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Lindrig till måttlig astmaattack: 
(Lätt till måttlig dyspné och 
förlängt exspirium utan påtaglig 
begränsning av den fysiska 
aktiviteten. Patienten kan ligga ned 
men vill helst sitta. Måttligt till rikligt 
med ronki.) 
• Snabbverkande beta-2-agonist 

i högdos (Ventoline Evohaler 0,1 
mg 4 doser) via inhalationsaer-
osol med andningsbehållare, 
upprepas om tveksam effekt 
efter 10-15 minuter. Via nebulisa-
tor (Ventoline 2 mg/ml 2,5 ml 2 
gånger med 15 minuters mellan-
rum) eller via Maxin (Ventoline 
5 mg/ml, 2 + 2 minuter med 15 
minuters mellanrum, eventuellt 
tillsammans med Atrovent 0,25 
mg/ml 1 ml). Kombination iatro-
prium/salbutamol (Combivent, 
Sapimol 0,5 mg/2,5 mg) ges på 
samma sätt via nebulisator eller 
Maxin.

• Patienter som har svårt att 
inhalera ges Bricanyl injektion-
slösning 0,5 mg/ml, 1/2-1ml 
subkutant eller långsamt 
intravenöst. 

• Det finns ingen dokumentation 
för behandling med adrenalin vid 
astma hos vuxna.

 
 
 
 
 
 
 
 

Medicinering vid hemgång: 
• Perorala glukokortikoider; Pred-

nisolon 25-40 mg eller Betapred 
2,5-4 mg dagligen i 

• 5-10 dagar. Ges tidigt vid svår 
astmaattack, avsluta behandlin-
gen 2-3 dagar efter stabil förbät-
tring, nedtrappning är normalt 
inte nödvändigt vid behandlings-
tid under 2 veckor. 

• Antibiotika; Om bakteriell infe-
ktion påvisats eller är sannolik. 
Vanligen ges amoxicillin, med 
eller utan clavulansyra eller 
doxycyklin.

Svår attack: 
(Liggande ställning är oftast omöjlig 
och talet påverkat. Uttalad auxiliär 
andning. Rikligt med ronki eller i 
allvarliga fall avtagande ronki.) 
• Förutom bronkdilaterande 

behandling ovan ges omedelbart 
oxygen, via näsgrimma eller 
mask. 

• Ständig övervakning av allmän-
tillstånd, hjärt- och andnings-
frekvens och oxygenmättnad 
(SaO2) samt PEF- värden, men 
provocera inte om det är för 
ansträngande.

• Teofyllamin; kan övervägas vid 
livshotande anfall. (Teofyllamin 
23 mg/ml intravenös injektion 
varvid 0,30 ml injektionsvätska/
kg kroppsvikt (motsvarar 5-6 
mg teofyllin/kg) ges intravenöst 
under 20-30 minuter.

• Ambulanstransport till sjukhus.

AKUT ASTMA PÅ VÅRDCENTRAL
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Åtta till tio procent av den vuxna befolkningen har astma. Av dessa har 
65 procent lindrig, 25 procent medelsvår och 10 procent svår astma. 
Astma är en heterogen sjukdom, där en kronisk luftvägsinflammation 
oftast föreligger.

Sjukdomen kännetecknas av återkommande luftvägssymtom såsom pip 
i bröstet, andnöd, trånghetskänsla i bröstet och hosta som varierar över 
tiden tillsammans med en variabel luftvägsobstruktion. 

