinner sig på olika utvecklingsnivåer relaterat till ålder och mognad behöver 

information och utbildning anpassas efter det individuella behovet. Oberoende av hur mycket 

kunskap barnen hade sedan tidigare hanterade de ett astmaanfall på likartat sätt medan ingen 

av de yngre barnen visste varför de fick astmaanfall enligt en studie av Pradel, Hartzema och 

Bush (2001) där barns kunskap om sjukdomen astma undersöktes efter rutinmässig 

information. Skillnaden mellan barn som fått astmautbildning och inte, är att de utbildade 

barnens tankar om att ha astma förbättrades när de själva kunde agera vid astmaanfall, medan 

de övriga barnens tankar blev mer negativa när de var tvungna att agera mot astman (Brazil, 

McLean, Abbey & Musselman, 1997). I en studie av Holzheimer, Mohay och Masters (1998) 

jämförs effektiviteten av att lära ut astmakunskaper till barn med denna diagnos mellan att 

använda videofilm och bilderböcker. Resultatet visade tydligt att de barnen som fått titta på 

filmen eller läsa boken ökade sin astmakunskap betydligt mot de barnen som inte fått något 

astmaspecifik utbildning under studiens gång. Dessutom visade det sig att barnen uppvisade 

högre kunskapsnivå efter att ha läst astmaboken än efter att ha tittat på astmafilmen. Störst 

kunskapsutveckling fanns hos de barnen som både fick läsa boken och titta på filmen (a.a.). 

 

I en studie av Pradel et al. (2001) framkom att endast ett fåtal barn använde sig av PEF-mätare 

och att informationsbehovet om fördelarna med denna enkla metod att mäta lungkapaciteten 

och dagsformen är stort. Att ha använt PEF-mätare regelbundet och deltagit i en 

astmautbildningsskola med konkreta råd, som t.ex. information om att barnens sängkläder bör 

tvättas minst två gånger i månaden, minskade behovet av sjukhusvård (Lieu, Quesenberry, 

Capra, Sorel, Martin & Mendoza, 1997). De äldre barnen kunde efter rutinmässig information 

redogöra för astmans olika varningssymtom till skillnad från de yngre barnen. Alla barnen 

hade svårigheter att klargöra vilken medicin som skulle användas när, men kunde känna igen 

sin inhalator till form och färg. Gemensamt för barnen var att de berättade för en vuxen i 

omgivningen (oftast mamma) när de inte mådde bra. Detta kan tyda på att barnet söker 

känslomässigt stöd och hjälp att hantera situationen. När medicinerna inte hjälpte hade barnen 

inget annat sätt att hantera situationen förutom att be om hjälp. Barnen behöver därför 

information om hur de kan hantera och eventuellt förhindra ett kommande astmaanfall utan 
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att behöva använda mediciner (Pradel et al., 2001). Genom kontinuerlig information är det 

möjligt för barnet att efter ålder och kunskap själv kunna fatta beslut och ta ansvar angående 

astman. Ömsesidig tillit och respekt mellan sjuksköterskan och barnet är nödvändig för att 

patienten ska få ökad självkänsla, kontroll och hopp inför framtiden (McCarthy et al., 2002). 

Den nuvarande behandlingen omfattas inte bara av mediciner för att kontrollera akuta 

astmasymtom utan även undervisning av patienten, vilket skapar kontroll för patienten över 

astmautlösande faktorer, olika sätt att hantera symtom samt vilken medicin som bör användas 

vid akuta försämringssymtom och att hantera kronisk inflammation (Warschburger, von 

Schwerin, Buchholz & Petermann, 2003). Ett barnastmaprogram för egenvård i hemmet som 

leddes av en sjuksköterska, har visat sig kunna minska på barnets framtida behov av 

sjukhusvård. Av de barn som genomgått programmet behövde 8% söka akut vård inom två år 

mot 25% av barnen i kontrollgruppen (Madge, McColl & Paton, 1997). Det har bevisats i 

åtskilliga studier i olika länder att egenvårdsprogram för astmatiska barn minskar antalet 

sjukhusinläggningar, olyckor och kriser (Georgiou et al., 2003; Najada, Abu-Hasan & 

Weinberger, 2001; Pérez, Feldman & Caballero, 1999; Warschburger et al., 2003), vilket 

bekräftar den stora betydelsen av egenstyrt utbildningsprogram för astmatiska barn och deras 

föräldrar (Pérez et al., 1999). 

 

Barnen erhöll genom astmaprogram grundlig information om astmans fysiologi, allmänna och 

personliga tecken på astma, individuella stressmoment, beslutsfattande när man möter 

stressen, avslappningsövningar, träning i djupandning samt betydelsen av och fakta om 

medicinerna. Inlärningsmetoder som användes var bland annat positiv förstärkning, 

gruppdynamik och rollspel (Pérez et al., 1999; Brazil et al., 1997). I en studie av Najada et al. 

