
 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Vårdvetenskap 

 

 

 

 

 

Metodutveckling för att mäta 
kvävemonoxid i utandningsluft på barn 

 

Författare                                                                          Handledare                                          

Pia Kalm-Stephens                                                           Kjell Alving      

 

Examensarbete i Vårdvetenskap 15 hp                            Examinator           

Avancerad nivå                                                                 Karin Nordin 

2013



SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Forskning visar att astma ökar bland barn i Sverige i dag. Luftvägsinflammation 

är den centrala patologin, vilken obehandlad kan leda till epitelskador. Mätning av 

kvävemonoxid (NO) i utandningsluft är en etablerad metod för att mäta inflammation i 

luftvägarna, men för förskolebarn finns idag ingen lättanvänd metod. 

Syfte: Att ta reda på om barn kunde utföra godkända NO-mätningar med hjälp av bättre 

anpassad flödeskontroll och kortare utandningstid samt hur de upplevde mätproceduren. 

Metod: NO-mätningar gjordes på 62 barn i åldrarna tre till tio år. Metoden var anpassad för 

barn och utandningstiden var förkortad i åldrarna tre till åtta år. 

Resultat: Redan från fyra års ålder klarade 83 % att blåsa två godkända mätningar. Den 

uppmätta tiden till NO-platå låg för alla studerade åldrar och längder under fem sekunder och 

längd visade sig ha en något starkare korrelation än ålder, angående tid till platå. Högre NO-

värden gav också signifikant längre tid till platå. Barnen hade lätt att förstå informationen som 

gavs inför mätningarna men en mindre del av barnen tyckte inte att det var lätt att utföra dessa 

blås, främst beroende på att utandningstiden upplevdes för lång. 

Slutsats: Dagens metod för mätning av NO i utandningsluften är inte optimal för barn. 

Studien har visat att även barn från tre år kan utföra godkända mätningar med en för barn 

anpassad metod, som är under utveckling. Den uppmätta tiden till NO-platå låg för alla 

studerade åldrar och längder under fem sekunder, vilket styrker antagandet att 

utandningstiden kan förkortas åtminstone för de mindre barnen.  
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ABSTRACT 

Background: Recent studies show that pediatric asthma is currently increasing in Sweden. 

Airway inflammation is the central pathology and, if untreated, epithelial injuries may occur. 

Measurement of exhaled nitric oxide (NO) is an established method for monitoring airway 

inflammation, but there is no easy-to-use method for pre-school children. 

Aim: To evaluate the feasibility of measuring NO in children using a modified method and to 

gather information about how they experienced the examination procedure. 

Method: NO measurements were performed by 62 children aged 3-10 years. The method was 

modified to suit children and the exhalation time shortened for those between 3 and 8 years. 

Results: From four years of age, 83% of the children performed two acceptable 

measurements. The time to NO plateau was less than five seconds for all measurements, 

irrespective of age and body height, with a slightly stronger correlation for body height. 

Higher NO levels increased the time needed to attain NO plateau significantly. The children 

understood the pre-test information and long exhalation time was the main reason why they 

experienced difficulties with the test. 

Conclusion: The existing method of measuring NO is not optimal for children. This study 

shows that with a modified method, children as young as three years old can perform 

acceptable measurements. Time to NO plateau was less than five seconds for all 

measurements, which implies that the exhalation time can be shortened, at least for younger 

children. 
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BAKGRUND 

Astma hos barn 

Astma är den vanligaste kroniska sjukdomen i de nedre luftvägarna hos barn i hela världen. 

Pipande och väsande andning hos förskolebarn kan ha olika orsaker och omkring hälften av 

dessa barn är symtomfria när de når skolåldern, men många barn får bestående astmasymtom, 

ofta livslånga och det gäller främst allergiska barn (Papadopoulos et al., 2012). Astman kan 

vara allergisk eller icke-allergisk till sitt ursprung. En svensk undersökning där över 3000 

åttaåriga barn undersöktes vid två tillfällen, med ett års mellanrum, visade att prevalensen för 

astma var 7,7 % och att viktiga riskfaktorer för att utveckla astma i åldersgruppen var 

konstaterad allergi, låg födelsevikt och hereditet för astma. Undersökningen visade också att 

9,6 % av barnen hade tillfrisknat vid det andra undersökningstillfället och hade inte haft några 

astmabesvär under det senaste året (Rönmark, Jönsson, Platt-Mills & Lundbäck, 2001). I en 

alldeles nyutgiven rapport, Miljöhälsorapport 2013 (Socialstyrelsen, 2013), presenteras data 

som har sammanställts från �”Miljöhälsoenkäten 2013�”. Enkäten besvarades under 2011 av 

föräldrar till 36000 barn i åldrarna åtta månader, fyra och tolv år och från Sveriges alla län. En 

liknande undersökning gjordes 2003. Resultatet från studien visar att astmaprevalensen har på 

åtta år ökat från 6,1 % till 9,5 % bland fyraåringarna och från 6,4 % till 8,9 % bland 

tolvåringarna. Astma är nu den vanligaste sjukdomen, i alla kategorier, bland barn i Sverige. 

 Astma karaktäriseras av en kronisk luftvägsinflammation, vilken är den centrala patologin, 

samt variabel luftvägsobstruktion och hyperreaktivitet mot specifika eller icke-specifika 

stimuli. Symtomen på astma är återkommande perioder av väsande andning, hosta, andnöd 

och täthet i bröstet (Global Initiative for Asthma [GINA], 2011; Papadopoulus et al., 2012). I 

dag är primärprevention för astma inte möjlig men kontroll kan nås och upprätthållas genom 

rätt behandling, utbildning av barn och föräldrar i egenvård och genom uppföljning 

(Papadopoulos et al., 2012).  

Det är viktigt att behandla inflammationen för att förhindra bland annat epitelskador i 

luftvägarna med förtjockning av basalmembranen som följd, så kallad �”remodeling�”. I en 

nyligen publicerad översiktsartikel presenterades data som visade att även små barn med 

kronisk astma uppvisar dessa förändringar (Malmström, Pelkonen & Mäkelä, 2013). Evidens 

finns för att inhalerade glukokortikosteroider hos barn med astma har kliniska effekter på ett 

flertal variabler såsom ökad lungfunktion, antal symtomfria dagar, minskning av symtom, 

behov av tilläggsmedicinering, behov av systemiska glukokortikosteroider och antal 
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exacerbationer. Rekommendationerna är, för att undvika biverkningar, att ge 

lågdosbehandling av inhalerade glukokortikosteroider till barn (GINA, 2011). Ny forskning 

visar, med data från en placebokontrollerad studie, att barn som i åldern 5 till 13 år dagligen 

hade inhalerat 400 ug budesonid under 4 till 6 år, i vuxenålder hade en 1,2 cm kortare 

slutlängd jämfört med placebogruppen (Kelly et al., 2012). I en brittisk randomiserad, 

dubbelblind, placebokontrollerad cross-over studie ingick en grupp personer med allergisk 

(eosinofil) astma och en annan med icke-allergisk astma. Spirometri, NO-mätning, 

metakolinprovokation och inducerat sputum gjordes och aktuella symtom mättes före och 

efter 8 veckors insättande av antingen glukokortikosteroiden mometason eller placebo. 

Resultatet visar att gruppen med icke-eosinofil astma uppvisade endast mycket svaga 

behandlingseffekter med glukokortikosteroider (Berry et al., 2007). 

Enligt riktlinjer från European Respiratory Society (ERS) och American Thoracic Society 

(ATS) finns behov av att utveckla praktiska, icke-invasiva metoder som mäter inflammation i 

luftvägarna. Detta är speciellt viktigt för barn, vilka saknar andra objektiva diagnostiska 

verktyg såsom spirometri eller inducerat sputum (Baraldi & de Jongste, 2002).  

 

NO-mätning 

Gasen kvävemonoxid (NO) finns i vår omgivningsluft och bildas vid förbränning av 

organiska ämnen. Halten av gasen är vanligtvis högre i stadsmiljöer till följd av att den ingår i 

bilavgaser och andra luftföroreningar. NO bildas även i låga halter i lungorna och kan mätas i 

utandningsluften, däremot innehåller utandad luft från näsa och bihålor betydligt högre NO-

nivåer (Alving, Weitzberg & Lundberg, 1993).  

Mätning av NO är en icke-invasiv metod som används för att bedöma inflammationen i 

luftvägarna. NO-nivån är förhöjd hos personer med astma (Alving et al.,1993) och det finns 

signifikanta samband mellan förhöjda NO-värden från luftvägarna och ökad mängd 

eosinofiler i blod, sputum och lavagevätska från lungorna (Jouaville et al., 2003; Lim et al., 

2000). Detta tyder på att NO-värdet reflekterar eosinofil inflammation (Lim et al., 2000; 

Silvestri et al., 2003).  

En mängd studier har gett evidens för betydelsen av NO-mätningar i den kliniska 

omvårdnaden av personer med astma, även av barn, och ATS riktlinjer från 2011 (Dweik et 

al., 2011) betonar att metoden främst skall användas 
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 vid diagnos av eosinofil luftvägsinflammation  

 som stöd vid astmadiagnos, där objektiva mått eftersträvas 

 vid uppföljning av luftvägsinflammation 

 vid bedömning av effekt av inhalerad glukokortikosteroid 

 vid bedömning av följsamhet till antiinflammatorisk behandling 

 vid dosändring av antiinflammatorisk behandling 

Resultat från studier visar att det finns ett starkt samband mellan NO och atopi hos barn  

(Franklin, Turner, Le Souef & Stick, 2003; Steerenberg et al., 2003). Hos friska barn ökar 

NO-halten i utandningsluften med ålder och längd och det finns inga uppmätta könsskillnader 

(Franklin, Taplin & Stick, 1999). Olin, Bake och Toren (2007) kom fram till samma resultat i 

den idag största studien gällande normalvärden av NO för vuxna, med prediktiva värden för 

ålder och längd. I en barnstudie gjord av Malmberg et al. (2006), sågs liknande samband 

mellan NO, ålder, längd, vikt och body mass index, med längd som den starkaste prediktorn. 