SYMTOM VID ASTMA:
• Andnöd 
• Pipig andning 
• Hosta 
• Slembildning 
• Ansträngningsutlösta  

luftvägssymtom 
• Luftvägssymtom i speciella 

miljöer 

ASTMAFENOTYPER: 
• Allergisk astma 
• Icke-allergisk astma 
• Svår eosinofil astma
• Astma med permanent  

luftvägsobstruktion 
• Astma vid överkänslighet  

för NSAID 
• Ansträngningsutlöst astma 
• Yrkesastma

LATHUND FÖR ASTMA HOS VUXNA

Triggerfaktorer 
(faktorer som kan utlösa astmabesvär)

Riskfaktorer 
(faktorer associerade med ökad risk 
för att utveckla astma)

Luftvägsallergener Hereditet

Tobaksrök (aktiv/passiv) Övervikt

Infektioner Tobaksrök (aktiv/passiv)

Fysisk ansträngning/kyla
Rinit/rinosinuit (allergisk/icke-al-
lergisk)

Yrkesexponering
Yrkesexponering, till exempel yrken 
där man utsätts för mycket irritan-
ter, såsom lokalvårdare

Föda Låg socioekonomisk status

NSAID Exponering för luftföroreningar

Betareceptorblockare Psykisk ohälsa

Fuktskadad inomhusmiljö
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HÖRNSTENAR VID  
ASTMAUTREDNING ÄR: 
• Utförlig anamnes 
• Fysikalisk undersökning 
• Spirometriundersökning 
• Allergiutredning 
• Lungröntgen (kan vara 

indicerad för att utesluta annan 
sjukdom hos rökare eller om 
astmadiagnosen är oklar) 

DIFFERENTIALDIAGNOS  
VID ASTMA 
• KOL 
• Infektionsutlöst hosta 
• Kronisk bronkit 
• Sensorisk hyperreaktivitet 
• Lungsarkoidos 
• Lungfibros 
• Stämbandsdysfunktion EILO 

(exercise-induced laryngeal 
obstruction) 

• Lungembolism 
• Bronkiektasier 
• Hjärtsvikt 

UTREDNING

Anamnes

Astma

Astma

Astma

Gör ett behandlingsförsök

Behandlingssvar

PEF-kurva

Reversibilitetstest med
spirometri (PEF)

Stor klinisk misstanke
om astma

Troligen inte astma
- utred eventuell 
annan orsak till
patientens symtom

Fysikalisk undersökning
Allergiutredning

+ -

+ -

Ja

Ja

Nej

Nej

DIAGNOSTIK
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LUNGFUNKTIONSUTREDNINGAR 

Eftersom astma är en variabel 
sjukdom kan en spirometri vara helt 
normal. Vid perifer astma, som inte 
påverkar de centrala luftvägarna är 
spirometrin normal.

• Spirometri med  
reversibilitets-test

• PEF- kurva 
• Ansträngningstest 
• Peroral steroid test 14 dagar  

(30 mg Prednisolon dagligen)
• Kvävemonoxidmätning
• Impulsoscillometri 

DIAGNOSTISKA KRITERIER

• Variabilitet PEF > 10%, som 
genomsnittlig variabilitet under 
en vecka 

• Reversibilitet PEF > 15% eller > 
60 liter per minut ,  
FEV1 > 12% och minst 200 
milliliter 

• Ansträngningstest PEF sjunker > 
15% FEV1 sjunker > 10% 

• Peroral steroidtest PEF stiger > 
20% FEV1 stiger > 12% 

• Motsvarande förbättring eller 
påtagligt ökad ACT efter tre 
månaders behandlingsförsök 
med inhalerade steroider 
motsvarande 800 μg budesonid 
dagligen.

ALLERGIUTREDNING 

Skall göras vid utredningen. Vid 
vag misstanke om allergi mot 
luftburna allergen förslås i första 
hand provtagning med Phadiatop. 
Vid mer riktad frågeställning om 
allergi mot enstaka allergen föreslås 
provtagning med specifika IgE mot 
misstänkta allergen och total IgE 
då kvoten av specifikt IgE/totalt 
IgE säger mer än enbart halten av 
specifikt IgE. 
Pricktest för luftburna allergen, om 
det finns tillgängligt.