(2001) visade resultatet att efter genomförd astmautbildning blev barnens aktivitetsnivå d.v.s. 

både vakenhet och sömn mindre påverkad av astman än tidigare(a.a.). Programmen ökade 

också kunskapen om sjukdomen, egenvårdsförmågan och förbättrade livskvaliteten och 

uppmärksamheten i skolan. Genom att barnen lärde sig att självständigt ta initiativ till 

avslappningsövningar och positivt tänkande blir de också mer mottagliga för resten av 

behandlingen (Pérez et al., 1999). Georgiou et al. (2003) visade i deras studie att barnen efter 

genomförd astmautbildning missade betydligt färre skoldagar p.g.a. sin sjukdom. I en studie 

genomförd av González-Martin, Joo och Sánchez (2003) samt i en studie av Georgiou et al. 

(2003) framkom att genomförd astmautbildning för barnen ledde till signifikant ökning av 

barnens kunskapsnivå samt deras livskvalitet. Vid utbildningens slut hade barnens 

inställningar och känslor angående astman blivit mer positiva samtidigt som deras 
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aktivitetsnivå och symtombild förbättrades. I en studie av Pérez et al. (1999) visade 

experimentgruppen en förbättring i astmakunskap och i förmågan att hantera sjukdomen 

jämfört med kontrollgruppen. Dessutom klargjorde barnen att de förstått att de kunde 

kontrollera sin astma. Barnen i experimentgruppen uppfattade programmet mycket positivt då 

de ökade sin förmåga att känna igen utlösande faktorer, varningssignaler och symtom 

tillsammans med ursprunglig information om sjukdomen (a.a.). 

 

Vid den första uppföljningen i en studie av Warschburger et al. (2003) hade andelen barn med 

tidigare medelsvår eller svår astma mer än halverats medan de med lätt astma hade ökat 

markant. De här resultaten visar att rehabilitering hos inneliggande patienter med en mer 

omfattande behandling av astma leder till en relevant klinisk förbättring. 

 

Familjen 

 

Familjeutbildning i astma har som mål att familjen får ökad kunskap, känsla av kontroll, 

minskat behov av sjukvården, förbättrad möjlighet till fysisk aktivitet och en mer positiv 

attityd gentemot sjukdomen (Dolinar et al., 2000; McCarthy et al., 2002). Utökad 

astmakunskap hos barn och deras föräldrar bidrog till ökad kontroll och effektivitet i den 

dagliga hanteringen av barnets astma (Holzheimer et al., 1998). Adekvat information till 

familjen ledde till grundläggande förståelse av astmans patofysiologi och behandling vilket 

var nödvändigt för att kunna effektivisera behandlingen vid barnastma (Ho et al., 2002). 

Skriftlig information till familjen om barnets astma och dess behandling ökade förmågan att 

minnas detaljer korrekt vilket kunde minska antalet tillfällen när akut vård krävdes (González-

Martin et al., 2003). I en studie genomförd av Georgiou et al. (2003) framgick det att 

utbildning till det astmasjuka barnet och dess föräldrar minskade framförallt de nattliga 

symtomen men även de dagliga (a.a.).  Astmautbildning samt att få information om vad som 

kan utlösa ett astmaanfall är nyckeln till att barn och familj ska bli trygga i hemmiljön och för 

att barnet ska kunna fatta självständiga beslut angående astman. Att familjen kan hantera 

astman i hemmet är nödvändigt för att minska astmans sjuklighet och mortalitet (Georgiou et 

al., 2003; Horner, Surratt & Smith, 2002). Kunskap till föräldrarna hur de kan ge tidig 

behandling i hemmet vid astmasymtom bidrog till minskade vårdtillfällen och minskade 

vårdtider när sjukhusvård krävs (Lieu et al., 1997). Föräldrar som rutinmässigt erhöll 

kontinuerlig astmainformation från en astmaspecialist kunde uppvisa en högre kunskapsnivå 
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än andra föräldrar till barn med astma (Ho et al., 2002). När familjen fick tillräcklig kunskap 

om sjukdomen var det de själva som identifierade, hanterade och löste uppkomna problem 

och inte vårdpersonalen. Styrkor och möjligheter identifierades och familjen såg till att få det 

stöd som de behövde av den sociala omgivningen. Familjen fick en känsla av kontroll och 

klarade av att hantera situationen samtidigt som de kunde vända sig till vårdpersonalen vid 

behov (Dolinar et al., 2000; McCarthy et al., 2002). När vårdpersonal tillsammans med 

familjen utarbetade en individuell handlingsplan ledde det till att barnet och dess föräldrar 

fick ökad handlingsberedskap och kunskap om både förebyggandet och behandlingen av ett 

astmaanfall (Brazil et al., 1997). En studie genomförd av Lieu et al. (1997) visade att de 

familjer som hade god tillgång till en astmaspecialist och tillsammans med vårdpersonal 

utvecklat en skriftlig handlingsplan för astman i olika situationer besökte sjukhuset hälften så 

ofta som andra familjer. 

