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Eftersom få läkemedelsstudier utförs på barn är många  
av dagens läkemedel som ges till barn ofullständigt 
dokumenterade vad gäller dosering, effekt och säkerhet. 
Barn får många läkemedel utanför godkänd produkt resumé 
(off-label), som licensläkemedel eller som apoteks berett 
läkemedel. I brist på vetenskaplig dokumentation har barn- 
 läkarna tvingats att utveckla egna behandlings rekom-
mendationer som vilar på beprövad erfarenhet. Det gör att 
det kan föreligga skillnader mellan riktlinjer både på lokal 
och på nationell nivå. Vidare är diagnostiken svårare eftersom 
lungfunktionstester inte är möjligt på små- och förskole-
barn. Våra rekommendationer vilar på referenserna sist i 
denna lathund.

FÖRORD 
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2. Ge syrgas till påverkad patient och alltid vid saturation < 90 %. Eftersträva 
normal/nästan normal saturation. 

3. Ge rikligt med vätska per os vid lindrigt till måttligt astmaanfall. Ge vätska 
iv vid svårt astmaanfall. Astmaanfallet innebär risk för dehydrering pga 
forcerad andning. Rehydrering minskar slemmets viskositet.

4. Inhalationsbehandling: Inhalera luftrörsvidgande (kortverkande β2-agonist) 
var 20–30 minut den första timman, sedan mer glest. Kan ges även om barnet 
redan fått flera doser β2-agonist hemma. Spray och spacer är förstahandsval 
och lika effektivt som nebulisator (Maxin) vid lindriga till måttliga astmaanfall. 
Vid svårare astmaanfall rekommenderas nebulisator. Vid måttliga till svåra astma- 
  anfall kan tillägg av Atrovent ske. Hos barn < 1 år med obstruktiva besvär kan 
tillägg av Adrenalin prövas (slemhinneavsvällande) vid otillräcklig effekt av kort   - 
verkande β2-agonist. Nebuliserad inhalationskortison kan också  användas vid 
ett akut astmaanfall och dessutom ha en god inflammations dämpande effekt 
vid pseudokrupp. Hos små barn eller barn som inte samarbetar kan 
aerosolen flödas nära näsa och mun. Inhalationstiden ska då fördubblas.

Spray och spacer 

Salbutamol 0,1 mg/dos <2 år: 4 puffar (separata puffar,  
5 andetag per puff)  
2–6 år: 6 puffar (separata puffar,  
5 andetag per puff)
>6 år: 6–10 puffar (separata puffar, 
5 andetag per puff)

Kan upprepas efter 20–30 min 
under den första timmen, därefter 
med glesare intervall beroende på 
behandlingssvar

Flutikasonpropionat 0,125 mg/dos <2 år: 1 puff (separata puffar,  
5 andetag per puff)
>2år: 2 puffar (separata puffar,  
5 andetag per puff)

Maxin-nebulisator  
(läkemedel ordineras i minuter)

Salbutamol Styrka 5 mg/ml och 
mängden 2 ml

≤20 kg (dos 2,5 mg): 1+1 min (Inha-
lation 1 min, 15 min paus, inhalation 
ytterligare 1 min)
>20 kg (dos 5 mg): 2+2 min. (Inha-
lation 2 min, 15 min paus, inhalation 
ytterligare 2 min)

Akut astmaexacerbation kan utlösas av exempelvis övre luftvägsinfektion, 
allergenexposition eller tobaksrök. 

1. Bedöm svårighetsgrad av astmaanfallet. Vid svårt anfall bör ambulans 
tillkallas och akutremiss ombesörjas.

Svårighetsgrad Saturation Symtom och  
kliniska tecken

Lindrigt ≥ 96 % Tal normalt, opåverkad 
i vila, viss påverkan på 
aktivitet

Måttligt
0–5 år
6 år och äldre

 
92–95 %
90–95 %

Viss påverkan på tal, 
viss påverkan i vila, 
påverkad vid aktivitet

Svårt
0–5 år

6 år och äldre

< 92 %

< 90 %

Något av:
Svårt att tala, dricka, 
omtöcknad, slö, central 
cyanos, uttalade 
indragningar, tyst  
auskultationsfynd, puls 
> 200/min (0–3 år), 
puls > 180/min (4–5 år)

Svårt att tala, sitter 
framåtlutad, använder 
accessoriska muskler, 
cyanos, agiterad, tyst 
auskultationsfynd, AF> 
30/min, puls > 120/
min, FEV1 eller PEF≤ 
50% av personligt 
bästa eller förväntat 
(kan dock vara svårt 
att mäta i akutskedet) 