Enligt ATS (Dweik et al., 2011) skall följande rekommendationer användas vid klinisk 

bedömning av NO-värden. 

 Låga NO-värden (<25 ppb för vuxna och <20 ppb för barn <12 år) 

Dessa värden tyder inte på en eosinofil inflammation i luftvägarna och därmed att 

behandlingseffekter med glukokortikosteroider inte är så goda. 

 Intermediära värden (25-50 ppb för vuxna och för barn <12 år 20-35 ppb). 

Bedömningen av värdena bör göras från fall till fall och beroende av de kliniska 

symtomen. 

 Höga NO-värden (>50 ppb för vuxna och >35 ppb för barn < 12år) 

Dessa värden tyder på en eosinofil inflammation i luftvägarna och om patienten 

uppvisar symtom, är sannolikheten för god behandlingseffekt med 

glukokortikosteroider stor. 
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Hur mäts NO på barn? 

Flera olika metoder används för att mäta NO på barn och valet beror på barnets ålder och 

möjligheter att samarbeta. För skolbarn är rekommendationerna, enligt ERS/ATS (2002), 

direktmätning (on-line) av NO genom en utandning och mätningen går till så att barnet 

uppmanas att först andas in snabbt från apparatens munstycke, helst till total lungkapacitet 

(TLC). Under inandningen får barnet NO-fri luft via munstycket och på detta sätt undviks 

risken att inhalera omgivningsluft som kan innehålla höga halter NO. Barnet skall sedan göra 

en utandning, minst 4 sekunder lång, med ett konstant flöde av 50 ml/s tills en NO-platå på 2-

3 sekunder kan identifieras. För att definieras som en platå skall NO-värdet under denna tid 

variera mindre än ±10 %. För att förhindra kontaminering av utandad luft från näsa och 

bihålor, bör utandningen ha ett tryck på minst 5 cm vattenpelare, vilket leder till att mjuka 

gommen (velum) stängs (Baraldi & de Jongste, 2002). 

Hos barn yngre än cirka 5-6 år finns ingen standardiserad metod för direktmätning av NO 

(Manna et al., 2012). Den ovan beskrivna metoden, direktmätning av NO, är inte anpassad för 

förskolebarn. Ett flertal andra metoder har testats, off-line mätning av NO och mätningar utan 

kontroll av flödet, men dessa har värderats som mindre känsliga och att ha sämre diagnostiskt 

värde (Taylor, Pijnenburg, Smith & de Jongste, 2006). 

NO-mätningar genom kemiluminiscens var tidigare den enda metod som rekommenderades 

enligt ATS och ERS. Analysatorerna är dock stora, dyra och kräver regelbunden kalibrering 

med kostsamma gaser. Intresset för NO-mätningar gjorde att billigare analysatorer 

efterfrågades och resulterade i att mindre bärbara apparater med elektrokemisk sensor kom på 

marknaden. Bägge dessa analysatorer kräver idag en utandningstid på tio sekunder för att på 

det sättet säkerställa att en NO-platå uppnås. Som hjälp för patienten att uppnå rätt flöde, 

tryck och utandningstid under NO-mätningen har dessa analysatorer försetts med animationer 

som visas på en bildskärm. 

Svårigheter med NO-mätningar på barn 

Trots att det finns rekommendationer om hur NO-mätningar skall göras, finns det kända 

svårigheter för barn att utföra dessa. Baraldi, Scollo, Zaramella, Zanconato och Zacchello 

(2000) fann att 50 % av barn i åldern 4-8 år inte kunde utföra godkända mätningar. Buchvald 

et al. (2005) visade i en studie gällande normalvärden för NO hos friska barn att 60 % av 4-

åringarna ej klarade av en 6-sekunders NO-mätning och Jöbsis, Schellekens, Kroesbergen, 
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Hop och de Jongste (1999) rapporterade resultat från en studie där 30 % av barn i åldern 4-16 

år inte klarade av undersökningen, trots att man tillät kortare utandningstider än fyra sekunder 

och inte utvärderade om platå förelåg. 

 Problemen är enligt ERS/ATS (Baraldi & de Jongste, 2002): 

 Oförmåga eller ovilja att inhalera till TLC och att fortsätta utandningen tills den 

utandade NO-nivån når en adekvat platåprofil 

 Oförmåga eller ovilja att inhalera genom munnen 

 Oförmåga eller ovilja att upprätthålla flöde eller tryck enligt de anvisningar som ges 

 

I en studie där 93 barn i åldern 5-17 år fick utföra NO-mätningar med utandningstid på både 

10 sekunder och 6 sekunder, kunde man konstatera att 68 % av barnen under 12 år föredrog 

den kortare utandningstiden liksom barn med en vitalkapacitet under 3 liter (Koopman, Arets, 

Uiterwaals & van der Ent, 2009). 

För att förbättra förutsättningarna för barn att klara av att utföra godkända NO-mätningar har 

ERS/ATS (Baraldi & de Jongste, 2002) kommit fram till möjliga åtgärder: 

 undersökningarna leds av utbildad och erfaren personal som har tid och tålamod att 

utföra dessa mätningar på barn 

 audiovisuella hjälpmedel används för att underlätta inhalation till TLC och för att få 

godkända utandningar 

 att använda dynamisk flödesrestriktor, vilket gör att metoden blir mindre beroende av 

utandningens tryck. 

 

Omvårdnad av barnet vid mätning av NO 

En barnsjuksköterska på en specialistmottagning för astma och allergi är oftast den person 

som utför NO-mätningar på barn. Förutom teknisk och teoretisk kunskap om NO-mätning 

krävs kunskap om omvårdnad av barn. För att få barnet att vilja göra en NO-mätning och även 

för att förbättra chanserna för att mätningen skall kunna genomföras på godkänt sätt, krävs att 
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det uppstår ett samspel mellan sjuksköterskan och barnet. Detta samspel förutsätter kunskaper 

om barnets mognads- och utvecklingsnivå.   

I Hälso- och sjukvårdslagen preciseras patienternas rätt till individuellt anpassad information 

om hälsoläget, vård och behandling (SFS, 1982: 763). Barns förmåga att förstå information 

beror på ålder, det individuella barnets förutsättningar och sammanhanget barnet befinner sig 

i. Barn som känner sig osäkra i den ovana mottagnings- eller sjukhusmiljön eller har tidigare 

skrämmande sjukhusupplevelser har svårare att ta till sig informationen och att känna sig 

trygga i situationen. Redan i tre-fyraårsåldern kan de flesta barn förstå verbal information, 

under förutsättning att de får möjlighet att koncentrera sig och att informationen förmedlas 

med ord som barnet förstår (Tveiten, 2000). 

 

Spirometriundersökningar på barn 

Målet med all astmabehandling är, förutom att uppnå symtomfrihet, att bevara en normal 

lungfunktion. En spirometri är en lungfunktionsundersökning där den maximala 

flödesvolymkurvan mäts. Det har tidigare inte varit möjligt för yngre barn att göra mätningar 

godkända enligt ATS/ ERS kriterier (ATS, 1995; Quanjer et al., 1993), men idag finns 

datorprogram med animationer kopplade till spirometern, vilket underlättar undersökningen. 

Barnet kan tränas till att göra en snabb forcerad utandning genom att till exempel låtsas blåsa 

ut ett ljus eller till att förlänga utandningstiden genom att �”blåsa ner�” alla käglor på en 

bowlingbana.  

I en fransk studie gjordes spirometrier på 207 barn i åldern 2-5 år. Barnen hade aldrig tidigare 

gjort en spirometri och med stöd av animationer på en bildskärm uppmuntrades barnen att 

utföra två godkända mätningar. Resultatet visade att 86 % av barnen klarade detta och 

gemensamt för den grupp barn som inte klarade av att utföra undersökningen var att de var 

yngre, kortare och oftare pojkar (Nevè et al., 2006). I en liknande undersökning bland 248 

barn i åldern 4-5 år, klarade 82 % att blåsa en godkänd mätning och 54 % att blåsa två 

godkända mätningar enligt ATS´s kriterier (Gaffin, Lichtenberg Shotola, Martin & 

Phipatanakul, 2010). I en norsk studie som utfördes i daghemsmiljö, undersöktes 

lungfunktionen på 603 barn i åldern 3-6 år. Resultatet visade att 51 % av treåringarna, 69 % 

av fyraåringarna, 76 % av femåringarna och 78 % av sexåringarna klarade av att blåsa två 

godkända mätningar (Nystad et al., 2002).  
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Det är dock svårt för undersökaren att bedöma om barnet verkligen har blåst så hårt och så 

länge så att undersökningen visar barnets maximala lungkapacitet. Dessutom är 

lungfunktionen ofta normal hos barn, trots astmasymtom. Därför behövs 

inflammationsmätning som komplement i åldergruppen.  

 

Barns utvecklingsstadier 

Jean Piaget ägnade sig under många år åt forskning om det mänskliga intellektet och dess 

utveckling. Han delade in denna utveckling i olika stadier: 

 Det sensomotoriska stadiet (0-ca 2 år) 

Barnet upplever och förstår sin omvärld med hjälp av sina sinnen och muskler. 