 

Genom att informationen riktades till hela familjen kunde sjuksköterskan hjälpa barnet och 

dess familj att bibehålla en så normal livsstil som möjligt (Brazil et al., 1997). Både föräldrar 

och barn fick grundläggande kunskap om vad sjukdomen astma innebär för kroppen och för 

barnet i det dagliga livet samt vilka symtom som associeras med astman, vad som kan utlösa 

dem och vad familjen själva kan göra för att förhindra eller behandla ett astmaanfall. Vidare 

utbildades familjen även i hur medicinerna fungerar och vilka biverkningar de kan ha. Genom 

denna astmautbildning till barnet och dess föräldrar minskade antalet tillfällen när barnet 

behövde söka läkarvård. Det har även visat sig att familjer var särskilt mottagliga för ett 

sådant egenvårdsprogram i anslutning till att de behövt söka akut vård p.g.a. astman (Madge 

et al., 1997). I en studie av Georgiou et al. (2003) framgick det att föräldrarnas antal missade 

dagar på jobbet p.g.a. deras barns astma minskade efter genomförd astmautbildning till 

familjen (a.a.). Det föreligger ett samband mellan familjens kunskap, beteende och 

behandlingsresultat. Astmakunskap beror inte enbart på utbildning och information utan även 

på personliga faktorer, samhällsresurser och den sociala situationen (Ho et al., 2002). Att 

familjen informerades om sjukdomen och rekommenderad hemmiljö var en förutsättning för 

att familjen skulle kunna förändra de beteenden som var en risk ur barnets hälsoperspektiv. 

Astmautbildningen hjälpte till att öka förståelsen att alla familjemedlemmarna var viktiga för 

att en lyckad behandling av astman skulle kunna genomföras (González-Martin et al., 2003). 

Familjer som deltagit i astmautbildning rapporterade ofta färre astmaanfall än andra familjer. 

De som inte haft möjlighet att delta i någon astmautbildning hade sämre möjligheter att 

undvika fällor i omgivningen samt att i vardagen kunna avvärja ett kommande anfall med 
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olika medel på ett tidigt stadium (Brazil et al., 1997; Madge et al., 1997). 

 

I en studie av Pérez et al. (1999) visade resultatet att det aktiva användandet av information 

och kognitiva beteendemetoder var framgångsrikt i att uppnå förbättring av kunskap och 

förmågan att självständigt hantera astman. Den givna informationen och handledning för 

familjens självhanteringsförmåga bidrog med en positiv inställning till den förestående 

behandlingen (Warschburger et al., 2003). En studie av Horner (2004) visade att inför 

astmautbildning uppvisade kontrollgrupper bättre agerande och större kunskap än 

experimentgruppen. Efter att barnen och föräldrarna fått undervisning om egenvård, såsom 

undvika allergener, andningstekniker och användandet av tekniska hjälpmedel förbättrades 

experimentgruppens resultat signifikant (a.a.). Föräldrarna har en viktig roll i hanterandet av 

barnets sjukdom (Dolinar, Kumar, Coutu-Wakulczyk & Rowe, 2000; Pradel et al., 2001). 

Studier tyder på att föräldrar efter rutinmässig information inte var så välinformerade om hur 

de skulle använda astmamedicinerna (Warschburger et al., 2003). Därför är det viktigt att 

utbilda föräldrarna i astma och ge dem den information de behöver för att kunna hantera 

sjukdomen och sedan tillsammans med vårdpersonal lära barnet att själv kunna ta ansvar över 

sin astma (Dolinar et al., 2000; Pradel et al., 2001). Tack vare informationen som 

sjuksköterskan gav lärde sig föräldrarna att hantera situationen och därmed minimera astmans 

påverkan på vardagen. Hur hanterandet var berodde på föräldrarnas coping-strategier, sociala 

stöd, problemlösningsförmåga och kapacitet att klara av känslomässigt gensvar (Dolinar et al., 

2000). Föräldrarna kände större trygghet efter astmautbildningen i att kunna fatta dagliga 

beslut om barnets sjukdom, samt att kunna hantera situationen när astman förvärrades. Detta 

bidrog till att färre av de familjer som fått utbildning krävde vård när astman inte följde 

vardagen som vanligt och föräldrarna tyckte det blev lättare att uttrycka sina behov till 

vårdpersonalen (Georgiou et al., 2003; McCarthy et al., 2002). Föräldrar som hade genomgått 

utbildning hade färre bekymmer och frågor än andra. Ju mer information de fått om barnets 

astma desto bättre livskvalitet ansågs de sig ha (Dolinar et al., 2000). I en studie av 

Warschburger et al. (2003) där föräldrarna delades in i en kontrollgrupp med 

standardinformation och en experimentgrupp med mycket och intensiv information och 

utbildning, skilde sig inget mellan föräldragruppernas sjukdomsspecifika kunskap vid 

utbildningens början och slut. Vid uppföljningar sex respektive 12 månader efter studiens 

början hade båda grupperna ökat markant i upplevd livskvalitet och självsäkerhet angående 

sjukdomen. 
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Astma förknippades med ökade nivåer av känslomässig påfrestning för många föräldrar som 

kände rädsla, frustration och skuldkänslor. Föräldrar till barn med astma upplevde ofta 

minskad livskvalitet och många behövde stöd för att kunna hantera deras barns sjukdom 

(Warschburger et al., 2003). I ett utbildningsprogram för föräldrar ingick föreläsningar och 

skriftlig information om lungornas anatomi och fysiologi, astmans förekomst, sambandet 

mellan astma och allergier samt olika behandlingsalternativ. Dessutom diskuterades de 

psykologiska aspekterna på sjukdomen där olika tänkbara bekymmer, känslomässiga problem 

och barnens förutsättningar beroende på deras ålder togs upp. Efter ett tag tyckte många av 

föräldrarna i kontrollgruppen att de hade svårt att hantera sitt barns sjukdom, vilket visade sig 

vid jämförelse mellan förtestet och eftertestet (Pérez et al., 1999).  