INDIKATIONER FÖR REMISS 
FÖR UTREDNING TILL 
SPECIALISTMOTTAGNING 

• Diagnosen är oklar eller  
differentialdiagnostiska problem 
föreligger 

• Dåligt behandlingssvar 
• Astma med svår allergi 
• Misstanke finns om  

NSAID-intolerant astma 
• Misstanke finns om yrkesutlöst 

astma 
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BEHANDLINGSMÅL VID ASTMA 

• Symtomfrihet 
• Ingen begränsning av dagliga 

aktiviteter 
• Förhindra försämringsperioder 
• Förhindra försämring av 

lungfunktionen 
• Inga störande biverkningar av 

behandlingen 

ALLMÄNNA BEHANDLINGS 
PRINCIPER 

1. Allergensanering 
2. Rökstopp
3. Andningsteknik 
4. Fysisk träning 
5. Läkemedelsbehandling

BEHANDLING

Allergen man är sensibiliserad mot som är möjliga att undvika 
ska saneras. Endast husdjur som man är sensibiliserad mot 
behöver avlägsnas. Därefter måste hemmet städas noga som 
vid en flyttstädning. Möbler ska rengöras noga eller bytas. Viss 
framgång kan nås med kvalsterskydd och andra sanerande 
åtgärder, som att minska fukt, frysa och tvätta sängkläder. 
Fuktskador i hemmet kan visserligen ge mögel som man 
kan vara allergisk mot, men oftare reagerar man ospecifikt 
på irriterande mögeltoxiner och emissioner från fuktskadat 
byggmaterial som måste bytas ut om man ska uppnå resultat.

1. ALLERGENSANERING
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Tobaksrök har utöver en irriterande effekt som dels kan 
utlösa attacker av astma, en inflammationsdrivande effekt 
som förvärrar astma, leder till lungfunktionsnedsättning 
och ökar risken för nya sensibiliseringar. Dessutom minskar 
tobaksrök effekten av inhalerat kortison. Man måste oftast 
ge dubbel dos för att uppnå behandlingseffekt på grund av 
den kortisonresistens som tobaksröken ger. Resistensen 
kan minskas genom att ge en låg dos teofyllamin, genom en 
okänd mekanism.

Det finns väldokumenterade effekter på tobaksbruk av alltifrån 
enkla råd till mer specifik rådgivning av särskilt utbildad per-
sonal. Chansen att patienten blir rökfri ökar om rådgivningen 
kombineras med nikotinersättningsmedel. Man kan använda 
plåster som basbehandling och lägga till intermittenta läkemedel 
som tuggummi, tablett eller munspray enligt patientens egna 
önskemål. 

Vareniklin, Champix, ingår i läkemedelsförmånerna förutsatt att 
det ges tillsammans med motiverande stöd och är ett andra-
handsmedel när man redan provat nikotinläkemedel.

Trots att astma är en sjukdom som orsakar obstruktion på 
utandningen upplever många med astma att det är svårt att 
andas in. Det kan i många fall förklaras av ett högt andning-
släge som ger en stor residualvolym och liten vitalkapacitet. 
Detta kan kombineras av dåligt utnyttjande av bröst- och 
bukandning och leda till lufthunger, dyspne. Specialutbildade 
sjukgymnaster kan då hjälpa till med andningstekniken. Det 
finns även en specialform av massage, Lotorpsmetoden, som 
kan vara till stor nytta.

2. RÖKSTOPP

3. ANDNINGSTEKNIK
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De flesta astmapatienter bör få möjligheten att med individuellt utprövad 
behandling få uppleva en så god symtomkontroll som möjligt, vilket innebär 
att vara helt fri från astmabesvär utan att behöva använda kortverkande 
beta-2-stimulerare. Många astmapatienter uppnår inte behandlingsmålen 
tillfredställande vilket kan bero på att 80 % av patienterna inte kan använda 
sin inhalator korrekt och att 50 % inte använder sin inhalerade kortikosteroid 
som ordinerats. Vid otillräcklig symtomkrontroll i ett steg undersöks i 
första hand inhalationstekniken, följsamheten samt exponering för tobak 
och allergen innan man går vidare till nästa steg. Vid behandling med 
inhalationsaerosol, spray rekommenderas spacer, annars är risken stor 
att läkemedlet hamnar i munnen och inte i luftvägarna. För patienter på 
behandlingssteg 3-5 är det värdefullt med individuella behandlingsplaner.