Denna tabell förenklad och modifierad efter G Wennergrens stadieindelning och GINA

AKUT ASTMA HOS BARN PÅ VÅRDCENTRAL



6 7

Effekt efter ca 10 min. Kan uppre-
pas efter 30 min under den första 
timmen, därefter med glesare inter-
vall. Vid flödning framför näsa och 
mun dubbleras inhalationstiderna 

Salbutamol + ipratropiumbromid   
1ml salbumatol 5mg/ml 
+ 1 ml iptratropiumbromid 0,25 
mg/ml

≤ 35 kg: Inhalera 2+2 min. (Inhala-
tion 2 min, 15 min paus, inhalation 
ytterligare 2 min)
>35 kg: Inhalera 2-4 + 2-4 min. 
(Inhalation 2-4 min, 15 min paus, 
inhalation ytterligare 2-4 min)

Kan upprepas efter 30 min under 
den första timmen, därefter med 
glesare intervall. Vid flödning 
framför näsa och mun dubbleras 
inhalationstiderna

Pulmicort*: 0,5 mg/ml. < 2 år: Inhalera 2 min 
> 2 år: Inhalera 4 min (Inhalation  
2 min, 15 min paus, inhalation 
ytterligare 2 min) Vid flödning 
framför näsa och mun dubbleras 
inhalationstiderna. Effekt först efter 
ett par timmar.

Adrenalin: 1mg/ml Ges vid otillräcklig effekt av 
β2-agonist framför allt till de yngre 
barnen (<1år). Använd 1mg/ml och 
mängden 2 ml. 
< 2 år: Inhalera 1+1min (Inhalation 
1 min, 15 min paus, inhalation 
ytterligare 1 min)
> 2 år: Inhalera 2+2min (Inhalation 
2 min, 15 min paus, inhalation 
ytterligare 2 min)

Kan upprepas efter 30 min under 
den första timmen, därefter med 
glesare intervall. Vid flödning 
framför näsa och mun dubbleras 
inhalationstiderna. Vid svårt påver-
kat barn kan adrenalin (1mg/ml) 
som alternativ ges intramuskulärt i 
dosen 0,01 ml/kg (max 0,5 ml)

Ailos eller Pariboy-nebulisator
(läkemedel ordineras i milliliter)

Salbutamol: styrka 1mg/ml, 
2 mg/ml eller 5 mg/ml

≤20 kg (dos 2,5 mg): 2,5 ml av 
styrkan 1 mg/ml
>20 kg (dos 5 mg): 2,5 ml av styrkan 
2 mg/ml.  
Om styrkan 5 mg/ml används 
späds lösningen till 2 ml med NaCl

Pulmicort* Styrka 0,5 mg/ml och 
mängd 2 ml

Inhalera hela mängden utan tids-
begränsning. Kan upprepas efter 
30-60min

Adrenalin 1mg/ml, späds med 
NaCl till minst 2 ml

< 2 år: 1ml (= 1 mg)
> 2 år: 2 ml (= 2 mg)
Vid otillräcklig effekt kan behandling 
upprepas 2–3 ggr var 20:e min 
under den första timman.

Atrovent 0,25 mg/ml, späd med 
NaCl eller Ventoline till minst 2 ml

< 12 år: 1ml (= 0,25 mg)
> 12 år: 2 ml (= 0,5 mg)

*Nebuliserad Pulmicort används lokalt som akutbehandling men finns ej beskrivet i BLFal 
eller läkemedelsverkets rekommendationer

5. Perorala steroider kan ges som engångsdos. Behövs ofta vid astmaanfall 
och ges vid måttlig till svår astma. Effekt efter ca 1 h. Betapredtablett 0,5 
mg upplösta i vatten (≤ 5 år 6 tabletter, > 5 år 10 tabletter. Kan ges som en 
kur på 3-5 dagar vid svårt astmaanfall), Dexametasonmixtur (0,4mg/ml, ≤ 5 
år 8 ml, > 5 år 12ml) eller Prednisolontablett (1-2 mg/kg/dag fördelat på 3 
dostillfällen. Maxdos 40 mg. Ges vanligen under 3 dagar). Vid kortisonkur 
över flera dygn kan nedtrappning ske men är egentligen inte nödvändigt vid 
kort behandlingstid. 