 

I en studie av Warschburger et al. (2003) genomfördes ett informationsprogram för 

föräldrarna som medförde att de kunde öka sin astmaspecifika kunskap, egenvård och 

handlingsberedskap. Föräldrautbildning har visat sig vara effektivt för att öka föräldrarnas 

handlingsberedskap med sina barns astma. Vid uppföljningar påtalade föräldrarna att 

samtalen bidrog till ökad förståelse, betydelse och hjälpsamhet för dem (a.a.). Familjer som 

genomgått astmautbildning använde oftare tekniker som avslappning, djupandning, 

miljökontroll och undvikande av andra utlösande faktorer och egenkontroll av rädsla än andra 

familjer. Resultaten på föräldrarnas program visade en statistiskt ökning av kunskap om 

sjukdomen och förmåga att hantera deras barns kriser. Föräldrarna föreslog att alla barn med 

astma och deras föräldrar borde få genomgå detta program, och att kontakt med forskarna 

skulle följas upp så att de kunde få uppdaterad information, tekniker med hänsyn till själva 

sjukdomen och några nya tillvägagångssätt för att undvika utlösande faktorer och för att 

hantera attackerna (Pérez et al., 1999). 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Då denna studie är genomförd i form av en litteraturstudie fanns fördelen av att kunna 

jämföra flera studiers resultat inom detta specifika ämne. Fördelen med detta är att resultatet 

får en bredd, inte bara resultatmässigt utan även internationellt sett. Nackdelen blir då att 
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resultatet inte är djupgående inom ett visst perspektiv eller visar hur det ser ut här i Sverige 

just nu. Det fanns ett stort antal böcker och artiklar som behandlar ämnet barn med astma och 

informationens betydelse vilket tyder på att den använda metoden var ett bra val. Eventuella 

felkällor som kan ha påverkar studiens resultat är bristande kunskaper i det engelska språket 

samt feltolkningar av artikelförfattarens skrivna ord.  

 

De granskade artiklarnas urval varierade kraftigt (urval mellan tio och 508) vilket medförde 

att studiernas resultat fick olika tyngd. Den artikeln med minst urval fick ett begränsat 

inflytande i denna litteraturstudie men valdes ändå att vara med då den ansågs vara väl 

genomförd och knöt väl an till de andra studiernas resultat. En av artiklarna berörde barn upp 

till en ålder av 17 år och deras familj. Därför utnyttjades den bara vid ett fåtal tillfällen och 

berörde då enbart de effekter som påverkade hela familjen.  

 

Antalet databaser som använts kan ha påverkat resultatet av antalet adekvata artiklar som valts 

ut för granskning. Eventuellt hade ett större antal databaser kunnat utöka resultatets bredd. 

Begränsningar vid artikelsökningar och efterföljande inklusionskriterier har fungerat bra och 

stämt väl överens med studiens syfte. Det finns dock alltid en risk att bra artiklar inte kommit 

med beroende på att dess titel inte verkat överensstämma med litteraturstudiens fokus. För 

ytterligare forskning i ämnet räcker det inte med en litteraturstudie utan detta kräver även 

flertalet intervjuer med barnfamiljer som drabbats av astma. 

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva resultatet av den information och utbildning 

som sjuksköterskan ger till barn med astma och deras familj. Målet med all familjeutbildning 

är att familjen ska få utökad kunskap, starkare känsla av kontroll, minskat behov av 

sjukvården, ökad möjlighet till fysisk aktivitet och mer positiv inställning gentemot 

sjukdomen (Dolinar et al., 2000; McCarthy et al., 2002). Den här studiens resultat tyder på att 

information och utbildning inte bara når dessa mål utan har flera andra positiva effekter. För 

att informationen till familjen ska vara så effektiv som möjligt bör den ges på olika sätt 

(muntligt, skriftligt, video osv.) vid upprepade tillfällen och när familjen är mottaglig. I 

studien av Madge, McColl och Paton (1997) visade det sig vara särskilt effektivt att erbjuda 

information och utbildning i anslutning till att barnet behövt söka akut vård p.g.a. astman.    
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I en studie av Pradel et al. (2001) undersöktes barnens astmarelaterade kunskaper och 

beteende efter rutinmässig information. Det framkom då tydliga brister i barnens förmåga att 

förstå och hantera astman i olika situationer. Detta visar att det föreligger ett behov av utökad 

information och utbildning till barn med diagnosen astma. Efter att familjen har fått 

ytterligare information uppvisar den en betydligt högre kunskapsnivå vilket leder till att både 

föräldrarna och barnen lättare förstår varför symtomen uppträder och hur medicinerna 

fungerar, vilket bland annat påvisats i studier av Ho et al. (2002) och Lieu et al. (1997). I och 

med att medicineringen i sig kan förhindra ett astmaanfall kan kunskap om hur och när dessa 

mediciner bör användas underlätta för familjen. Detta framgår även i en studie av Brown et al.  