Fysisk aktivitet förbättrar den hälsorelaterade livskvaliteten vid astma och 
doseras som vid andra kroniska sjukdomar. Vid ansträngningsutlöst astma 
uppkommer andningsbesvär vanligtvis efter cirka 6 minuters ansträngning, 
men ofta efter ansträngningen. Personer med ansträngningsutlösta andnings-
besvär bör ta bronkdilaterande läkemedel 15 minuter före träningen. Man kan 
använda SABA, formoterol eller ICS/formoterol.  Många har även god effekt av 
antikolinergika som kan ges som premedicinering i form av Atrovent, som tas 
45 minuter före aktiviteten. Vissa läkemedel är dopingklassade av WADA. De 
kan vara helt förbjudna eller belagda med dosbegränsningar. På riksidrotts-
förbundets hemsida kan man lätt söka fram vad som gäller for respektive 
läkemedel. http://www.antidoping.se/rodgronalistan/index.asp

Uppvärmning bör ske med långsamt stegrad intensitet och/eller träning i 
intervallform. Värmeväxlare kan användas vid träning i kyla. Vid allergisk astma 
mot pollen rekommenderas träning inomhus under pollensäsong, eller på mor-
gonen och efter regn då pollenhalterna i luften är lägre. Man kan även använda 
pollenmask. Astma ska vara välkontrollerad vid hård träning eller tävling. 

4. FYSISK TRÄNING

5. LÄKEMEDELSBEHANDLING
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STEG 1 - ENBART VID BEHOVSBEHANDLING

Terbutalin som pulver eller salbutamol som pulver eller spray vid behov.   
Om astmapatienten har behov vid två eller fler tillfällen per vecka gå till steg 2. 

STEG 2 - UNDERHÅLLBEHANDLING MED LÅG TILL MEDELHÖG DOS 
INHALATIONSTEROID
Väljer patienten en pulverinhalator så börja med budesonid 400 µg x 2 eller 
motsvarande dos av annan inhalationssteroid. Som spray kan man ge cikle-
sonid 160 µg 2x1 med spacer. 
Har patienten nedsatt lungfunktion eller stora besvär ges samtidigt peroral 
steroiddos (5-8 tabletter Prednisolon 5 mg eller Betapred 0,5 mg i 5-14 dagar). 
Utvärdera behandlingseffekten efter 2-3 månader. Om patienten mår bra bör 
man bibehålla dosen ytterligare 3 månader för att den bronkiella hyperreaktivi-
teten skall minska och därefter halvera dosen av budesonid till 400 µg x 1 eller 
200 µg x 2, ciklesonid till 160 µg x1.

STEG 3
Basbehandling med 400 µg budesonid och tillägg med LABA.
En fast kombination blir då ekonomiskt betydligt mer fördelaktig och enklare 
för patienten. Exempel på fasta kombinationer är, som pulver: Symbicort  
Turbuhaler, Duoresp Spiromax och Relvar Ellipta, och som spray: Innovair  
och Flutiform. Båda ges med spacer.
Fasta kombinationer med ICS/formoterol kan motiveras för vissa patienter 
som vid god följsamhet borde vara välkontrollerade i steg 2, eftersom just 
följsamheten for underhållsbehandling med ICS utgör ett reellt hinder för 
många. Dessa patienter riskerar då att försämras i sin sjukdom med stora 
vård- och samhällskostnader som följd. Läkemedelskostnaden blir då relativt 
liten till dessa. Detta koncept kan även vara en fördel om patienten har vari-
erade symptom och ges som underhålls- och vid behovs-behandling, MART 
(Maintainance And Reliever Theraphy).
Ytterligare ett alternativ i steg 3 är tillägg med leukotrienantagonist, montelukast 
(Singulair) exempelvis vid
 – samtidig förekomst av allergisk rinit och astma
 – man vill försöka minska inhalationssteroiddosen
 – vid ASA intolerans och eller näspolypos (då det ofta är hög halt 

leukotriener)
Montelukast (Singulair) kan också ges som profylax vid ansträngningsutlöst 
astma som en tablett någon timme före ansträngningen. Det finns en stor 
grupp astmapatienter som inte svarar på leukotrienantagonister och man 
kan inte på förhand identifiera vilka som får nytta av medicinen. Effekten kan 
utvärderas med effekt på symtom, ex ACT efter 3-4 veckor. Medicinen kan 
också ges som tillägg i perioder, t.ex. under pollensäsong.
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STEG 4