6. Antibiotika är sällan indicerat vid ett akut astmaanfall då orsaken oftast 
är virusinfektion. Vid feber, CRP-påverkan och allmänpåverkan bör dock 
antibiotika övervägas.
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Astma är en heterogen sjukdom där det föreligger en kronisk inflammation 
i luftvägarna. Incidensen är högst hos småbarn där 15-20% av 1–2-åringar 
har infektionsastma. Infektionsastman växer ofta bort mellan 3–6 års ålder.  
I skolåldern är prevalensen 5–7% och under 15 år 8–10%.

Sjukdomen kännetecknas av återkommande luftvägssymtom såsom pipande/
väsande andning (wheezing), andfåddhet, natthosta, luftvägssymtom vid 
förkylning samt säsongsvarierande obstruktiva besvär. 

Obstruktiv bronkit är vanligt förekommande (prevalens 15–20%) bland 
småbarn (0-2 år) och är i sig ingen astmadiagnos, men kan vara ett förstadium 
till astma. 

Ansträngningsastma är inte en egen astmadiagnos men snarare ett begrepp 
inom astmagruppen. Ansträngningsutlösta obstruktiva besvär är vanligt 
(cirka 60–80% av barn med astma) vid all astma då fysisk ansträngning är en 
av de vanligaste triggerfaktorerna. 

SYMTOM VID ASTMA:
•  Återkommande episoder med pipande/väsande andning
•  Tung ansträngd andning/andfåddhet
•  Nattlig hosta eller hosta tidigt på morgonen
• Hosta vid ansträngning
•  Långvarig hosta vid/efter förkylning
•  Nedsatt ork/prestationsförmåga

Triggerfaktorer är luftvägsinfektion,allergenexposition och/eller  
ansträngning.

ASTMAFENOTYPER: 
• Allergisk astma
• Icke-allergisk astma
• Förkylnings/Infektionsastma
•  Astma hos för tidigt födda barn, såsom vid BPD-astma  

(bronkopulmonell dysplasi)

LATHUND FÖR ASTMA HOS BARN
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Triggerfaktorer 
(faktorer som kan utlösa astmabesvär)

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

Infektioner
Hereditet (för astma, allergi  
och atopi)

Fysisk ansträngning Tobaksrök (aktiv/passiv)

Luftvägsallergen
Rinit/Rinosinuit (allergisk/icke- 
allergisk)

Kall luft Exponering för luftföroreningar

Tobaksrök (aktiv/passiv)
Inomhusmiljö (dålig ventilation i hemmet, 
fukt och mögel)

Starka dofter Låg socioekonomisk status

Fuktskadad inomhusmiljö Kost, tarmflora?

Prematuritet (ökad risk för nedsatt lung-
funktion med astmaliknande symtom)

Hygienhypotesen (understimulering av 
immunförsvaret)

Obesitas

Tobaksbruk av modern under fosterlivet 

Tobaksbruk av mormor under moderns 
fosterliv

Obstruktiv bronkit 0–2 år
• Hos cirka 15-20% bland 0-2 åringar 
• Obstruktivitet vid luftvägsinfektion
• Max 2 tillfällen
• Symtomfria intervall mellan infektionerna
•  Inga eksem och inga påvisade IgE mot  

specifikta allergen
• Kan vara förstadium till astma

Förkylnings-/Infektionsastma
Ålder 0-2 år
•  Inga eksem eller påvisad IgE-allergi mot 

specifikt allergen 
• Symtomfria intervall mellan infektionerna
•  Vid 3:e episoden med obstruktivitet (varav 

åtminstone ett tillfälle är diagnosticerat av 
läkare)

Över 2 år
• Som ovan men vid 1:a episoden

Astma hos för tidigt födda barn, t.ex. 
BPD-astma
•  Prematura barn  (ffa barn med bronko-

pulmonell dysplasi) som senare utvecklar 
obstruktivitet 

•  Hyperreaktiva luftvägar, luftvägsobstruktion 
vid förkylning och ansträngning

• Ingen påvisbar inflammation i luftvägarna
•  Sannolikt pga hypertrof muskulatur i 

bronkväggarna

Icke-allergisk astma
• Alla åldrar, ofta senare debut än övriga
•  Obstruktiva symtom mellan infektioner och/

eller vid ansträngning
•  Inga eksem och ingen påvisad IgE mot 

specifika allergen
• Ofta sämre behandlingssvar på ICS

“Ansträngningsastma¨/ansträngningsutlösta astmatiska besvär:
• Utgör ingen egen astmadiagnos
•  De flesta astmapatienter blir obstruktiva vid ansträngning, ffa vid torr och 

kall luft, pga ansträngningsutlöst bronkobstruktion. 
• Vissa patienter har bara symtom vid ansträngning
•  Rekommendation: SABA 15 min före träning samt vid behov under träning. 

