
MEDICIN 

Hvis jeres barn allerede får astma/allergi medicin, 

er det vigtigt ikke at tage medicinen den dag 

barnet skal til undersøgelse. Samt at I husker at 

medbringe medicinen til første undersøgelse. 

 

SPØRGSMÅL 

Hvis du/I har spørgsmål til ovenstående, må du/I 

endelig kontakte os på tlf.: 98 88 12 00 fra mandag 

til torsdag mellem kl. 8-11. eller på e-mail 

klinikken@karentilma.dk. 
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FORBEREDELSE 

Medbring gerne: 

 Barnets bog 

 Udfyldt astma/allergi skema. Bliver tilsendt med 

posten eller hentes fra vores hjemmeside: 

www.karentilma.dk.  

 Evt. nuværende medicin. 

GENERELT 

Ved førstegangsundersøgelse af børn med astma 

og/eller høfeber:  

 Vi laver sammen med barnet (alle over 5 år) 

en lungefunktionstest som kan vise, om 

barnet har astma. Samtidig kan den vise om 

en evt. igangværende astmabehandling er 

sufficient.  

 Barnet blæser peakflow 

(udåndingshastighed) og bliver evt. 

instrueret i brug af peakflowskema 

derhjemme.  

 Vi foretager/planlægger en evt. priktest, 

som kan vise, om barnet har allergi. Som 

standard undersøger vi for husstøvmider, 

pollen, pelsdyr, skimmel og forskellige 

fødemidler. Se pjecen ”Priktest” for 

yderligere information.  

 I øvrigt undersøges barnet grundigt. Bl.a. 

vægt/højde. Udspørges om astma, høfeber, 

eksem, fødevareallergi, nældefeber, m.m. 

 Derudover kan der på dagen tages stilling til 

om blodprøver er nødvendigt i forhold til 

yderligere udredning.  

BLODPRØVER 

Hvis der vurderes behov for blodprøver, så 

foretages de aldrig her i klinikken. Vi bestiller de 

ønskede prøver, hvorefter i kan få foretaget 

blodprøvetagningen enten ved egen læge eller 

bestille en tid på sygehuset. Der kan medgives 

Emla (trylleplaster) her fra klinikken af, hvis 

dette ønskes.  

 

LUNGEFUNKTIONSTEST 

Når barnet skal have lavet en fuld 

lungefunktionstest så består den af tre 

undersøgelser. Der udføres: 

 Tremoflo/Oscillometri 

o Barnet skal trække vejret normalt ind i 

et rør, samtidig med at man holder på 

sine kinder. Man har en klemme på næsen 

imens, eller mor/far kan holde barnet for 

næsen.  

o Der laves tre målinger som hver tager 20 

sek.  

 

 NO-måling: 

o Barnet skal puste i et rør og holde en bil 

eller fisk på en lige linje. 

o Kræver et langt, men ikke så kraftigt 

pust.  

 

 Spirometri: 

o Barnet skal tage en dyb indånding og 

puste så hårdt det kan ind i et rør, samt 

blive ved indtil der ikke er mere luft 

tilbage. 

o Er den undersøgelse der kræver mest 

teknik, og som ofte kræver flere besøg i 

klinikken før den lykkedes. 
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