 Det preoperationella stadiet (ca 2-6 år) 

Barnet utvecklar sina språkliga förmågor och det symboliska tänkandet. Tänkandet är 

egocentriskt, så barnet kan bara förstå händelser ur sitt eget perspektiv. 

 Det konkret operationella stadiet (6-12 år) 

Barnet lär sig att med språkets eller symbolers hjälp föreställa sig olika sammanhang, 

men är fortsatt beroende av konkreta upplevelser för att kunna dra logiska slutsatser.  

 Det formellt operationella stadiet (ca 12-15 år) 

Under denna period utvecklas förmågan till abstrakt tänkande och kan föreställa sig 

situationer som hon/han aldrig har upplevt (Carlsson & Holmdahl, 1992). 

 

Problemformulering 

Metoder för mätning av NO i utandningsluft som är applicerbara på förskolebarn saknas idag. 

Ingen studie, enligt vår kännedom, har undersökt hur lång tid det tar att uppnå en NO-platå 

och dess relation till ålder och kroppslängd. Denna kunskap behövs för att på sikt få fram 

standardiserade metoder för mätning av NO även på mindre barn.                  
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Syfte 

Syftet med studien var att ta reda på om barn, med och utan astma, kunde utföra godkända 

NO-mätningar med hjälp av bättre anpassad flödeskontroll och kortare utandningstid samt hur 

de upplevde undersökningen. 

 

Frågeställningar 

1. Hur stor andel av barnen i de olika åldrarna kunde utföra godkända NO-mätningar? 

2. Hur lång tid tog det att uppnå en NO-platå och vilken var dess relation till kroppslängd 

respektive ålder? 

3. Har barn med samma längd men högre NO-värde längre tid till platå? 

4. Hur upplevde barnen NO-mätningarna? 

 

METOD 

Design 

En kvantitativ icke-experimentell tvärsnittsstudie som innefattade både beskrivande- och 

korrelationsmoment (Polit & Beck, 2010). 

Urval 

Studien planerades att inkludera ca 60 barn i åldern 3-10 år och som talade och förstod 

svenska. Både barn med och utan astma inkluderades i studien för att få en spridning av NO-

värden. Barnen fördelades i fyra olika åldersgrupper; 3-4 år, 5-6 år, 7-8 år samt 9-10 år. Målet 

var att inkludera minst 10 barn i varje åldersgrupp, med fokus på de yngre åldersgrupperna. 

Urvalets storlek, 60 barn, bedömdes vara rimlig och ingen powerberäkning kunde göras då 

effektmått saknades.  

Inklusionkriterier 

 Signerat samtycke av minst en vårdnadshavare 

 Barn 3-10 år 
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 Diagnostiserad astma eller ingen känd astma eller allergi 

Exklusionskriterier 

Inga specificerade 

Studiepopulation 

Totalt 72 föräldrar till barn i åldern 3-10 år tillfrågades om barnets deltagande i studien. Av 

dem valde 63 att delta och utav dem hade 54 diagnosen astma och 9 hade varken astma eller 

någon allergi. De 9 barn, vars föräldrar valde att inte delta i studien angav i övervägande del 

tidsbrist som orsak till detta.  

 

Datainsamlingsmetod 

De data som samlades in och antecknades i ett studieprotokoll (se Bilaga 1) var: barnets 

initialer, födelsedatum, kön, längd (cm), vikt (kg). Genom intervju efterfrågades uppgifter om 

pågående förkylning eller förkylning under senaste veckan, eventuell allergisk sensibilisering 

mot pollen, pälsdjur och födoämnen, astmabehandling; vilka läkemedel och i sådana fall om 

behandlingen var pågående eller vid behovs-medicinering.  Dessutom efterfrågades barnens 

upplevelser av de genomförda NO-mätningarna. 

Resultaten av de enskilda NO-mätningarna samlades in som värdet av halten kvävemonoxid i 

utandningsluften och angavs i parts per billion (ppb). Dessa värden registrerades dels i 

studieprotokollet och dels genom att värdet sparades i det program i datorn som var kopplat 

till instrumentet. Övriga data såsom tid till platå, uppnådd platå, luftflöde, tryck och 

utandningstid samlades in i efterhand genom att studera de i datorerna sparade mätningarna. 

Antal genomförda blås antecknades också i protokollet. Dessa data användes sedan inte i 

några analyser eftersom värdet inte avspeglade undersökningens svårighetsgrad . De flesta 

barn tyckte att det var roligt att göra dessa mätningar och ville därför upprepa dessa blås flera 

gånger.  

Barnens upplevelser av de genomförda NO-mätningarna studerades genom att barnen fick 

besvara tre frågor. I fråga ett efterfrågades om barnet hade förstått informationen om 

mätningen, i fråga två skulle barnet besvara om det var lätt att blåsa i instrumentet och i fråga 

tre om barnet hade upplevt något obehag, någon stress eller annat onormalt i samband med 
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mätningarna. Alla tre frågor hade som svarsalternativ �”ja�” och �”nej�” och till fråga ett och två 

hade svarsalternativet �”nej�” en följdfråga där barnet ombads att förklara varför. Fråga nummer 

tre hade följdfrågan �”på vilket sätt?�” om svarsalternativet var �”ja�”. 

Kommentarrutan i studieprotokollet användes av undersökaren för att skriva ner 

minnesanteckningar om hur mätningen hade gått.   

 

Tillvägagångssätt 

Barn med astma rekryterades konsekutivt på Barnallergimottagningen, Akademiska 

Barnsjukhuset i Uppsala (n=35) och på Samariterhemmets barnspecialistmottagning i Uppsala 

(n=19), i samband med planerade besök. Barn utan astma och allergier rekryterades enligt 

bekvämlighetsurval, genom att barn och föräldrar som besökte någon annan 

specialistmottagning på Akademiska Barnsjukhuset, eller var syskon till astmapatienter, 

tillfrågades (n=9). 

I samband med det planerade besöket fick forskningspersonen och dennes vårdnadshavare 

både skriftlig och muntlig information, samt gavs möjlighet att ställa frågor. Den skriftliga 

informationen om studien var dels riktad till föräldrar (Bilaga 2) och dels till barn i åldern 7-

10 år (Bilaga 3). För de yngsta barnen fanns ingen skriftlig information.   

Studiebesöken, som tog cirka 20 minuter, skedde på Pediatriska forskningsavdelningen, 

vilken ligger nära Barnallergimottagningen och andra specialistmottagningar på Akademiska 

Barnsjukhuset. Barn och föräldrar informerades om studien i samband med läkarbesöket, och 

om familjen var intresserad av att delta och barnet uppfyllde inklusionskriterierna, skedde 

undersökningen i direkt anslutning till besöket eller vid annan tid som passade familjen. Barn 

och föräldrar som tillfrågades på Samariterhemmets barnspecialistmottagning och var 

intresserade av att delta, fick skriftlig och muntlig information om studien vid läkarbesöket. 

Därefter förmedlades familjens kontaktuppgifter till studieansvarig barnsjuksköterska som 

sedan kallade familjen till studiebesöket på Akademiska Barnsjukhuset. 

Innan några studierelaterade åtgärder utfördes hade minst en vårdnadshavare skrivit under ett 

informerat samtycke (Bilaga 4) och barnet fick ett löpnummer som identifikation. 

Det instrument för NO-mätning som användes i studien var NIOX Paed. Detta instrument  

består av en handhållen del, som är kopplad till en flödesregulator och en persondator. 
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Flödesregulatorn kontrollerar att flödet 50 ml/s upprätthålls och den som undersöks kan 

därmed fokusera på att blåsa med ett tryck över tio cm vattenpelare, vilket krävdes för ett 

godkänt blås. Personen som undersöks uppmanas att utföra en utandning, som med stöd av 

animation, liknas vid att blåsa upp en ballong. Instrumentet är under utveckling hos Aerocrine 

AB, Solna. I studien kopplades detta instrument samman med NIOX Flex, som är ett 

instrument som har använts för NO-mätningar sedan 2001. Båda instrumenten är CE-märkta. 

Barnet blåste i NIOX Paed, i ett munstycke med engångsfilter och luftflödet styrdes av 

instrumentets flödesregulator. Barnet kunde därmed blåsa relativt hårt utan att det blev ett för 

högt flöde och detta var tänkt att möjliggöra en korrekt mätning av NO-värdet. En del av 

utandningsluften fördes över via en slang till NIOX Flex som mätte kontinuerliga NO-värden 

i realtid, vilka visades i form av en kurva.  

För att underlätta undersökningen för barnen frångicks ATS/ERS`s riktlinjer om inandning av 

NO-fri luft. I stället noterades NO-värdet i inomhusluften vid mätningarna för att kontrollera 

att värdet inte översteg 5 ppb, vilket anses som en försumbar nivå (Baraldi & de Jongste, 

2002). 

Målet var att varje barn skulle göra två godkända utandningar, enligt krav på tryck och tid, i 

instrumentet. Maximalt fick sex försök göras. Utandningstiden var preliminärt anpassad så att 

barnen i åldersgruppen 3-4 år gjorde en utandning under 4 sekunder, barn 5-6 år under 6 

sekunder, barn 7-8 år under 8 sekunder och barn 9-10 år under 10 sekunder. Dessa 

beräkningar av utandningstidens längd vid olika åldersgrupper, var baserade på teoretiska 

beräkningar att en NO-platå bör uppnås efter att en viss volym luft, motsvarande 4,5-6 x 

luftvägsträdets volym (anatomiskt dead space), har andats ut (Kerr, 1976; Puckett et al., 

2010).  