Långsam uppvarvning under 10-15min. Intervallträning rekommenderas. 
Nedvarvning viktigt.

•  ICS ges vid återkommande ansträngningsutlösta astmabesvär och/eller 
behov av SABA>2 ggr/v

•  LABA (för barn ≥ 4 år) ger god effekt (bör kombineras med ICS) men skyd-
dande effekten minskar något vid regelbunden användning

• LTRA kan minska ansträngningsutlöst astma

Allergisk astma
• Alla åldrar
•  Påvisad IgE-medierad allergi mot  

specifikt allergen
• Allergin utlöser obstruktiva symtom
• Bra behandlingssvar på ICS

ASTMA- 
heterogen 
sjukdom
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HÖRNSTENAR VID  
ASTMAUTREDNING ÄR: 
• Utförlig anamnes. Astmasymtom? 

Hereditet astma, allergi och/eller atopi? 
Allergiska symtom? Exponering för 
allergener i hemmet (husdjur, mögel)? 
Tobaksbruk i hemmet? Triggerfaktorer? 
Riskfaktorer? Exacerbationer? 
Prematuritet? Tidigare obstruktiva 
besvär som spädbarn/småbarn?

• Fysikalisk undersökning (hjärt-och 
lungauskulation, längd och vikt)

• Lungfunktionsmätningar om möjligt 
(spirometri oftast genomförbar från  
5–6 års ålder) 

• Allergiutredning ska alltid övervägas

• Differentialdiagnostiska överväganden

UTREDNING

Skolbarn/ungdomar:
• EILO (exercise-induced laryngeal 

obstruction, tidigare kallad Vocal-
cord-dysfunction) ofta tonårsflickor 
med ansträngningsutlösta besvär 
från larynx med stridorösa biljud vid 
inandning, Träning av sjukgymnast, 
massör eller logoped ger ofta bra 
resultat) 

•   Tuberkulos
•   Pneumoni
•   Atelektaser
•   Sensorisk hyperreaktivitet
•   Nedsatt kondition

•    Psykogent utlösta andningsbesvär
 
LUNGFUNKTIONSUTREDNINGAR 

Hos små- och förskolebarn:
• Hos små- och förskolebarn är 

lungfunktionstester oftast inte 
möjliga att genomföra (spirometri 
vanligen möjlig från 5–6 års ålder). 

• Överväg ett enkelt ansträngning-
stest (spring i korridoren) för att 
provocera obstruktivitet. 

• Överväg behandlingsförsök  
med ICS och utvärdera efter 1–3 
månader (beroende på ålder och 
svårighetsgrad av symtom) med 
barn-AKT (astmakontrolltest) 
och/eller eventuell PEF.

Hos barn över 5–6 år  
och ungdomar:
• Spirometriundersökning från 5–6 

år, dock individuell bedömning. 
Avvakta ICS innan spirometri om 
möjligt.  
 

• PEF-kurva i 10–14 dagar kan 
övervägas, dock osäkrare 
diagnostiskt. 

• Överväg ett enkelt ansträngn-
ingstest (spring i korridoren) för 
att provocera obstruktivitet hos 
5–6-åringar om spirometri inte 
kan genomföras. Hos ungdomar 
kan ett enkelt ansträngningstest 
i hemmet ha viss nytta (PEF mäts 
före ansträngning och mäts därefter 
efter 6–8 minuters språngmarsch 
i trappor eller utomhus. PEF mäts 
sedan upprepat upp till minst 1 timme 
efter avslutad fysisk aktivitet). 
Testet har hög specificitet men 
låg sensitivitet, d.v.s. ett positivt 
resultat kan bekräfta diagnosen 
men ett negativt resultat uteslut-
er inte astmadiagnos. 

• Överväg behandlingsförsök med 
ICS. Utvärdera efter 1–3 mån 
med bedömning av symtom, 
gärna med barn-AKT (4–11 
år), AKT (från 12 år), spirometri 
eller PEF om spirometri inte kan 
genomföras.