(2004) som förknippar denna kunskap med ett minskat behov av akut sjukvård. Resultatet av 

informationen varierar beroende på utbildningens innehåll, såsom djup och varaktighet. De 

lika resultaten av utbildningarna i studien av Warschburger et al. (2003) kan ha olika orsaker, 

såsom en bred grund av information till kontrollgruppen eller ett för snabbt tempo med för 

mycket information på kort tid för experimentgruppen. I vården av barn med astma har hela 

familjen ett stort ansvar då astman till stor del hanteras i hemmet, vilket innebär att 

informationen bör riktas till både barn och föräldrar för bästa resultat. Det är alltid viktigt att 

vårdpersonalen låter hela familjen vara delaktig i de beslut som fattas kring vården av ett sjukt 

barn och ju mer kunskap föräldrarna har, desto mer vill och vågar de ta ansvar. När ett barn 

får en kronisk sjukdom glöms syskonen ofta bort och får därmed inte lika mycket information 

om sjukdomen som resten av familjen, vilket tyvärr ställer syskonen utanför den 

familjecentrerade vården. 

 

Denna studie tyder på att information och utbildning hjälper familjen att känna sig trygg med 

att hantera astmasituationen i hemmiljön så att deras vardag inte påverkas i samma 

omfattning, vilket stärks av nästintill alla av de granskade artiklarna. Dolinar et al. (2000) och 

McCarthy et al. (2002) kom genom sina studier fram till att inställningen till sjukdomen 

förbättras markant då familjen kan hantera den utan att söka sjukvård. Genom att barnet också 

är tryggt och vågar hantera olika symtom påverkas inte skolan och andra aktiviteter negativt 

lika frekvent som tidigare och föräldrarna behöver inte heller vara borta från sina jobb i 

samma utsträckning. Ytterligare ett sätt att minska barnets oro är att på ett tidigt stadium låta 

barnet vara delaktigt i besluten kring astman och känna sig trygg med t.ex. PEF-mätare och 

inhalatorer. Ett litet beslut som t.ex. vilket finger saturationen ska mätas i kan göra ett litet 

barn mer samarbetsvilligt och mindre oroligt. Även lättförståelig och upprepad information 
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om vad som kan hända vid ett astmaanfall gör att barnet får möjlighet att förbereda sig 

mentalt och chans till att ställa frågor.  

 

Flertalet artiklar bekräftar slutsatsen att både barn och föräldrar tycker att deras livskvalitet 

ökat då de lärt sig hantera astman på hemmaplan och därmed kunnat bibehålla en normal 

livsstil utan lika frekventa sjukhusbesök. Denna stärkta självkänsla hos familjen minskar även 

antalet kriser som lätt kan uppkomma relaterat till barnets sjukdom. Eftersom familjen 

upplever en större trygghet efter genomförd astmautbildning undviks riskfaktorer mer 

effektivt och symtomen identifieras på ett tidigare stadium. I studier av Holzheimer, Mohay 

och Masters (1998), González-Martin, Joo och Sánchez (2003) och Georgiou et al. (2003) 

bekräftas att i familjer som har genomgått utbildningen har barnet ett mindre antal 

astmasymtom än förut, vilket även detta bidrar till att familjens livskvalitet och attityd till 

astman förbättras. Den sjuksköterskeledda diskussionen gör föräldrarna mer uppmärksamma 

på miljön kring deras barn vilket medför att exponeringen av olika allergen minskar för barnet 

(Wooler, 2001). Genom denna kunskap om hur astman kan kontrolleras får familjen en bättre 

förståelse för sjukdomen och behandlingen blir mer effektiv. 

 

Resultatet av denna litteraturstudie visar att utökad information och utbildning för astmatiska 

barn och deras familj minskar barnets vårdtider, antalet sjukhusinläggningar och kostnader 

inom sjukvården. Mer än hälften av de granskade artiklarnas visar på att utbildning till 

familjen ger ett minskat behov av sjukvården. Med denna utökade kunskap blir familjen trygg 

i hemmiljön och kan fatta självständiga beslut angående astman vilket i sin tur ger en tidig 

behandling och sjukhusvård kan undvikas. En studie av Brown, Bratton, Cabana, Kaciroti och 

Clark (2004) där effekterna av ett läkarlett seminarium för låginkomsttagande familjer med ett 

astmasjukt barn undersöktes fanns att familjerna lärde sig att hantera sjukdomen i hemmet 

och därmed ofta kunde undvika att söka vård. Detta tyder på att det är innehållet i 

utbildningen som är av betydelse och inte vem som ger den samt att kunskap ger stor 

möjlighet att effektivisera egenvården oavsett patientens samhällsnivå. Detta medför inte bara 

fördel för familjen utan även för sjukvården då den genom att arbeta preventivt och erbjuda 

utbildning till familjen sparar både tid och pengar på lång sikt.  

 

Slutsatsen inte bara av denna litteraturstudie utan även av Horner (2004) är att familjer som 

genomgått astmautbildning utvecklas kunskapsmässigt och kan därför hantera stora delar av 

sjukdomens problemområden utan ytterligare kontakt med sjukvården. Eftersom 
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astmautbildningsprogrammen på flera sätt gagnar både familj och sjukvård är detta något som 

kontinuerligt bör utvecklas för att kunna erbjuda en optimal vård när ett barn insjuknar i 

astma. 
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Bilaga I 
 

Sökmotor/ Sökdatum Sökord Begränsningar Antal träffar 
 

Antal använda 
artiklar 

Elsevier/ 
030726 

Child* Asthma, 
Education 

1997-present 83 1 

Elsevier/ 
030726 

Asthma, Child*, 
Information 

- 61 1 

Elsevier/ 
040221 

Child*, Asthma, 
Information 

1997-present 71 3 

Elsevier/ 
040405 

Child, Asthma, 
Edcuation, Family 

1997-present  
Only abstracts 

28 1 

Medline/ 
030726 

Asthma, Children, 
Information, Nursing 

2000-2003 14 2 

Medline/ 
030726 

Asthma, Child*, 
Information, Nurs* 

- 34 1 

Medline/ 
030726 

Asthma, Child*, 
Education, Nurs* 

- 86 2 

Medline/ 
040425 

Asthma, Child*, 
Information, Results, 
Parents 

1997-present 87 2 

ELIN/ 
040709 

Asthma, child*, 
information, care*, 

- 22 1 

 