Innan den aktiva mätningen gjordes repeterades undersökningens moment. Som hjälpmedel 

för barnet fanns det på den dator som instrumentet var kopplat till, en animerad bild av en 

ballong som barnet virtuellt blåste upp och som ändrade färg från röd till grön då barnet blåste 

med önskat tryck. Då tiden för utandningen var uppfylld sprack ballongen. Bilder av dessa 

animationer fick barnet titta på innan mätningen gjordes. 

Efter genomförda mätningar fick barnet besvara tre frågor om hur de upplevde 

undersökningen (se ovan). 
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I början av studien uppmärksammades att de yngre barnen hade svårt att hålla läpparna tätt 

slutna kring standard-munstycket, så att läckage av luft uppstod vid mätningens utandning. Ett 

beslut togs om att ändra munstycket till ett med oval form, vilket fästes på det ursprungliga 

munstycket med hjälp av en adapter. Efter denna förändring hade inga barn problem med 

läckage runt munstycket. En annan förändring som vidtogs i början av studien var att innan 

den aktiva mätningen gjordes fick de yngsta barnen träna utandningsmomentet genom att 

blåsa i en �”partyvissla�”. För en del av de yngsta barnen var det svårt att blåsa tillräckligt hårt 

och länge utan de andades istället in och ut ett flertal gånger under undersökningen. Träningen 

med partyvisslan förbättrade barnens teknik avsevärt. 

För samtliga barn med astma gjordes en journalanteckning i barnets datajournal och för alla 

studiedeltagare gjordes en registrering i en patientidentifikationslista. Denna lista eller 

kodnyckel innehåller uppgifter om försökspersonernas identitet (namn och personnummer) 

kopplat till löpnumret i studien. Kodnyckeln förvaras utan otillbörlig åtkomst av utomstående 

hos den ansvariga prövaren. All dokumentation inom studien kommer att sparas hos ansvarig 

prövare i tio år. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Denna studie ingår i ett projekt som har godkänts av den Regionala Etikprövningsnämnden i 

Uppsala, med diarienummer 2012/ 196. 

Mätning av NO i utandningsluft är en helt ofarlig, enkel och icke-invasiv metod för att mäta 

inflammation i luftvägarna. De deltagande barnen hade ingen egen nytta av att delta i studien, 

men föräldrarna fick ta del av uppmätta NO-värden och för barnen med astma har en 

återkoppling skett till behandlande läkare. Studien utfördes i överensstämmelse med gällande 

Helsingforsdeklaration, vilket innebar att de fyra huvudkraven inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning; informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet uppfylldes (World Medical Association, 2008). 

 

Bearbetning och analys 

Bakgrundsdata har presenterats deskriptivt. 
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Frågeställning 1. För att beräkna andelen godkända mätningar i de olika åldrarna granskades 

alla mätningar enligt följande kriterium:  

att trycket hölls över 10 cm vattenpelare under de två sista sekunderna av utandningen för 

barn 3-6 år och de tre sista sekunderna för barn 7-10 år.  

Dessa resultat har getts deskriptivt som andel av barn per åldersgrupp som klarade av att 

utföra mätningarna. 

Frågeställning 2. För att beräkna hur lång tid det tog att uppnå en NO-platå bearbetades alla 

godkända mätningar i en dataalgoritm i Excel och därefter granskades de även visuellt. 

Resultaten har getts deskriptivt i form av en tabell med barnen fördelade i grupper med 

avseende på längd och en tabell med avseende på ålder. Linjär regressionsanalys gjordes för 

att studera trender, och för att studera samband mellan tid till NO-platå och kroppslängd och 

ålder gjordes Pearsons korrelationsanalys i statistikprogrammet STATA.  

Frågeställning 3. Frågeställningen om barn som tillhör samma längdgrupp men har högre NO-

värden, har längre tid till platå, har besvarats deskriptivt. NO-värden är i allmänhet inte 

normalfördelade utan har en snedfördelning till höger. I alla statistiska tester som har gjorts i 

studien är NO-värdena logtransformerade för att kompensera för detta. 

 En algoritm, enligt Malmberg et al. (2006), för att räkna ut förväntade normalvärden för NO 

hos icke-atopiska barn i åldern 7-17 år har använts. Denna beräkning utgår från barnens 

uppmätta längd i cm och är följande: log [NO] (ppb) = 0,0112 x längden (cm) + 0,641. Med 

avseende på NO-värden har barnen sedan delats in i tertiler: Grupp 1. De barn vars faktiska 

medel NO-värden ligger mellan 37.1-104 % av deras förväntade NO-värden. Grupp 2. De 

barns vars faktiska medel NO-värden ligger mellan 108,6-172,5 % av deras förväntade NO-

värden. Grupp 3. De barns vars faktiska medel NO-värden ligger mellan 180-640 % av deras 

förväntade NO-värden. För att studera skillnader mellan grupperna gjordes en one-way 

ANOVA och därefter ett Bonferroni posthoc test. 

Frågeställning 4. Barnens upplevelser av NO-mätningarna har getts deskriptivt. 
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RESULTAT 

De 62 barn som inkluderades i studien uppvisade en ålders-, köns-, längd- och viktfördelning 

som presenteras i Tabell 1. Det var en liten överrepresentation av flickor, 58 %.  

 

Tabell 1. Beskrivning av studiepopulationen fördelad i åldersgrupper 

Ålder (år) Antal Flickor/pojkar Längd cm 
medelvärde 
(min-max) 

Vikt kg 
medelvärde   
(min-max) 

 3-4  18 11 / 7 101,9 (89-113) 16,5 (11-22) 

 5-6  14  8 / 6 117,1 (106-128) 22,7 (15-31) 

 7-8  13  7 / 6 131 (117-141) 29,2 (23-37) 

9-10  17 10 / 7 137,4 (124-157) 35,3 (23-70) 

Totalt 62 36 / 26 121,2 25,7 

 

 

I Tabell 2 presenteras andelen barn med astmadiagnos och barn utan astma och allergier. Alla 

barn med astmadiagnos hade någon form av astmabehandling och 58 % hade vid 

undersökningstillfället en pågående antiinflammatorisk behandling.  

Tabell 2. Beskrivning av relevanta diagnoser och behandling. N=62. 

Ålder (år) Ej astma 

eller allergi 

Astma Pågående 

antiinflammatorisk 

astmabehandling 

Antiinflammatorisk 

astmabehandling vid 

behov 

Luftrörsvidgande 

läkemedel vid behov 

3-4  3 15 11 1 3 

5-6  3 11  6 4 1 

7-8  0 13  7 6 0 

9-10  3 14  7 5 2 

Totalt 9 (15 %)  53 (85 %)  31 (58 %) n=53 16 (30 %) n=53 6 (11 %) n=53 

% = andel av studiepopulation 
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I Tabell 3 redovisas hur många av barnen med astma i de olika åldersgrupperna som också var 

allergiska och vilka typer av allergier de hade. Enbart pollenallergi hade 13 % av barnen, 17 

% hade pälsdjursallergi, eventuellt i kombination med pollenallergi och 40 % av barnen hade 

födoämnesallergi eventuellt i kombination med pollen- och/eller pälsdjursallergi.   

Tabell 3. Beskrivning av rapporterade allergier hos barn med astma 

Ålder (år) Ingen allergi Endast pollenallergi Pälsdjursallergi och 

eventuell pollenallergi 

Födoämnesallergi och 

eventuell pälsdjursallergi 

och/eller pollenallergi 

3-4  10 1 1 3 

5-6   2 2 2 5 

7-8   2 0 3 13 

9-10   2 4 3 5 

Totalt N=53 16 (30 %) 7 (13 %) 9 (17 %) 21 (40 %) 

N=hela studiepopulationen, %= andel av studiepopulationen 

 

Vid undersökningstillfället hade 19 barn en pågående förkylning eller hade varit förkylda 

under senaste veckan. Alla dessa barn hade en astmadiagnos och av dem hade 12 en pågående 

antiinflammatorisk astmabehandling. NO-medelvärdet för barn med förkylning, eller nyligen 

genomgången förkylning var inte förändrat jämfört med barn som inte rapporterade någon 

förkylning (data inte visade). 

NO-värdet i inomhusluften vid undersökningstillfällena uppmätte maximalt 7,9 ppb och 

endast vid två tillfällen låg värdet över 5 ppb (6,4 och 7,9 ppb), vilken är den övre accepterade 

gränsen enligt ATS/ERS`s riktlinjer, om man inte använder NO-fri luft för inandning. 

 

I vilken omfattning barnen lyckades blåsa godkända NO-mätningar 

Alla blås som barnen gjorde i NIOX Paed granskades visuellt enligt kriteriet för godkända 

mätningar (se ovan). Andelen barn som klarade av att göra två godkända blås var 81 % för 

alla barn i studien. För treåringarna var resultatet 25 %, för fyraåringarna 83 % och i de äldre 
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åldrarna var procentsatserna 86 % och högre. Minst en godkänd mätning klarade 86 % av 

barnen att utföra, se Tabell 4. 

Tabell 4. Beskrivning av antal och andel barn som klarade av att blåsa godkända mätningar 

Ålder (år) Antal 

individer 

Ingen godkänd 

mätning 

Procent Två godkända 

mätningar 

Procent Minst en 

godkänd 

mätning 

Procent 

 3  12 7 58 %  3  25 %   5 42 % 

 4   6 1 17 %  5  83 %  5  83 % 

 5  7 0   0 %  7 100 %  7 100 % 

 6   7 0   0 %  6  86 %  7 100 % 

 7   4 0   0 %  4 100 %  4 100 % 

 8   9 0   0 %  9 100 %  9 100 % 

 9  12 1   8 % 11   92 % 11   92 % 

10   5 0   0 %  5 100 %  5 100 % 

Totalt 62 9 14 % 50   81 % 53  86 % 

 %=andel av studiepopulationen  

 

Tid till platå och förhållandet till barnets ålder respektive längd 

I undersökningen deltog 62 barn och av dessa var det 53 som klarade av att göra minst ett 

godkänt blås i NIOX Paed. För att studera hur lång tid det tog att uppnå en NO-platå, 

bearbetades data från de godkända mätningarna i NIOX Flex i en dataalgoritm i Excel och 

granskades sedan även visuellt. Av de 53 barnens mätningar var det ett barns mätningar som 

inte godkändes på grund av att ingen acceptabel NO-platå uppnåddes. En av studiens 

frågeställningar var att ta reda på om det fanns något samband mellan tid till platå och längd 

respektive ålder. I Tabell 5 beskrivs mediantiden till platå för de sex olika längdgrupperna. 