Kräver en högre dos inhalationssteroid. Överväg en fast kombination.  
Tillägg med montelukast. Pröva tillägg med tiotroprium, Spiriva Respimat  
som sedan 2015 har indikation för astma i steg 4.

STEG 5

Vid svår allergisk astma används Temperaturreglerat laminärt luftflöde  
(TLA) Airsonett, eller anti IgE-antikroppar, omalizumab (Xolair). Vid svår  
eosinofil astma används anti-interleukin-5-antikroppar, mepolizumab  
(Nucala), reslizumab (Cinqaero). Benralizumab (Fasenra) binder till interleu-
kin-5-receptorer på eosinofiler som då förgörs av NK-celler. Interleukin-4  
och -13-receptor-antikroppar, dupilumab (Dupixent) är ett nytt alternativ  
vid en blandform av svår allergisk och eosinofil astma. Tidigare fanns  
bara kontinuerlig peroral steroidbehandling att tillgå som tillägg, men  
det rekommenderas bara i undantagsfall mot bakgrund av biverknings-
profilen. Patienter i steg 5 bör skötas av specialist.

INDIKATIONER FÖR REMISS FÖR BEHANDLING TILL SPECIALISTMOTTAGNING 

• Steg 5 i behandlingstrappan.
• Patienten svarar dåligt på insatt behandling 
• Gravida som inte uppnår acceptabel symtomkontroll trots behandling 
• Patienten behöver regelbunden behandling med perorala steroider 
• Patienten har haft upprepade svåra exacerbationer 
• Patienten har haft livshotande astmaepisoder 
• Specifik immunterapi (AIT) eller behandling med biologiska läkemedel övervägs
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Aktiv substans Låg dos Medelhög dos Hög dos

Beklometason-HFA1 100-200 μg > 200-400 μg > 400 μg

Budesonid 200-400 μg > 400-800 > 800 μg

Ciklesonid 80-160 μg >160-320 μg > 320 μg

Flutikasonfuroat2 - 92 μg ≥ 184 μg

Flutikasonpropionat 100-250 μg > 250-500 μg > 500 μg

Mometason 100-200 μg > 200-400 μg > 400 μg

SABA = kortverkande beta-2 agonist
ICS = inhalationssteroider, 
LABA = långverkande beta-2-agonist, 
LTRA = leukotrienantagoist (Singulair Montelukast)
OCS = peroralt kortison
Anti-IgE = omalizumab, Xolair
TLA = Tremperaturreglerat laminärt luftflöde, Airsonett (en slags luftrenare), 
Anti-IL-5 = mepolizumab, Nucala, reslizumab, Cinqaero, benralizumab, Fasenra
Anti IL-4/13 =dupilumab, Dupixent

Steg 5

Steg 4 +OCS

Steg 3
+ LTRA
+ tiotropium

+Anti-IgE

+TLA

+Anti-IL-5

+Anti IL-4/13

Steg 2

Låg/medelhög
Dos ICS
+LTRA

Hög dos
ICS + LABA
Eller
Medelhög-hög 
dos ICS
+LABA
+LTRA

Medelhög dos ICS
initialt eller periodvis

Låg/medelhög
Dos ICS
+LABASteg 1 Lågdos ICS

SABA vid behov
Vid behov:

SABA alternativt ICS + formoterol

Astmautbildning, kontroll av exponering, följsamhet till ordination

Alla
Vid behovs- 
behandling

Föredragen 
underhålls-
behandling

Alternativ 
underhålls-
behandling

1. HFA = hydrofluoroalkan (drivgas som ger ultrafina partiklar) 
2. Endast tillgänglig i fast kombination med vilanterol.