Bilaga II 

Titel: The influence of health 
education on family management 
of childhood asthma.  
 
Författare: Brazil K, McLean L, 
Abbey L & Musselman C.  
 
Källa: Patient Education and 
Counseling 30 (1997); 107-118 

Syfte: Att undersöka skillnader i 
hantering av astma bland familjer 
med ett barn som har medelsvår till 
svår astma.  

Urval: 50 familjer vars barn har 
medelsvår till svår astma varav 25 
familjer hade deltagit i ett speciellt 
astmaprogram under de senaste 24 
månaderna.  
 
Metod: Två timmar lång intervju 
med familjerna samt samtal med 
barnet i enrum.   
 

Resultat: Barnen som ingått i 
astmaprogrammet uttryckte mera 
positiv inställning gentemot astman 
än de andra barnen. Familjerna som 
genomgått programmet hanterade 
astmasymtomen mera kontrollerat 
och kände sig trygga i situationen.  

Titel: Pilot study of a home-based 
asthma health education program.  
 
Författare: Dolinar R-M, Kumar 
V, Coutu-Wakulczyk G & Rowe B. 
H.  
 
Källa: Patient Education and 
Counseling 40 (2000); 93-102 

Syfte: Att undersöka hur föräldrars 
copingstrategier och livskvalité 
påverkas av ett hembaserat 
astmautbildningsprogram. 

Urval: 40 familjer med barn yngre 
än 11 år med kronisk astma sedan 
minst ett halvår som sökte 
sjukhusvård, dock ej vid 
livshotande tillstånd.  
 
Metod: Familjerna fick antingen 
motta rutinmässig vård eller ett 
speciellt astmautbildningsprogram. 
Uppföljning med intervjuer en och 
tre månader efter given vård.  
 

Resultat: Föräldrarna som 
genomgått 
astmautbildningsprogrammet 
upplevde ett mindre 
informationsbehov, mindre oro 
samt ett större utnyttjande av 
copingstrategier. Studien tydde inte 
på någon skillnad i livskvalité 
mellan de två föräldragrupperna 
under den tid studien pågick.  



Bilaga II 

Titel: The impact of a large-scale 
population-based asthma 
management program on pediatric 
asthma patiens and their 
caregivers. 
 
Författare: Georgiou A, Buchner 
D.A, Ershoff D.H, Blasko K.M, 
Goodman L.V & Feigin J. 
 
Källa: Annals of allergy, asthma 
& immunology 90 (2003); 308-15 

Syfte: Att undersöka betydelsen 
av ett astmaprogram för 
pediatriska astmapatienter och 
deras föräldrar över en 12-
månaders period.  

Urval: 401 barn i åldern 5-13 år 
med diagnostiserad astma och 
deras föräldrar. 
 
Metod: Noggrann granskning av 
astmasituationen före och efter 12 
månaders deltagande i 
astmaprogrammet. Metoder som 
användes var telefonintervjuer, 
PEF-mätningar och 
telefonrådgivning av legitimerade 
sjuksköterskor.  
 

Resultat: Resultatet av studien 
visade att barnens astmasymtom 
lindrades, barnens inskränkningar 
på fysiska aktiviteter minskade 
samtidigt som föräldrarna ej 
behövde vara hemma från jobbet 
p.g.a. barnets astma i samma 
utsträckning som tidigare.    

Titel: Evaluation of the impact of a 
pharmaceutical care program in 
children with asthma. 
 
Författare: González-Martin G, 
Joo I & Sánchez I. 
 
Källa: Patient Education and 
Counseling 49 (2003); 13-18 

Syfte: Att utvärdera betydelsen av 
ett utbildningsprogram för barn 
med astma. 

Urval: 10 barn i åldern 7-17 år 
med medelsvår astma som kräver 
daglig medicinering och har besökt 
en särskild astmaklinik under det 
senaste året.  
 
Metod: Barnen fick utbildning i 
astman som sjukdom, 
farmakoterapi, självkontroll över 
astman samt inhalationsteknik. 
Intervju med barnen samt en 
kontrollgrupp före och efter 
genomförd utbildning.    

Resultat: Genomförd 
astmautbildning för barnen leder 
till signifikant ökning av barnens 
kunskapsnivå samt deras 
livskvalitet. Vid utbildningens slut 
hade barnens inställningar och 
känslor angående astman blivit mer 
positiva samtidigt som deras 
aktivitetsnivå och symtombild 
förbättrades. 
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Titel: Relations among asthma 
knowledge, treatment adherence, 
and outcome. 
Författare: Ho J, Bender B, Gavin 
L, O´Connor S.L, Wamboldt M & 
Wamboldt F.S. 
 