Även resultaten av barnens NO-värden presenteras på liknande sätt i tabellen.  
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Tabell 5. NO-värde (ppb) och tid till platå (sekunder) i förhållande till längd (cm). 

Längd NO (Median (IQR)) Tid till platå (Median (IQR)) 

100-109  (n=7)   5,6 (4,5-9,7) 2,4 (1,7-3,8) 

110-119  (n=11) 10,1(7,2-16,4) 3,4 (3,1-4,5) 

120-129  (n=13) 12,2 (7,8-24,3) 3,8 (3,1-4,2) 

130-139  (n=13) 12,3 (9,6-15,7) 4,6 (3,6-4,9) 

140-149  (n=6)  9,3 (5,1-15,6) 3,4 (2,4-4,1) 

150-159  (n=2) 15,0 (11,4-18,6) 3,8 (3,8-3,8) 

IQR= interkvartila intervallet, N=52, n=antal individer 

 

I Tabell 6 beskrivs på samma sätt median NO-värdet och median tiden till platå utgående från 

barnets ålder. 

Tabell 6. NO-värde (ppb) och tid till platå (sekunder) i förhållande till ålder.  

Ålder NO (Median (IQR) ) Tid till platå (Median (IQR)) 

 3 år (n=4)   6,9 (3,9-8,9) 3,1 (1,4-3,8) 

 4 år (n=5)   5,8 (3,5-7,7) 2,4 (1,2-3,5) 

 5 år (n=7) 13,3 (5,1-16,4) 3,2 (2,1-4,8) 

 6 år (n=7) 12,0 (10,1-19,6) 3,2 (3,1-4,2) 

 7 år (n=4) 20,6 (13,1-29,4) 3,8 (3,2-4,5) 

 8 år (n=9) 11,0 (5,4-15,7) 4,7 (4,0-4,9) 

 9 år (n=11) 10,9 (8,0-17,1) 3,7 (3,5-4,4) 

10 år (n=5) 10,4 (10,2-11,4) 3,8 (3,2-4,1) 

IQR= interkvartila intervallet, N=52, n=antal individer 

 

En linjär regressionsanalys gjordes och både ålder och längd visade samma trender; en 

förlängning av tiden till platå sågs i förhållandet till både ökad längd och ålder (p=0.01). 

Samma förhållanden gällde även för NO-värdet (p=0,04).  
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För att jämföra om längd eller ålder hade ett starkare samband med tid till NO-platå gjordes 

Pearsons parametriska korrelationsanalys. Resultatet visade att båda har ett positivt samband 

men längd hade en något starkare korrelation till tid till platå, se Tabell 7. Dessa samband 

kvarstod efter justering för kön och astmadiagnos. Dock var förklaringsvärdet relativt 

begränsat för båda dessa faktorer, vilket indikerar att ytterligare faktorer spelar roll (se nedan). 

Tabell 7. Jämförelse mellan ålder och längd som förklaringsvärde för tid till platå. 

 NO-platåvärde Tid till platå 

Ålder r=0,34, p=0,01 r=0,34, p=0,01 

Längd r=0,36, p=0,009 r=0,37, p=0,007 

p= signifikansnivå, r=korrelationskoefficient 

 

NO-nivåns inverkan på tid till platå 

För att besvara frågeställning tre, om barn som tillhör samma längdgrupp, men har högre NO-

värden, har längre tid till platå, delades barnen in i tre grupper med avseende på normaliserade  

NO-värden. Formeln som användes för att räkna ut barnens förväntade NO-värden utgår från 

barnens längd och gäller för icke-atopiska barn i åldern 7-17 år. I den lägsta tertilen ingick 17 

barn och dessa hade uppmätta NO-värden som låg mellan 37,1 % och 104 % av deras 

förväntade NO-värden. I den mellersta tertilen (n=18) var deras uppmätta NO-värden mellan 

108,6 % och 172,5 % av deras förväntade NO-värden. I den grupp som hade de högsta NO-

värdena (n=17), låg dessa mellan 180 % till 640 % av deras förväntade NO-värden. 

Medeltiden till platå i de olika tertilerna beskrivs i Tabell 8. 

Tabell 8. Medeltid (sekunder) till platå i de tre tertilerna. 

 Lägsta tertilen NO (Median 

[IQR] ) 

Mellersta tertilen  NO (Median 

[IQR]) 

Högsta tertilen NO (Median 

[IQR]) 

Medeltid till platå 2,8 [1,7-3,8] 3,7 [3,1-4,4] 4,2 [3,8-4,8] 

IQR= interkvartila intervallet 

 

För att studera skillnader mellan grupperna gjordes en one-way ANOVA som visade att 

grupperna skiljde sig åt från varandra (p<0,001). För att gå vidare gjordes ett Bonferroni 
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posthoc test och resultatet visade att den lägsta tertilen skiljde sig signifikant från den 

mellersta (p=0,006), liksom den lägsta från den högsta tertilen (p<0,001). Däremot var det 

ingen skillnad mellan den mellersta och högsta tertilen (p=0,943). 

 

Barnens upplevelser av NO-mätningarna 

I Tabell 9 redovisas hur barnen besvarade frågorna om hur de upplevde NO-mätningarna. 

Nästan alla barn, 92 %, upplevde att de förstod informationen om mätningen. Tre treåringar 

kunde inte ge adekvata svar på någon av frågorna och två barn i gruppen 3-4 år uppgav att de 

inte förstod informationen. Elva procent av barnen tyckte att det inte var lätt att blåsa i 

instrumentet och de flesta angav lång utandningstid som orsak till detta. Endast ett barn 

upplevde undersökningen som obehaglig, stressande eller på annat sätt onormal. 

Tabell 9. Beskrivning av hur barnen besvarade de tre frågorna om hur de upplevde NO-mätningarna. 

 Fråga 1. Förstod du informationen du 

fick om mätningen? 

Fråga 2. Var det lätt att blåsa i 

instrumentet? 

Fråga 3. Upplevde du något obehag, 

någon stress eller annat onormalt i 

samband med utblåsningen? 

Ålder (år) Ja Nej  Tveksamt 

svar 

Ja Nej Tveksamt 

svar 

Ja Nej Tveksamt 

svar 

3-4  13 2 3 11 4 3 0 15 3 

5-6  14 0 0 12 2 0 0 14 0 

7-8  13 0 0 11 2 0 1 12 0 

9-10    17 0 0 14 3 0 0 17 0 

Totalt 

N=62 

 57   

(92 %) 

2  

(3 %) 

3  

(5 %) 

48  

(77 %) 

11 

(18 %) 

3  

(5 %) 

1 

(2 %) 

58  

(93%) 

3  

(5 %) 

N=hela studiepopulationen, %=andel av studiepopulationen 

 

Utöver de förutbestämda frågeställningarna i studien var det av intresse att se om det verkade 

finnas en klinisk signal hos NO-värdena, det vill säga vilka NO-värden och vilken tid till platå 

barn utan astma och barn med astma, med och utan pågående antiinflammatorisk behandling, 

hade. I denna beskrivande statistik användes geometriska medelvärden av NO, se Tabell 10. 
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Tabell 10. Beskrivning av hur NO-värde och tid till platå varierade bland barn utan astma och med astma, utan 

och med behandling, N=52. 

 Barn utan astma (n=8) Icke-behandlad astma (n=19) Behandlad astma (n=25) 

NO (GM (95 % CI))   7 (5,2-9,5) 16,4 (12,2-22,2) 9,0 (6,9-11,7) 

Tid till platå (medelvärde ±SD) 2,9  ± 1,0  4,3 ± 0,8  3,2 ± 1,2 

GM= geometriskt medelvärde, 95 % CI= 95 % konfidensintervall, SD= standard deviation, n=antal individer 

 

För att studera om det fanns några skillnader mellan grupperna gjordes en one-way ANOVA, 

vilken visade att det fanns signifikanta skillnader (p<0,001). För att gå vidare och se hur 

skillnaderna såg ut gjordes Bonferronis posthoc test, vilket visade att NO-värden hos barn 

utan astma skiljde sig signifikant (p=0,005) från barn med en obehandlad astma. Även 

grupperna barn med astma, med och utan behandling skiljde sig från varandra (p=0,005). 

Däremot skiljde sig inte gruppen utan astma och gruppen astma med behandling från 

varandra. Beräkningen av eventuella skillnader i tid till platå visade liknande resultat med 

signifikanta skillnader mellan barn utan astma och obehandlad astma (p=0,008) och mellan 

obehandlad och behandlad astma (p=0,004). 