UPPTRAPPNINGSSCHEMA ENLIGT LÄKEMEDELSVERKET
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MONITORERING OCH NEDTRAPPNING AV 
BEHANDLING AV ASTMA

Behandlande läkare uppmanas att diskutera möjligheten till nedtrappning  
av astmabehandling med patienter vars astmasymtom är välkontrollerade 
och där lungfunktion och biomarkörer är normala. Patienterna ska ha haft 
väl kontrollerad astma i minst 3 månader innan en nedtrappning övervägs. 
Dessutom ska hänsyn tas till eventuella riskfaktorer, som frekventa exacerba-
tioner, samsjuklighet (rinit/sinuit, födoämnesallergi), allergenkontakt, yrkes-
  exponering och rökning. På sikt eftersträvas lägsta möjliga dos som håller 
patienten både symtom- och exacerbationsfri. Behandlingen kan tillfälligt 
behöva ökas med eller utan tillägg av LABA, t ex i samband med infektioner 
eller ökad allergenexponering. Vid nedtrappning från steg 3 föreslås att man 
först tar bort montelukast. I praktiken sköter patienterna tyvärr sin nedtrapp -
ning utan kontakt med sjukvården. För att undvika allvarlig försämring kan 
det vara klokt att patienter i steg 3 behåller sin fasta kombination med ICS/
LABA även om de bedöms kunna klara sig med enbart ICS som underhålls-
behandling.
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FIGUR. BEHANDLING

1Symtomkontroll
Överväg komplettering 
med astmakontrolltest 
(ACT), spirometri, andra 
undersökningar.

Läkemedelsverkets 
behandlingsrekom-
mendationer 2015, Global 
Asthma Initiative (GINA) 2019.

2Riskfaktorer: Exacerbationer (frekvens/svårighetsgrad), samsjuklighet (rinit/
sinuit, svår födoämnesallergi), allergenkontakt, yrkesexponering, rökning.  
(Enligt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer/GINA.)

Har patienten de senaste 4 veckorna haft

• Symtom dagtid > 2 gånger/vecka?

• Uppvaknanden nattetid på grund av astma?

• Kortverkande beta-2-agonist > 2 gånger/vecka

• Nedsatt aktivitet på grund av astma?

Inget av dessa = välkontrollerad
1-2 av dessa =delvis kontrollerad
3-4 av dessa = okontrollerad

Korrigera

Påbörja upptrappning
enligt Läkemedelsverkets

behandlingsrekommendationer

Uppföljning
enligt 1-3 månader

Återbesök
för astma med

underhållsbehandling

Eventuell uppföljning
efter 1-3 månader

Fortsätt befintlig
behandling

Är nedtrappning lämplig?
Överväg risker²

Påbörja nedtrappning

Är patienten
välkontrollerad

Se symtomkontroll1

Utvärdera
Inhalationsteknik? Följsamhet? Tobak?

Allergiexponering? Rätt diagnos?

Start

Inte ok

Ok

Nej

Ja

Nej

Ja
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Vid hög ålder, nedsatt motorisk förmåga eller kognitiv svikt kan personer ha 
svårigheter att klara inhalationsteknik. I första hand bör man försöka hjälpa 
patienten att träna och eventuellt övervaka så att inhalationen sker på rätt 
sätt. Pulverinhalatorer kräver tillräckligt luftflöde så att pulvret virvlas upp för 
att fungera. Om det är svårt väljer man spray och spacer.

ÄLDREPERSPEKTIV PÅ BEHANDLING AV 
ASTMA
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Om man uppnår målen med underhållsbehandlingen minskar frekvensen av 
astmaexacerbationer. Trots det kan alla astmatiker drabbas av en försäm-
ringsperiod. Ofta finner man någon bakomliggande orsak som en övre 
luftvägsinfektion, allergenexponering eller medicineringsslarv. 

Patienten upplever tilltagande symtom, måste allt oftare använda sin kort-
verkande beta-2- stimulerare, PEF-värdet sjunker och vanliga aktiviteter blir 
svårare att genomföra. Om inte underhållsbehandlingen nu ändras är risken 
stor att symtomen blir allt värre inom några dagar och patienten måste söka 
akut för behandling.