Källa: J Allergy Clin Immunol 
111(3) (2003); 498-502 

Syfte: Att undersöka och utvärdera 
ett nytt mätinstrument som mäter 
astmakunskap och dess beroende 
av psykosociala variabler, 
följsamhet vad gäller medicinering 
samt behandlingsresultat. 

Urval:115 barn med mild till 
medelsvår astma som krävde daglig 
medicinering, och inte hade andra 
lungsjukdomar.   
 
Metod: Barnen och dess föräldrar 
intervjuades enskilt och 
tillsammans och fick använda sig 
av mätinstrumentet.   

Resultat: Studien visade inget 
samband mellan kunskapsnivå och 
behandlingsresultatet vilket tydde 
på att mätinstrumentet ej var 
tillräckligt komplext för detta 
användningsområdet.  

Titel: Educating young children 
about asthma: comparing the 
effectiveness of a developmentally 
appropriate asthma education 
video tape and picture book.  
 
Författare: Holzheimer L, Mohay 
H & Masters I.B. 
 
Källa: Child: Care, Health and 
Development 28(1) (1998); 85-99 

Syfte: Att jämföra och utvärdera 
effektiviteten av en astmabok och 
en astmafilm, speciellt framtagna 
för att utbilda barn om prevention 
och hantering av akut astma. 

Urval: 80 barn med diagnosen 
astma i åldern 2-5 år som kräver 
daglig medicinering.  
 
Metod: Barnen delades slumpartat 
in i fyra grupper. Grupp 1 såg 
filmen och läste boken, grupp 2 
såg filmen, grupp 3 läste boken 
och grupp 4 var kontrollgrupp. 
Intervjuer före, direkt efter och tre 
månader efter utbildningstillfället. 
Föräldrarna förde under tiden 
noggrann astmadagbok.  
 

Resultat: Störst 
kunskapsutveckling fanns hos de 
barnen som både fick läsa boken 
och titta på filmen. Barnen 
uppvisade något högre 
kunskapsnivå efter att ha läst 
boken än efter att ha tittat på 
filmen. De barnen som fick någon 
slags utbildning hade färre dagar 
med astmasymtom än barnen i 
kontrollgruppen. 
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Titel: The impact of asthma risk 
factors on home management of 
childhood asthma.   
 
Författare: Horner S.D, Surratt D, 
Smith S.B.  
 
Källa: Journal of Pediatric Nursing 
17(3) (2002); 211-221 

Syfte: Att fastställa huruvida 
riskfaktorer för barnastma påverkar 
egenvården av astma i hemmet hos 
barn som ej bor i en storstad.   

Urval: 60 mexikanska familjer 
med barn med astma i åldern 7-11 
år. 
 
Metod: Information om familjens 
utbildningsnivåer och närmiljö 
samt semistrukturerade intervjuer 
med barnen om deras 
astmasjukdom, behandling och 
påverkan på det dagliga livet.   
 

Resultat: Studien påvisade ingen 
signifikant skillnad i hanterandet av 
barnets astma beroende på barnet 
kön, etnisk grupp, svårighetsgraden 
på astman eller familjens 
socioekonomiska status. Barnets 
uppfattning av astman hade klart 
samband med föräldrarnas 
hantering av sjukdomen. 

Titel: Outpatient Management 
Practices Associated With Reduced 
Risk of Pediatric Asthma 
Hospitalization and Emergency 
Department Visits 
 
Författare: Lieu T.A, Quesenberry 
C.P, Capra A.M, Sorel M.E, Martin 
K.E & Mendoza G.R. 
 
Källa: Pediatrics 100(3) 
(1997);334-341  

Syfte: Att kunna föreslå en 
prioriteringsordning för 
sammankomster genom att 
identifiera familjers riskfaktorer i 
hemmet. 

Urval: 508 barn i åldern 0-14 år 
med astma som är medlemmar i en 
hälsoorganisation och under 
studien sökt vård eller varit 
inneliggande. 
 
Metod: Telefonintervjuer med 
barnens föräldrar.  

Resultat: Att använda PEF-mätare 
regelbundet och ha deltagit i en 
astmautbildningsskola med 
konkreta råd minskade behovet av 
sjukhusvård. Kunskap till 
föräldrarna hur de kan ge tidig 
behandling i hemmet vid 
astmasymtom bidrar till minskade 
vårdtillfällen och minskade 
vårdtider i de fall när sjukhusvård 
krävs. 
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Titel: Impact of a nurse-led home 
management training programme in 
children admitted to hospital with 
acute asthma: a randomised 
controlled study. 
 
Författare: Madge P, McColl J & 
Paton J.  
 
Källa: Thorax  52 (1997); 223-228 

Syfte: Att undersöka huruvida ett 
sjuksköterskelett 
astmautbildningsprogram för 
familjer i hemmiljö kunde minska 
antalet återinläggningar för barn 
med astma.  

Urval: 201 familjer där ett barn 
över två års ålder med astma 
krävde akut vård.  
 
Metod: Två längre utbildnings- 
och diskussionstillfällen hölls med 
varje familj. Uppföljning efter 2-3 
veckor hölls med sjuksköterskan på 
kliniken.   
 