 

DISKUSSION 

Syftet med studien var att ta reda på om barn i åldern 3-10 år kunde utföra godkända NO-

mätningar med hjälp av bättre anpassad flödeskontroll och kortare utandningstid för de yngre 

barnen. Fokus har också legat på att studera hur lång tid det tog att uppnå en NO-platå och att 

se hur längd, ålder och NO-nivå styrde denna tid. Resultaten från studien visade att även små 

barn klarade av att utföra godkända mätningar och redan från fyra års ålder klarade 83 % att 

göra två godkända blås. Den uppmätta tiden till NO-platå låg för alla studerade åldrar och 

längder under fem sekunder och längd visade sig ha en något starkare korrelation än ålder till 

tid till platå. Högre NO-värden gav också signifikant längre tid till platå. Barnen förstod 

informationen bra och hade positiva upplevelser av undersökningen, trots att 11 barn 

upplevde att undersökningen var lite jobbig då utandningstiden var för lång. 
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Resultatdiskussion 

Totalt klarade 86 % av alla 62 barn att göra minst en godkänd mätning i NIOX Paed. Av de 

barn som inte klarade av att göra någon godkänd mätning var sju barn tre år, ett barn fyra år 

och ett barn nio år. I övriga åldrar klarade alla barnen att utföra två godkända mätningar. 

Dessa resultat visar en högre andel godkända mätningar än resultat som tidigare har beskrivits 

av Baraldi et al. (2000) och Buchvald et al. (2005). Däremot rapporterade Jöbsis et al. (1999) 

resultat från en studie där 70 % av barn i åldern 4-16 år klarade av undersökningen, detta var 

dock inte med standardmetoden och mycket korta utandningstider tilläts.  

Spirometri är den undersökning som mest liknar och kan jämföras med NO-mätning. Liksom 

vid NO-mätning krävs att barnet samarbetar, förstår skillnaden mellan in- och utandning och 

kan ta till sig information. För att en spirometri ska vara optimalt utförd krävs att barnet blåser 

så hårt och så länge som hon eller han kan. För att underlätta detta används även här 

animationer på en bildskärm. I studier på småbarn, i åldern 2-6 år, visade resultaten 

jämförbara proportioner av godkända mätningar som vår studie på NO-mätningar har gett, då 

51-86 % av barnen klarade av att genomföra en godkänd spirometriundersökning (Gaffin et 

al., 2010; Nevé et al., 2006; Nystad et al., 2002). De yngsta barnen var även i dessa studier de 

som till en mindre andel klarade av undersökningen. Då endas 42 % av treåringarna klarade 

att göra en godkänd mätning i vår studie, visar resultatet att det är för denna åldersgrupp som 

ytterligare metodutveckling behöver göras.  

Enligt ERS/ATS (Baraldi & de Jongste, 2002) finns tre huvudsakliga problem då mindre barn 

ska utföra NO-mätningar på ett godkänt sätt. Genom den för barn anpassade metoden som 

användes i studien har åtgärder vidtagits för att minska dessa. Det första var att ingen 

inhalation till total lungkapacitet och inandning av NO-fri luft gjordes utan istället bara en 

utandning. Detta gjorde undersökningen mycket enklare att förstå, speciellt för de yngre 

barnen. Att frångå kriteriet att börja mätningen med NO-fri luft kan diskuteras. NO-halten i 

omgivningsluften noterades vid varje undersökningstillfälle och endast två gånger översteg 

det ERS/ATS´s gränsvärde 5 ppb. Vid 33 undersökningstillfällen var värdet  1 ppb. Den 

andra anpassningen var att instrumentets flödesgenerator kontrollerade att flödet 50 ml/s 

upprätthölls och barnen kunde därmed koncentrera sig på att blåsa med ett högt tryck eller 

minst 10 cm vattenpelare, vilket var kriteriet för en godkänd mätning. Det problem som 

kvarstod var utandningstidens längd och att få barnet att fortsätta utandningen tills den 
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utandade NO-nivån nådde en adekvat platå. Genom att förkorta utandningstiden för de yngre 

barnen har även detta problem minskat. 

ERS/ATS har även kommit med förslag på åtgärder för att förbättra barns möjligheter att 

utföra NO-mätningar. Att som i studien använda en flödesgenerator var ett förslag, liksom att 

använda audiovisuella hjälpmedel. I vår studie användes en animation med en ballong som 

växte i storlek då barnet fortsatte utandningen och som sedan sprack då utandningstiden var 

uppnådd. Den tredje åtgärden ERS/ATS föreslog var att undersökningen skulle ledas av en 

utbildad och erfaren person som har tid och tålamod att göra dessa mätningar på barn. Detta är 

mycket viktigt och grundläggande för att möjliggöra NO-mätningar på de mindre barnen. 

Förutom kunskap om och erfarenhet av NO-mätningar, behövs kunskap i omvårdnad av barn. 

Barnet ska känna sig trygg i undersökningssituationen, i sällskap med förälder eller annan 

närstående person. Den som undersöker barnet, ofta en barnsjuksköterska, behöver snabbt 

etablera en relativt personlig kontakt med barnet så att ett samspel dem emellan uppstår. Det 

är också viktigt att undersökningstillfället upplevs som roligt, att barnet uppmuntras och att 

själva undersökningsaspekten avdramatiseras. 

Data från beräkningarna i Excel av hur lång tid det tog att uppnå en NO-platå visade att 

mediantiden till platå varierade från 2,4 till 3,8 sekunder i de olika åldersgrupperna och 

mellan 2,4 till 4,6 sekunder i de olika längdgrupperna. Detta styrker möjligheten att kunna 

korta ner utandningstiden. Vidare undersöktes om det är barnets längd eller ålder som bäst 

kan förutsäga vilken tid till platå en mätning förväntas ha. Båda visade ett positivt samband 

men längd hade en något strakare korrelation än ålder. På liknande sätt studerades NO-värdet 

i förhållande till längd och ålder och där sågs också liknande samband. Detta överensstämmer 

med tidigare studier gjorda av Franklin et al. (1999), Franklin et al. (2003), Steerenberg et al. 

(2003) och av Malmberg et al. (2006) som konstaterade att längd är den starkaste prediktorn. 

I denna metodutvecklingsstudie var det också värdefullt att ta reda på om tiden till platå även 

ökade i förhållandet till NO-värdet. Unga, korta barn kan ju förstås också ha höga NO-värden 

på grund av inflammation i luftvägarna, vilket skulle kunna påverka tiden till platå. Barnens 

NO-värden låg mellan 36 % till 640 % av deras förväntade normalvärden och dessa delades 

sedan in i tre jämna grupper, tertiler. Data studerades sedan på gruppnivå med avseende på tid 

till platå och signifikanta skillnader kunde ses mellan barnen med de lägsta NO-värdena och 

de mellersta värdena, samt även mellan barnen med de lägsta och de högsta NO-värdena men 
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inga skillnader sågs mellan barn med lätt förhöjda eller förhöjda värden. Detta indikerar att 

det kan behövas en längre utandningstid för barn med förhöjda NO-värden. 

Hur barnen upplevde NO-mätningarna utgick från svaren på de tre frågor som ställdes efter 

att NO-mätningarna hade gjorts. Tre treåringar kunde inte ge adekvata svar på någon av 

frågorna, men de övriga barnens svar överensstämde väl med undersökarens uppfattning. Den 

första frågan gällde om barnet hade förstått informationen om mätningen. Förutom de tre 

treåringarna som avstod från att svara var det två barn i åldersgruppen tre till fyra år som 

uppgav att de inte förstod informationen. Alla barnen i de övriga åldersgrupperna förstod 

informationen. Enligt Tveiten (2000) kan de flesta barn redan från tre-fyraårsåldern ta till sig 

information. För att kunna göra en mätning på rätt sätt måste barnet först ta till sig både den 

muntliga informationen och informationen från bilderna som visade animationen med 

ballongen. Barnet behövde även kunna föreställa sig mätningens alla moment, vilket krävde 

ett viss mått av abstrakt tänkande och detta utvecklas först, enligt Piaget, från sexårsåldern   

och är helt utvecklat först från cirka 12 års ålder (Carlson & Holmdahl, 1992). Detta 

påverkade troligen svaren även i nästa fråga. I den efterfrågades om det var lätt att blåsa i 

instrumentet eller inte. Av de 59 barn som svarade var det 11 som inte tyckte att det var lätt. 

Att det var tungt att blåsa och att utandningstiden var för lång var vanliga kommentarer till 

frågan. Av de äldre barnen, som hade tidigare erfarenheter av NO-mätningar med andra 

instrument, tyckte majoriteten att mätningar med NIOX Paed var enklare att utföra. Av de 

barn som besvarade frågorna var det bara ett barn som uppgav att han kände obehag, stress 

eller annat onormalt under utblåsningen. Den pojken var röd-grönt färgblind. Som en del av 

animationen vid NO-mätningen och för att visa att önskat tryck hade uppnåtts, ändrade 

ballongen färg från röd till grön (se bilaga 3). Den situationen blev naturligtvis stressande för 

honom då han inte tydligt kunde uppfatta den förändringen. Detta ger viktig kunskap att ta 

hänsyn till i fortsatt metodutvecklingsarbete. 

NO-mätningars kliniska betydelse styrks med de resultat som framkom när data från 

grupperna barn utan astma och barn med astma, med och utan antiinflammatorisk behandling, 

jämfördes. Inga skillnader i NO-värden sågs mellan grupperna barn utan astma och barn med 

astma med pågående antiinflammatorisk behandling. Det visar att deras behandling har varit 

effektiv och medfört normalisering av NO-värdena. Dock skiljer sig de NO-värden som 

uppmättes i de olika grupperna markant från de ATS (Dweik et al., 2011) anger som 

gränsvärden vid klinisk bedömning. Detta medför en osäkerhet kring rekommendationernas 

giltighet och uppmärksammar ett behov av att se över gränsvärdena för utandat NO för barn 
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under 12 år. Gruppen barn med obehandlad astma skiljde sig däremot signifikant från de två 

andra grupperna. Studier visar att obehandlad inflammation leder till strukturella förändringar 

i luftvägarna (Malmström et al., 2013) men också att flerårig inhalationsbehandling med 

glukokortikosteroider innan puberteten kan leda till en minskad slutlängd som vuxen (Kelly et 

al., 2012). Därför har NO-mätningar en central roll i uppföljning av barn med astma, dels för 

att ge en vägledning om när antiinflammatorisk behandling behövs men även när den inte 

behövs. 