• Provokationstester (mannitol, 
torrluft eller ansträngning), 
mätning av kvävemonoxid (NO) 
och/eller impulsoscillometri (IOS) 
kan göras i oklara fall (t.ex. vid 
normal spirometri men fortsatt 
misstanke om astma). Testerna 
kan bland annat påvisa bronkiell 
hyperreaktivitet och/eller perifer 
luftvägsobstruktion. Remiss 
skickas till barnspecialist, aller-
golog eller Fysiologisk klinik.

DIFFERENTIALDIAGNOSTIK  
VID ASTMA
Flera av de olika differentialdiagnoserna 
kan förekomma hos barn och ungdomar 
i alla åldrar men vissa diagnoser ger sig 
vanligen tillkänna i vissa åldersgrupper.

Hos späd- och förskolebarn: 
• Bronkiolit (t.ex. utlöst av RS-virus  

eller andra förkylningsvirus)
• Tracheomalaci/bronkomalaci
• Medfödda hjärtfel
• Kärlring
• Akuta infektioner (pneumoni, 

pseudokrupp, virusbronkit, kikhosta)  
• Främmande kropp
• GERD (gastroesofageal refluxsjukdom)
• Kroniska infektioner i luftvägarna 

(tex cystisk fibros, ciliedefekt eller 
immunbrist)

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

Diagnostiskt flödesschema vid astma
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DIAGNOSTISKA KRITERIER 
ASTMA 
Astmadiagnosen bygger oavsett 
ålder på anamnes samt i vissa fall 
typiska kliniska fynd.

Hos små- och förskolebarn:
•   Behandlingsförsök med ICS 

i 1-3 månader med påtagligt 
förbättrade symtom (gärna 
bekräftat genom barn-AKT) och/
eller förbättrade PEF-värden, 
förbättring PEF >20 % 

•  Hos barn i förskoleåldern 
föreligger särskilda kriterier för 
astmadiagnos; 3 obstruktiva 
perioder om <2 år, 1 obstruktiva 
perioden <2 år plus andra tecken 
på allergisk sjukdom såsom eksem 
eller födoämnesallergi eller 1:a 
obstruktiva perioden om >2 år

Hos barn över 5–6 år och  
ungdomar:
•  Reversibel bronkobstruktion med 

ökning FEV1 ≥12 % av förväntat 
värde. Kvot FEV1/FVC < 0,85 
hos barn under 12 år tyder 
på bronkobstruktion. Normal 
spirometri utesluter dock inte 
astma.

•  Genomsnittlig dygnsvariabilitet 
PEF ≥13 %. PEF dygnsvariabilitet  
= (dagens högsta PEF-dagens-lägsta 
PEF)/(genomsnitt av högsta och 
lägsta PEF). Genomsnittet över 
1-2 veckor uträknas. Normal PEF-
kurva utesluter dock inte astma. 

•  PEF-reversibilitet > 15 %  
och 60L/min.  
PEF-reversibilitet = (PEF-värde 
efter inhalation - PEF-värde 
före inhalation)/(PEF-värde före 
inhalation) 

•  Enkelt ansträngningstest i 
hemmet med försämring i PEF 
> 15 % 

•  Behandlingsförsök (1–3 mån) med 
ICS med ökning av FEV1 ≥12% 
eller förbättring i PEF >20 % 

•  Standardiserat ansträngningstest 
(via barnspecialist eller allergolog) 
med försämring av FEV1 ≥12% 
eller PEF-försämring >15%

ALLERGIUTREDNING 
Hos små- och förskolebarn:
•  Anamnes. Förekommer 

anamnestisk allergiska symtom? 
Eksem/hudutslag? Hereditet för 
allergier och/eller eksem? Husdjur 
i hemmet? 

•  Var frikostig med testning för 
födoämnesallergen, särskilt mjölk 
och ägg hos spädbarn. 

•  Om allergiska symtom och 
pälsdjur i barnets närhet (familj, 
mor- farföräldrar) överväg 
allergitestning

•  Ta riktad IgE mot misstänkt 
allergen samt eventuellt total IgE.  
Alternativt pricktest mot specifika 
allergen

•  Undvik screening såsom 
Phadiatop och undvik framförallt 
fx5 (födoämnesscreening)

Hos barn över 5–6 år och  
ungdomar:
•  Anamnes. Förekommer 

anamnestiskt allergiska symtom? 
Eksem/hudutslag? Hereditet för 
allergier och/eller eksem? Husdjur 
i hemmet? Inomhusmiljö (mögel, 
fukt)?

•  Om allergiska symtom och 
päls djur i barnets närhet (familj, 
mor- farföräldrar) överväg allergi - 
testning. Vid barn över 5–6 år är 
luftvägsallergener (exempel vis 
pälsdjur och pollen) vanligt 
förekommande trigger faktorer  
till obstruktiva besvär vid 
före komst av samtidig allergi.