Resultat: Av familjerna som 
deltagit i 
astmautbildningsprogrammet 
behövde 8% av barnen söka akut 
vård inom två år mot 25% av 
barnen i kontrollgruppen. 

Titel: Empowering parents through 
asthma education 
  
Författare: McCarthy M.J, Hansen 
J, Herbert R, Wong D, 
Brimacombe M & Zelman M. 
 
Källa: Pediatric Nursing 28(5) 
(2002); 465-273 

Syfte: Att undersöka skillnader 
mellan familjer som fått 
rutinmässig astmainformation samt 
de som genomgått astmautbildning.

Urval: 57 familjer i Canada där ett 
barn i familjen krävt akut vård och 
därefter diagnostiserats med 
medelsvår till svår astma. 
 
Metod: Hälften av familjerna 
deltog i en nyutarbetad 
astmautbildning. Data samlades in 
före, direkt efter och sex månader 
efter informationen/utbildningen.  

Resultat: Föräldrarna som 
genomgått astmautbildningen var 
signifikant bättre på att fatta 
korrekta beslut och de hade en 
större känsla av kontroll. Båda 
föräldragrupperna uppvisade bättre 
kunskap om astman vid 
uppföljningarna. 

Titel: Outcome of asthma in 
children and adolescents at a 
specialty-based care program. 
 
Författare: Najada A., Abu-
Hasan M. & Weinberger M. 
 
Källa: Annals of allergy, asthma 
& immunology 87 (2001);  335-43 
 

Syfte: Att utvärdera resultatet av 
ett strukturerat specialbaserat 
vårdprogram.  

Urval: 119 barn i åldern 0-12 år 
med diagnostiserad astma som 
nyligen sökt vård p.g.a. astman. 
 
Metod: Strukturerade intervjuer 
före vårdprogrammets start samt 
ett år efter första intervjun.  
Ändringar i medicinering, 
oplanerade läkarbesök och 
vardagspåverkan dokumenterades.  

Resultat: Resultatet av studien 
visade på färre antal vårdtillfällen 
och mindre påverkan på barnens 
aktivitetsnivå efter genomförd 
astmautbildning.  
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Titel: Effects of a self-management 
educational program for the control 
of childhood asthma.  
 
Författare: Pérez M.G, Feldman L 
& Caballero F.  
 
Källa: Patient Education and 
Counseling 36 (1999); 47-55 

Syfte: Att utvärdera effekterna av 
ett utbildningsprogram i 
självhantering av astma för barn 
och deras föräldrar.  

Urval: 29 barn äldre än sex år och 
deras föräldrar där barnet fått 
diagnosen mild till svår astma. 
 
Metod: Intervju som behandlade 
frågor om barnens kunskaper efter 
genomgått program om astma, dess 
symtom, förebyggande samt själva 
hanterandet av sjukdomen. 
  

Resultat: Barn och föräldrar som 
deltagit i utbildningsprogrammet 
visade stora kunskaper om 
sjukdomen astma. Barnen i denna 
grupp hade även mer praktiska 
exempel hur de kunde hantera 
astman i olika situationer. Yngre 
barn visade större 
kunskapsförbättringar än de äldre 
som genomgått samma program.   

Titel: Asthma self-management: 
the perspective of children.   
 
Författare: Pradel F.G, Hartzema, 
A.G & Bush P.J. 
 
Källa: Patient Education and 
Counseling 45 (2001); 199-209 

Syfte: Att utforska barnens 
kunskaper, uppfattningar och 
självbestämmande över deras astma 
samt hur dessa faktorer varierar 
med ålder.  

Urval: 32 barn i åldern 7 eller12 år 
med medelsvår till svår astma som 
orsakar dagliga symtom, minst ett 
nattligt symtom per vecka samt 
kräver daglig medicinering. .  
 
Metod: Barnen fick rita sin bild av 
astman och därefter hölls en 
halvstrukturerad intervju.    
 

Resultat: De äldre barnen 
hanterade oftast astman 
självständigt och använde sig av 
medicinska termer. Alla barnen 
upplevde både för- och nackdelar 
med medicinerna däremot saknade 
båda åldersgrupperna kunskap i hur 
medicinerna fungerar och 
skillnaderna dem emellan.  

Titel: An educational program for 
parents of asthmatic preschool 
children: short- and medium-term 
effects. 
 
Författare: Warschburger P, von 
Schwerin A-D, Buchholz H.T & 
Petermann F.  
 
Källa: Patient Education and 
Counseling 1664 (2003); 1-9 

Syfte: Att utveckla ett kognitivt 
beteendeträningsprogram för 
föräldrar och jämföra dess olika 
effektivitet med ett 
informationscentrerat 
standardprogram som en del av 
rehabilitering. 

Urval: 188 föräldrar till 
astmatiska barn yngre än åtta år 
som inte tidigare deltagit i ett 
astmautbildningsprogram. 
 
Metod: Före och efter utförd 
astmautbildning fick föräldrarna 
besvara frågor som behandlade 
astmans påverkan på vardagen, 
livskvalitet, astmakunskap och 
handlande vid olika symptom.   

Resultat: Föräldragrupperna 
uppvisade ingen signifikant 
skillnad utan båda hade fått ökad 
kunskap, handlingsberedskap och 
livskvalitet vid uppföljningarna. 
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