 

Metoddiskussion 

Detta är en metodutvecklingsstudie vars syfte var att ta reda på om barn kunde utföra 

godkända NO-mätningar med hjälp av bättre anpassad flödeskontroll och kortare 

utandningstid. För att göra det möjligt att förkorta den etablerade utandningstiden på 10 

sekunder behövs undersökningar som studerar hur lång tid det tar att nå en NO-platå för barn i 

olika åldrar. Sådana studier har tidigare inte gjorts utan tiden har enbart uppskattats teoretiskt 

utifrån anatomisk dead-space volym (Kerr, 1976; Puckett et al., 2010). Bägge instrumenten, 

NIOX Flex och NIOX Paed, som har använts i studien är CE-märkta. I studien har 

instrumenten varit sammankopplade för att öka mängden information från mätningarna. Data 

om NO-värde och uppmätt tryck har tagits från NIOX Paed medan all data angående NO-

platån har tagits från NIOX Flex. Att på detta sätt koppla ihop två olika system kan innebära 

en minskad exakthet som till exempel har visat sig i en liten men acceptabel variation av 

uppmätta NO-värden, för enskilda barn, i de båda instrumenten. Eftersom det är en 

metodutvecklingsstudie är instrumentet eller metoden inte färdigutvecklad och denna studie 

bara en pusselbit i arbetet med att få fram en användbar produkt för barn.  

Metodutveckling har också skett under studiens gång. De yngre barnen kunde inte hålla 

läpparna tätt runt munstycket vid utandningen. När ett ovalt munstycke istället användes så 

eliminerades detta problem och förutsättningarna för att barnen skulle klara av att upprätthålla 

önskade tryck under utandningen ökade. De flesta av de yngsta barnen som deltog i studien 

hade svårigheter med att förstå hur en utandning skulle göras, att inte andas in och ut i 

instrumentet utan att göra en tillräckligt lång och kraftig utandning. För att träna detta infördes 

momentet med att blåsa i en �”partyvissla�” innan själva mätningen gjordes, vilket hjälpte 

många barn att bättre förstå hur blåset skulle göras.  
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Slutsats 

Dagens metod för mätning av NO i utandningsluft är inte optimal för barn, då den kräver en 

förmåga att kunna blåsa med ett relativt konstant tryck under en utandningstid på 10 sekunder. 

Vår studie har visat att även barn från tre till fyraårsåldern kan utföra godkända mätningar 

med en för barn anpassad metod. En viktig del av metodutvecklingen har varit att studera NO-

värdets tid till platå under mätningen. Den uppmätta tiden till NO-platå låg för alla studerade 

åldrar och längder under fem sekunder och längd visade sig ha en något starkare korrelation 

än ålder angående tid till platå. Högre NO-värden gav också signifikant längre tid till platå. 

Nyttan av denna studie är att den kan bidra med information som kan leda till en anpassning 

av metod och därmed instrument för NO-mätning, så att även förskolebarn med astma kan få 

stöd av NO-värden för att optimera sin astmabehandling. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30



REFERENSER 

Alving, K., Weitzberg, E., & Lundberg, J. M. (1993). Increased amount of nitric oxide in 

exhaled air of asthmatics. European Respiratory Journal, 6, 1368-1370. 

American Thoracic Society. (1995). Standardization of spirometry. 1994 update. American 

Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 152, 1107-1136. 

Baraldi, E., & de Jongste, J.C. (2002). ERS/ATS STATEMENT. Measurement of exhaled 

nitric oxide in children, 2001. European Respiratory Journal, 20, 223-237. 

Baraldi, E., Scollo, M., Zaramella, C., Zanconato, S., & Zacchello, F. (2000). A simple flow-

driven method for online measurement of exhaled NO staring from the age of 4-5 years. 

American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 162, 1828-1832 

Berry, M., Morgan, A., Shaw, D.E., Parker, D., Green, R., Brightling, C.,�…Pavord, I.D. 

(2007). Pathological features and inhaled corticosteroid response of eosinophilic and non-

eosinophilic asthma. Thorax, 62, 1043-1049. 

Buchvald, F., Baraldi, E., Carraro, S., Gaston, B., de Jongste, J., Pijnenburg, 

M.W.,�…Bisgaard, H. (2005). Measurements of exhaled nitric oxide in healthy subjects age 4 

to 17 years. Journal of Allergy and Clinical Immunology,115(6), 1130-1136. 

Carlsson, B. & Holmdahl, B. (1992). Psykologiska utgångspunkter för vård och omvårdnad. 

Falköping: Almqvist & Wiksells Förlag AB. 

Dweik, R.A., Boggs, P.B., Erzurum, S.C., Irvin, C.G., Leigh, M.W., Lundberg, O.,�…Taylor, 

D.R. (2011). An official ATS clinical practice guideline: interpretation of exhaled nitric oxide 

levels for clinical applications. American Journal of Respiratory and Critical Care 

Medicine,184, 602-615. 

Franklin, P.J., Taplin, R., & Stick, S.M. (1999). A community study of exhaled nitric oxide in 

healthy children. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine,159, 69-73. 

Franklin, P.J., Turner, S., Le Souef, P.N., & Stick, S.M. (2003). Exhaled nitric oxide and 

asthma: complexinteractions between atopy, airway responsiveness, and symptoms in a 

community population of children. Thorax, 58, 1048-1052. 

31



Gaffin, J.M., Lichtenberg Shotola, N., Martin, T.R., & Phipatanakul, W. (2010). Clinically 

useful spirometry in preschool-aged children: evaluation of the 2007 American Thoracic 

Society Guidelines. Journal of Asthma, 47(7), 762-767. 

Global Initiative for Asthma (GINA). (2011). Global Strategy for Asthma Management and 

Prevention. Hämtad 22 februari, 2013, från Global Initiative for Asthma, 

http://www.ginasthma.org/. 

Jouaville , L.F., Annesi-Maesano, I., Nguyen, L.T., Bocage, A.S., Bedu, M., & Caillaud, D. 

(2003). Interrelationships among asthma, atopy, rhinitis and exhaled nitric oxide in a 

population-based sample of children. Clinical & Experimental Allergy, 33,1506-1511. 

Jöbsis, Q., Schellekens, S.L., Kroesbergen, A., Hop, W.C.J., & de Jongste, J.C. (1999). 

Sampling of exhaled nitric oxide in children: end-expiratory plateau, balloon and tidal 

breathing methods compared. European Respiratory Journal, 13, 1406-1410. 

Kelly, H.W., Sternberg, A.L., Lescher, R., Fuhlbrigge, A.L., Williams, P., Zeiger, 

R.S.,�…Strunk, R.C. (2012). Effect of inhaled glucocorticoids in childhood on adult height. 

The New Journal of Medicine, 367, 904-912. 

Kerr, A.A. (1976). Dead space ventilation in normal children and children with obstructive 

airway disease. Thorax, 31, 63-69. 

Koopman, M., Arets, H.G., Uiterwaals, C.S., & van der Ent, C.K. (2009). Comparing 6 and 

10 sec exhalation time in exhaled nitric oxide measurements in children. Pediatric 

Pulmonology, 44(4), 340-344. 

Lim, S., Jatakanon, A., Meah, S., Oates, T., Chung, K.F., & Barnes, P.J. (2000). Relationship 

between exhaled nitric oxide and mucosal eosinophilic inflammation in mild to moderately 

severe asthma. Thorax, 55, 184-188. 

Malmberg, L.P., Petäys, T., Haahtela, T., Laatikainen, T., Jousilahti, P., Vartiainen, E., & 

Mäkelä, M.J. (2006). Exhaled nitric oxide in healthy nonatopic school-age children: 

determinants and height-adjusted reference values. Pediatric Pulmonology, 41, 635-642. 

Malmström, K., Pelkonen, A.S., & Mäkelä, M.J. (2013). Remodeling, inflammation and 

airway responsivness in early childhood asthma. Current Opinion in Allergy and Clinical 

Immunology. 13, 203-210. 

32



Manna, A., Caffarelli, C., Varini, M., Povesi Dascola, C., Montella, S., Maglione, 

M.,�…Santamaria, F. (2012). Clinical application of exhaled nitric oxide measurement in 

pediatric lung diseases. Italian Journal of Pediatrics, 38, 74.  

Nevè, V., Edmè, J.L., Devos, P., Deschildre, A., Thumerelle, C., Santos, C.,�…Matran, R. 

(2006). Spirometry in 3-5-year-old children with asthma. Pediatric Pulmonology, 41, 735-

743. 

Nystad, W., Samuelsen, S.O., Nafstad, P., Edvardsen, E., Stensrud, T., & Jaakkola, J.J.K. 

(2002). Feasibility of measuring lung function in preschool children. Thorax, 57, 1021-1027. 

Olin, A.C., Bake, B., & Toren, K. (2007). Fraction of exhaled nitric oxide at 50 mL/s: 

reference values for adult lifelong never-smokers. Chest, 131, 1852-1856. 

Papadopoulos, N.G., Arakawa, H., Carlsen K. H., Custovic, A., Gern, J., Lemanske, 

R.,�…Zeiger, R.S. (2012). International consensus on (ICON) pediatric asthma. Allergy, 67(8), 

976-997. 

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2010). Essential of nursing Research: appraising evidence for 

nursing practice (7th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health/ Lippincott Williams & 

Wilkins. 

