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Henoch-Schönlein purpura

3. PÅVERKAN PÅ VARDAGSLIVET
3.1 Hur påverkar HSP barnet och familjen och vilken
uppföljning behövs?
I de flesta fallen är sjukdomen självläkande och ger inga långvariga
problem. I ett fåtal fall kan en bristande njurfunktion utvecklas.
Urinprov ska kontrolleras upprepade gånger under och ca 6 månader
efter sjukdomsperioden för att upptäcka eventuell påverkan på njurarna
vilket kan komma flera veckor eller ibland månader efter
sjukdomsstarten.

3.2 Hur gör man med skolan?
Under den första akuta sjukdomsfasen kan barnet vara påverkat och
behöva ligga till sängs, men när barnet är på bättringsvägen kan
han/hon gå till skolan igen och leva som vanligt.

3.3 Hur gör man med idrott?
Det går i regel bra att delta i idrottsaktiviteter. Den allmänna
rekommendationen är att tillåta barnet att vara med i idrott och lita på
att han/hon reglerar sin aktivitet själv om det t ex gör ont i en led. Även
om belastningen vid fysisk aktivitet inte är till någon fördel för
inflammerade leder anses den eventuella nackdel som det kan innebära
vara betydligt mindre än den psykologiska påfrestningen som ett barn
utsätts för genom att förbjudas delta i sportaktiviteter med kompisar
pga sjukdomen.
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3.4 Har dieten någon betydelse?
Det finns inga bevis för att dieten påverkar sjukdomen och barnet kan
äta precis som vanligt. I de fall barnet behandlas med kortison ska man
se upp så att han/hon inte stoppar i sig onödigt mycket mat eftersom
kortisonet ger en ökad aptit och kan leda till en besvärande
viktuppgång.

3.5 Kan klimatet påverka sjukdomsförloppet?
Det finns inga bevis för att klimatet påverkar sjukdomen.

3.6 Kan barnet vaccineras?
Vaccinationer bör inte ges under aktiv sjukdom utan bör flyttas fram.
När barnet kan vaccineras får diskuteras med barnläkare. Generellt sett
tror man inte att vaccination påverkar sjukdomsförloppet men vissa
vaccin, s.k. levande försvagade vaccin, kan orsaka en infektion hos
patienter som behandlas med immunhämmande läkemedel och ska
därför undvikas hos dessa patienter.

3.7 Kan sexuallivet, graviditet och preventivmedel påverkas av
sjukdomen?
Sjukdomen i sig innebär inga begränsningar för sexualliv eller graviditet
men personer som äter läkemedel ska alltid vara uppmärksamma på
risken för påverkan på ett foster. Man bör därför i dessa fall rådgöra
med läkare angående graviditet och preventivmedel.
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