Om patienten lär sig känna igen dessa tecken på försämring tidigt kan den 
hävas med ökad medicinering. Den inflammation i lungorna som orsakar 
exacerbationen måste dämpas med ökad steroiddos. Har patienten feber 
och gulaktiga upphostningar bör man överväga att ge antibiotika. CRP ger 
inte alltid vägledning.

Rekommendationen är att fyrdubbla inhalationssteroiddosen. Om patienten 
redan har en hög inhalationssteroiddos kan man pröva att dubblera dosen 
eller ge peroral kortisonkur. Har patienten en fast kombination innehållande 
formoterol, kan dosen höjas på samma sätt. Vid andra kombinationer bör 
patienten ha tillgång till ren inhalationssteroid som tilläggsbehandling vid 
exacerbation.

Patienter med svår astma kan ha kortisontabletter hemma för att kunna häva 
exacerbationer med kortvariga perorala kurer.

Den ökade medicineringen bibehålls tills symtomen på försämring försvunnit 
några dagar och medicineringen kan sedan under någon vecka trappas ned 
till vanlig underhållsdos.

Längden på dessa exacerbationsbehandlingar får variera efter svårighets-
grad och hur snabbt förbättringen inträder.

Vid svårare besvär bedöms och behandlas patienten akut med inhalationer 
i nebulisator, perorala steroider och vid behov syrgas. Om patienten inte 
svarar väl på behandling i öppen vård ska påverkad patient remitteras akut 
till sjukhus för sluten vård, eventuellt intensivvård.

BEHANDLING AV ASTMAEXACERBATION
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Uppföljning och återbesök vid astma hos vuxna  
Hälso- och sjukvården bör erbjuda regelbundna återbesök vid astma hos vuxna. 
Besöken bör ha frekvens och ett strukturerat innehåll i enlighet med tabellen 
(prioritet 2-4). 

Tillstånd Frekvens Besökets innehåll 
Astma med exacerbation Inom 6 veckor • Bedömning av symtom med validerat frågeformulär (t.ex. ACT)  

• Anamnes om rökstatus, exacerbationer och fysisk aktivitet  
• Uppföljning av skriftlig behandlingsplan  
• Undersökning av inhalationsteknik samt mätning av längd och vikt 

Okontrollerad astma med 
underhållsbehandling 

Minst 2 gånger per 
år 

1 gång per år • Spirometri 
Kontrollerad astma med 
underhållsbehandling  

1 gång per år • Bedömning av symtom med validerat frågeformulär (t.ex. ACT)  
• Anamnes om rökstatus, exacerbationer och fysisk aktivitet  
• Uppföljning av skriftlig behandlingsplan  
• Undersökning av inhalationsteknik samt mätning av längd och vikt 

Minst vart tredje år • Spirometri 
Kontrollerad astma utan 
underhållsbehandling 

Vid behov • Bedömning av symtom med validerat frågeformulär (t.ex. ACT)  
• Anamnes om rökstatus, exacerbationer och fysisk aktivitet  
• Uppföljning av skriftlig behandlingsplan  
• Undersökning av inhalationsteknik samt mätning av längd och vikt 

Minst vart tredje år • Spirometri 

        151124                      Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL 

 

Interprofessionell samverkan vid astma eller KOL 
Hälso- och sjukvården bör 

• erbjuda personer i alla åldrar med astma vård med  
interprofessionell samverkan (prioritet 4). 

• erbjuda personer med KOL vård med  
interprofessionell samverkan (prioritet 3).  