•  Ta riktad IgE mot misstänkt 
allergen samt eventuellt total IgE. 
Pricktest kan också övervägas.

•  Undvik screening såsom 
Phadiatop och undvik framför  
allt fx5 (födoämnesscreening).

INDIKATIONER FÖR REMISS  
TILL ALLERGI- ELLER 
BARNSPECIALIST
•  Om andra tillstånd komplicerar 

astman såsom svårare atopiskt 
eksem eller multiallergi.

•  Vid normal spirometri men 
fortsatt misstanke om astma 
där fördjupad astmadiagnostik 
(provokationstester eller IOS)  
är aktuell. 

•  Om differentialdiagnostiska 
problem föreligger (exempelvis 
vid dåligt behandlingssvar 
av ICS, långvarig hosta och 
tuberkuloskontakt anamnestiskt; 
eller långvarig hosta där 
annan infektiös genes kan 
misstänkas) överväg rtg pulm och 
provtagning, därefter remiss.

•  Dåligt behandlingssvar eller 
frekventa exacerbationer

•  Svåra biverkningar av rådande 
behandling

•  Om okontrollerad astma trots 
behandlingssteg 3

•  Ålder 0–2 år med astmadiagnos 
bör skötas av allergi- eller 
barnspecialist 
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BEHANDLINGSMÅL VID ASTMA 
• God astmakontroll (enligt barn-AKT 

eller AKT) på lägsta möjliga ICS-
dos. Barnet klarar vardagsaktiviteter 
och sover lugnt utan hosta nattetid.

• Symtom accepteras bara vid kraftig 
ansträngning, luftvägsinfektion eller 
kontakt med allergen. 

• Fri från akuta astmaanfall
• Normal lungfunktion enligt 

spirometri. 
• Minsta möjliga störande 

biverkningar av astmabehandling 

ALLMÄNNA BEHANDLINGS 
PRINCIPER 
• Farmakologisk behandling. 
• Icke farmakologisk behandling; 

Minskad exponering av trigger-
faktorer, framför allt allergener vid 
allergi. Regelbunden fysisk aktivitet 
rekommenderas men bör undvikas 
vid exacerbation eller pågående 
luftvägsinfektion. Tobaksrök bör 
undvikas såväl passivt som aktivt. 
Bostad ska vara välventilerad utan 
fukt- eller mögelproblem. Kval-
sterreducerande åtgärder kan leda 
till förbättrad astmakontroll. 

• Patienten bör ha en individuell 
behandlingsplan. 

• Föräldrar ska vara välinformerade 
om astmatillståndet och förstå 
vikten av god läkemedelsföljsamhet, 
rätt handhavande av inhalatorn 
och god inhalationsteknik. De ska 
även veta hur de ska agera vid en 
försämring och ha en skriftlig  
behandlingsplan för exacerbationer

BEHANDLING

Tobaksrök har en irriterande effekt som kan utlösa attacker 
av astma och har en inflammationsdrivande effekt. Tobaksrök 
leder till lungfunktionsnedsättning samt ökar risken för nya 
sensibiliseringar. Tobaksrök minskar även effekten av kortison. 
Passiv rökning fördubblar risken för sjukhusinläggning hos 
barn med astma. Tobaksrök har en skadlig inverkan på barnet 
även i de fall där föräldrar röker utomhus. Tobaksröken kan 
ändå trigga utveckling av astma, förvärra redan befintlig 
astma samt öka risken för akuta astmaattacker. 

Passiv och aktiv rökning är extra skadligt för barn och 
ungdomar med BPD-astma samt barn och ungdomar som 
är prematurt födda. Dessa barn har sämre förutsättningar 
och lungfunktion från början varför tobaksrökens skadliga 
inverkan bör elimineras i största möjliga mån. 

Fysisk aktivitet vid välkontrollerad astma anses leda till minskad 
luftvägsinflammation, minskad systemisk inflammation samt 
ökad fysisk kapacitet. Barn med astma rekommenderas aerob 
och muskelstärkande fysisk aktivitet under förutsättning att 
astman är välkontrollerad. Fysisk aktivitet minskar astma-
symtom, förbättrar hälsorelaterad livskvalitet samt framför 
allt ökar konditionen. Målet är att genom regelbunden fysisk 
aktivitet minska hyperreaktivitet så att fysisk ansträngning 
inte utlöser astmaanfall. Regelbunden fysisk aktivitet under 
barn- och ungdomsåren kan enligt vissa studier förebygga 
utvecklingen av astma. Under akuta exacerbationer eller under 
pågående övre luftvägsinfektion bör hård fysisk aktivitet 
undvikas fram tills att barnet är i sitt habitualtillstånd/symtom-
fritt. En kombination av måttlig till hög intensitet på fysisk 
aktivitet rekommenderas för bäst effekt på konditionen. 