Puckett, J.L., Taylor, R.W.E., Galant, S.P., & George, S.C. (2010). Impact of analysis interval 

on the multiple exhalation flow technique to partition exhaled nitric oxide. Pediatric 

Pulmonology, 45, 182-191. 

Quanjer, P.H., Tammeling, G.J., Cotes, J.E., Pedersen, O.F., Perslin, R., & Yernault, J.C. 

(1993). Standardized lung function testing: lung volumes and forced ventilatory flows. 1993 

update. European Respiratory Journal, 16, 14-40. 

Rönmark, E., Jönsson, E., Platt-Mills, T., & Lundbäck, B. (2001). Incidence and remisson of 

asthma in schoolchildren: report from the Obstructive lung disease in Northern studies. 

Pediatrics, 107, e37. 

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Riksdagen. 

Silvestri, M., Sabatini, F., Sale, R., Defilippi, A.C., Fregonese, L., Battistini, E.,�…Rossi, G.A. 

(2003). Correlations between exhaled nitric oxide levels, blood eosinophilia, and airway 

33



obstruction reversibility in childhood asthma are detectable only in atopic individuals. 

Pediatric Pulmonology, 35, 358-363. 

Socialstyrelsen (2013). Miljöhälsorapport 2013. Stockholm: Karolinska institutet. 

Steerenberg, P.A., Janssen, N.A.H., de Meer, G., Fischer, P.H., Nierkens, S., van Loveren, 

H.,�…van Amsterdam, J.G.C. (2003). Relationship between exhaled NO, respiratory 

symptoms, lung function, bronchial hyperresponsivness, and blood eosinophilia in school 

children. Thorax, 58, 242-245. 

Taylor, D.R., Pijnenburg, M.W., Smith, A.D., & de Jongste, J.C. (2006). Exhaled nitric oxide 

measurements: clinical application and interpretation. Thorax, 61(9), 817-827. 

Tveiten, S. (2000). Omvårdnad i barnsjukvården. Lund: Studentlitteratur. 

World Medical Association. (2008). Helsingforsdeklarationen. Hämtad 22 februari, 2013, 

från World Medical Association, 

http://wma.net/en/20activities/10ethics/10helsinki/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

 

34



                                                                                                                          Bilaga 1 

 

                                                                                                                  

Studieprotokoll                                    

Utvärdering av tid till kvävemonoxidplatå hos barn 3-10 år. 

 

Patientinitialer:   

Forskningssk initialer   

Ansvarig Forskare: 
 

Dr. Lennart Nordvall 

Avdelning: Barnallergimottagningen 

 

Adress: 

 

Barnsjukhuset, Akademiska sjukhuset  

751 85 Uppsala 

Land: Sverige 
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Besöksdatum      I    I    I - I    I    I - I    I    I     I    I  

              Dag        månad            år 

1. PATIENTINFORMATION och medgivande av samtycke 
 

 Ja    Nej 

Har forskningspersonen fått muntlig och skriftlig information om 
studien och dess syfte? 

       

 

Datum för undertecknande av informerat samtycke   I    I    I - I    I    I - I    I    I     I    I
           Dag      månad       år 

Födelsedatum              I    I    I - I    I    I - I    I    I     I    I  

   Dag       månad              år 

 
Kön                Pojke          Flicka       

 

 
3. INKLUSIONSKRITERIER   

 Ja        Nej 

Har vårdnadshavare gett sitt informerade samtycke till att barnet 
deltar i studien? 

    

Ja        Nej 

Är forskningspersonen mellan 3 och 10 år?  

 

     

4. LÄNGD, VIKT 

 

Längd    I    I     I    I cm 

Vikt       I    I    I    I , I    I kg 
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5. FÖRKYLNING, ASTMA, ALLERGI 

      Ja Nej 

Förkylning under den senaste veckan eller pågående idag?   

 

Har forskningspersonen fått diagnosen astma? 

 

Allergi:__________________________________________________ 

 

Eventuell astma medicinering:___________________________________________________ 

 

6. UTANDNINGAR 

 

 Uppmätt NO 
värde (ppb) i Flex 

Uppmätt NO värde 
(ppb) i Paed 

Använd 
utandningstid (s) 

1 

 

   

2 

 

   

3 

 

   

4 

 

   

 

Totalt antal försök ____________ st 
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7. FRÅGOR OM GENOMFÖRANDET 

 

Förstod du informationen du fick om mätningen?         Ja     Nej      

Om Nej, förklara varför: _______________________________________________ 

 

Var det lätt att blåsa i instrumentet?                               Ja     Nej     

Om Nej, förklara varför: _______________________________________________ 

 

Upplevde du något obehag, någon stress eller annat onormalt i samband med utblåsningarna?
                                   Ja     Nej     

Om Ja, på vilket sätt?: _______________________________________________ 

 

8. KOMMENTARER 
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                                                                                                                      Bilaga 2 
 
 
Information till förälder/vårdnadshavare om deltagande i en studie.                  
 
Utvärdering av tid till kvävemonoxidplatå hos barn 3-10år 
 

Du tillfrågas härmed om du vill låta ditt barn delta i en forskningsstudie. 
 
Kväveoxid är en gas som finns i utandningsluften, och om man har astma innehåller den 
utandade luften ofta mer kväveoxid. Kväveoxid i utandningsluft kan mätas med en enkel och 
helt smärtfri metod, som gör det möjligt att avgöra om luftrören är inflammerade eller inte. 
  
Vi vill i den aktuella studien undersöka hur lång tid man måste blåsa för att kunna göra en 
riktig mätning och hoppas att den ska vara kort för att små barn lätt ska kunna undersökas. 
 
Det tar ungefär 15-20 minuter att vara med i undersökningen. Ditt barn blir vägt och mätt (om 
detta inte redan är gjort på mottagningsbesöket), ni får besvara frågor om förkylning, eventuella 
allergier och om ditt barn tar någon medicin för astma. Därefter får barnet göra utandningar i 
instrumentet. Utandningen görs genom ett munstycke (byts för varje barn) under några 
sekunder. Längden på utandningen styrs av ditt barns ålder. Två godkända utandningar 
eftersträvas. Om en mätning misslyckas görs ett nytt försök, dock får som mest totalt sex 
utandningar göras.   
Efter att utandningarna är klara kommer ditt barn att få besvara frågor om hur det var att 
genomföra undersökningen.  Mätningarna innebär inget obehag för barnet och de är helt 
riskfria. 
 

Det är givetvis helt frivilligt att delta och du eller ditt barn kan när som helst och utan vidare 
förklaring avbryta deltagandet utan att det påverkar det framtida omhändertagandet. 

Ytterligare information kan lämnas av: 

Dr Charlotte Heijkenskjöld Rentzhog, Inst. för Kvinnors och Barns Hälsa, tel 018-611 58 45 
eller forskningssjuksköterska Pia Kalm-Stephens, tel 018-611 58 54.   

Insamlade data kommer att lagras och analyseras i dator hos ansvarig läkare. Dessa data 
innehåller inte ditt barns namn eller personnummer, eftersom barnets identitet kodas och 
kodnyckeln förvaras inlåst på sjukhuset. Ditt barns svar och dennes resultat kommer att 
behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Syftet med dataanalyserna är utvärdering av 
hur lång tid det tar för barn att uppnå ett platåvärde för utandat kvävmonoxid. Studieresultaten 
kan också komma att publiceras i någon medicinsk tidskrift men ingen enskild person kan 
identifieras i en sådan artikel.  

Personuppgiftsansvarig är Uppsala läns landsting. Enligt personuppgiftslagen, PuL, har du rätt 
att gratis en gång per år få ta del av samtliga uppgifter om ditt barn som hanteras, och vid 
behov få eventuella fel rättade. Önskar du ta del av dessa uppgifter kontakta ansvarig prövare 
för studien Lennart Nordvall på telefon 018-611 00 00. 
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Skriftlig information till barn 7 10 år Bilaga 3 

VI VILL FRÅGA OM DU VILL PROVA ATT BLÅSA I EN MASKIN.

MASKINEN MÄTER OMMAN HAR ASTMA ELLER INTE.

NÄR DU BLÅSER KÄNNS DET SOM ATT BLÅSA UPP EN BALLONG.

VI VILL ATT DU BLÅSER SÅ HÅRT ATT BALLONGEN BLIR GRÖN OCH
FLYGER OVANFÖR DET BLÅ STRECKET.

DU SKA BLÅSA TILLS BALLONGEN FÖRST BLIR STÖRRE OCH SEDAN
SPRICKER MED ETT POFF.

VI VILL GÄRNA ATT DU BLÅSER FLERA GÅNGER I MASKINEN.

OM DU INTE VILL SÅ BEHÖVER DU INTE GÖRA DET HÄR.

1 2 

3 

            

4 POFF
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Samtycke till deltagande i studien                                                                    Bilaga 4 
”Utvärdering av tid till kvävemonoxidplatå hos barn 3-10år” 

 

 

Jag�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�… 

Förälders/Vårdnadshavares namn (textat) 

 

 

har muntligen och skriftligen informerats om ovanstående studie. Jag samtycker till att mitt 
barn  

 

�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�… 

Barnets namn (textat) 
         

deltar i studien och känner till att deltagandet är helt frivilligt.  Jag vet att mitt barn när som 
helst och utan närmare förklaring kan avbryta sitt deltagande. 

 

�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…........... 

Förälders/Vårdnadshavares underskrift Datum 
 

   

 

 

Jag bekräftar att jag har förklarat den ovan nämnda studien för föräldrar/vårdnadshavare och 
barnet. 

 

�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…........... 

Försöksledares underskrift         Datum 
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