Sjukdom Profession Kommentar 
 
 
Astma 
 

Läkare 
Astma/KOL-sjuksköterska 
Allergikonsulent 
Kurator/psykolog 

 
 
 
Vid lindrig sjukdom utgörs kanske teamet 
av enbart två professioner, medan det 
vid måttlig eller svår sjukdom kan utökas 
beroende på patientens behov 

 
 
KOL  

Läkare 
Astma/KOL-sjuksköterska 
Fysioterapeut 
Arbetsterapeut 
Kurator/psykolog 
Dietist 

       151124                      Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL 

 

UPPFÖLJNING OCH ÅTERBESÖK VID  
ASTMA HOS VUXNA

Hälso- och sjukvården bör erbjuda regelbundna återbesök vid astma hos 
vuxna. Besöken bör ha frekvens och ett strukturerat innehåll i enlighet med 
tabellen (prioritet 2-4).
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INTERPROFESSIONELL SAMVERKAN VID 
ASTMA ELLER KOL

Hälso- och sjukvården bör
• erbjuda personer i alla åldrar med astma vård med interprofessionell 

samverkan (prioritet 4).
• erbjuda personer med KOL vård med interprofessionell samverkan 

(prioritet 3).
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ASTMAKONTROLLTEST - För 12 år eller äldre 
 

        
 

Datum: Patientens namn: 

            

  

  
Steg 1 Kryssa i din poäng för varje fråga och skriv in siffran in rutan till höger. Svara så ärligt som 

möjligt. Detta kommer att hjälpa dig och din läkare att diskutera din astma. 
Steg 2 Lägg ihop dina poäng för att få din total. 
Steg 3 Gå igenom resultatet med din läkare eller sköterska. 
  
  

1. Under de senaste fyra veckorna, hur stor del av tiden har du hindrats av din astma från att utföra dina normala 
aktiviteter på arbetet, i skolan eller hemma? 

POÄNG 

�Hela tiden �En större del av 
tiden 

�En del av tiden �En mindre del av 
tiden 

� Ingen del av 
tiden 

 
 

2. Under de senaste fyra veckorna, hur ofta har du varit andfådd/ upplevta andnöd? 
  

�Mer än en gång 
om dagen 

�En gång om 
dagen 

�Tre till sex 
gånger i veckan 

�En eller två 
gånger i veckan 

�Inte alls   

3. Under de senaste fyra veckorna, hur ofta har du vaknat av dina astmasymptom (väsande andning, hosta, 
andfåddhet/andnöd, täthetskänsla eller värk i bröstet) under natten eller tidigare än vanligt på morgonen? 

  

�Fyra eller fler 
nätter i veckan 

�Två till tre nätter i 
veckan 

�En gång i veckan �En eller ett par 
gånger 

�Inte alls   

4. Under de senaste fyra veckorna, hur ofta har du använt din kortverkande luftrörsvidgare (så som Bricanyl, 
Ventoline, Airomir)? 

  

�Tre eller fler 
gånger per dag 

�En eller två 
gånger per dag 

�Två eller tre 
gånger per 
veckan 

�En gång i veckan 
eller  
mer sällan 

�Inte alls   

5. Hur skulle du bedöma din astmakontroll under senaste fyra veckorna? 
  

�Inte alls 
kontrollerad 

�Dåligt 
kontrollerad 

�Till viss del 
kontrollerad 

�Väl kontrollerad �Helt kontrollerad   

   

POÄNGSUMMA   

   

Om din poängsumma är 19 eller lägre kan detta vara ett tecken på att din astma inte är så väl kontrollerad som den 
skulle kunna vara. Gå igenom resultatet med läkare eller sköterska. 
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Astma - vuxna Vårdprocessprogram 
http://lisa.lio.se/Startsida/Vardprogram-vardprocessprogram/Ostgotafakta/
Astma-vardprocessprogram-vuxna/    

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer 
https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Behandlings-- 
rekommendationer/Behandlingsrekommendation---listan/Astma/

GINA (Global Initiative for Asthma) 
http://www.ginasthma.org/documents/4

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för astma och KOL 
http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerastmaochkol

FYSS 
http://www.yfa.se/rekommendationer-for-fysisk-aktivitet/for-vuxna/

REKOMMENDERADE WEBBSIDOR:



Astma lathunden har tagits fram av Lars Ahlbeck, Allergicentrum, US i Linköping.
Tryck och distribution genom AstraZeneca Nordic-Baltic 2019.
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