Personer med ansträngningsutlösta besvär bör ta bronk-
dilaterare 15 minuter före fysisk aktivitet, eftersträva långsam 
uppvärmning och nedvarvning samt gärna träna i intervallform. 

Exempel på allergener som kan utlösa exacerbationer är pälsdjur, pollen, 
husdammskvalster, mögelsvamp, födoämnesallergener m.fl. Allergen som 
barnet är sensibiliserad mot bör i möjligaste mån undvikas. Endast husdjur 
som barnet är sensibiliserad mot behöver avlägsnas. Därefter bör hemmet 
städas noggrant som vid flyttstädning och möbler gärna rengöras noga eller 
bytas. Fuktskador i hemmet kan ge mögel, som barnet kan vara allergiskt 
mot, men oftare reagerar barnet ospecifikt på irriterande mögeltoxiner och 
emissioner från fuktskadat byggmaterial. Kvalstersanerande åtgärder, såsom 
kvalsterskydd, minskad fukt och tvättning av sängkläder i minst 60 grader 
kan ha viss effekt. 

ALLERGENSANERING

RÖKSANERING

FYSISK AKTIVITET (ENLIGT FYSS)
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Astmakontrollen bör bedömas vid varje vårdkontakt och för att bedöma 
om barnet är på rätt behandlingssteg på behandlingstrappan används 
barn-AKT (4-11år), AKT (från 12 år) eller tabell enligt GINA (se textruta sida 
24). Dålig behandlingseffekt handlar ofta om bristande inhalationsteknik och/
eller nedsatt läkemedelsföljsamhet och/eller triggerfaktorer i omgivningen. 
Genomgång av inhalationsteknik och läkemedelsföljsamhet rekommenderas 
därför vid varje besök (hos läkare eller sjuksköterska). Gå upp ett steg 
i behandlingstrappan om astman inte är välkontrollerad.  Förbättring kan 
förväntas inom ca 1 månad. Lägsta möjliga ICS-dos ska eftersträvas som 
håller barnet symtomfritt och exacerbationsfritt.

Astmabehandlingen för barn är precis som för vuxna utformad som en 
behandlingstrappa men där behandlingen skiljer sig åt för barn under 6 år 
respektive över 6 år. Detta beror på att infektionsastma är vanlig hos barn 
under 6 år och att denna ofta växer bort mellan 3-6 år. Dessa barn har inga 
andra tecken på allergi och har besvär endast vid förkylningar. Om barnet 
också är atopiker kan de förkylningsutlösta besvären vara infektionsutlösta 
exacerbationer av allergisk astma. Allergisk astma kan också misstänkas hos 
barn med symtom mellan förkylningarna. Behandlingsprinciper för barn över 
6 år avseende underhållsbehandling påminner om vuxna. 

Inhalationskortison är den mest effektiva underhållsmedicinen. I monoterapi 
är inhalationskortison således mer effektivt än långverkande bronkdilaterande, 
LABA, (från 4 års ålder) eller leukotrienantagonist, LTRA, (från 6 månaders 
ålder) vid lindrig till måttlig astma. LTRA är ett antiinflammatoriskt läkemedel, 
som kan användas istället för ICS i lågdos vid lindrig och måttlig astma och 
kan övervägas vid astmatiska besvär som främst yttrar sig vid ansträngning 
och/eller förekomst av allergiskt inslag. Tiotropium kan ha god effekt hos 
barn med bronkiell hyperreaktivitet, vid BPD-astma samt vid ansträngnings-
relaterade besvär. Tiotropium används numera också som tillägg vid bronk-
dilaterande underhållsbehandling hos barn (≥ 6 år) med svår astma, som har 
haft en eller flera allvarliga exacerbationer under sista året. 

Inhalationsspray och spacer (med mask fram till 3-4 år)rekommenderas till 
barn under 5 år eller de barn som av olika skäl har svårigheter med tekniken. 
Barn över 6 år klarar i regel att hantera en pulverinhalator. En pulverinhalator 
kan vara sämre att använda i samband med en exacerbation pga att hård 
och snabb inandning krävs för korrekt teknik. Hos barn under 12 år bör 
föräldrar aktivt delta vid administrering av läkemedel. 

LÄKEMEDELSBEHANDLING

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 fysisk aktivitet. LTRA kan potentiellt också vara bra vid 
fysisk träning och astma. Värmeväxlare kan användas vid kall väderlek. Obe-
handlad eller okontrollerad astma innebär en risk vid elitidrott. Det föreligger 
restriktioner av vissa astmamediciner vid tävlingsidrott, v.g. se www.rf.se
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BEHANDLINGSTRAPPA FÖR BARN < 6 ÅR 
(enligt Barnläkarföreningens delförening för allergi och lungmedicin, BLFal)

BEHANDLINGSTRAPPA FÖR BARN ≥ 6 ÅR 
(enligt Barnläkarföreningens delförening för allergi och lungmedicin, BLFal)

ICS inhalationssteriod
SABA kortverkande β2-agonist
LABA långverkande β2-agonist
LAMA långverkande antikolinergika

LTRA leukotrienantagonist
ICS+LABA kombinationspreparat av 
inhalationskortison och långverkande 
β2-agonist

ICS inhalationssteriod
SABA kortverkande β2-agonist
LABA långverkande β2-agonist
LAMA långverkande antikolinergika

LTRA leukotrienantagonist
ICS+LABA kombinationspreparat av 
inhalationskortison och långverkande 
β2-agonist

Steg 1a Kortvariga,  
lindriga besvär 
enbart vid 
förkylning.

• Endast SABA vid behov 
Använd inhalationsspray med spacer (tillsammans med mask upp till 
3–4 år, därefter om möjligt enbart spacer då dead space minskas)

1–4 puffar. En puff i taget i behållaren. Därefter andas barnet som 
vanligt i cirka 5 andetag innan nästa puff. Kan även ges nattetid. 

Kan upprepas var 3:e till 4:e timme vid exacerbation de första 3–4 
dygnen. Därefter endast vid behov, exempelvis 1-2 doser 2-4 ggr per 
dygn i ytterligare 7 dagar.

Steg 1b Återkommande 
infektionsutlöst 
astma (Atopi ökar 
indikationen

• SABA vid behov enligt Steg 1a.

och

•  Periodisk behandling med enbart lågdos ICS alternativt periodisk 
behandling med enbart LTRA. 

ICS ges som inhalationsspray (med spacer och tillsammans med 
mask upp till 3-4 år, därefter om möjligt enbart spacer). Lågdos ICS 
ges med högre dos de första 3–4 dagarna, därefter halverad dos i 
ytterligare 7–10 dagar. Behandlingen kan ibland behöva förlängas 
ytterligare ett par veckor vid långdragna obstruktiva symtom. 

LTRA granulat 4 mg till kvällen i cirka 10–14 dagar (ges direkt i  
munnen eller blandas med en sked kall rums tempererad mat).

Steg 2 Besvär mellan 
förkylningar  
och/eller
infektionsut-
löst astma 
>1gång/mån, 
och eller svåra 
anfall. (Atopi ökar 
indikationen för 
behandling)

• SABA vid behov enligt Steg 1a

och

•  Underhållsbehandling med ICS i låg–medelhög dos alternativt 
underhållsbehandling med enbart LTRA

ICS i låg till medelhög dos ges som inhalationsspray (ges med 
spacer och tillsammans med mask upp till 3–4 år, därefter om möjligt 
enbart spacer)

eller eventuellt vid lindrigare besvär enbart LTRA, granulat 4 mg till 
kvällen tills vidare (ges direkt i munnen eller blandas med en sked 
kall/rumstempererad mat)

Steg 3 Vid bristande 
kontroll trots 
behandling
enligt steg 2.

• SABA vid behov enligt Steg 1a

och

• Kombination av ICS i låg medelhög dos + LTRA. Alternativt 

ICS+LABA (till barn ≥ 4 år) 

ICS+ LTRA.  ICS i låg till medelhög dos ges som inhalationsspray 
(ges med spacer) tills vidare + LTRA 4 mg (granulat) 1x1 till kvällen 
tills vidare. 

Eller ICS+LABA (till barn ≥ 4 år). Kombinationspreparat i inhalations-
spray (ges med spacer) tills vidare. Nivån av ICS ska vara av låg till 
medelhög dos

Steg 4 Vid fortsatt 
bristande kontroll 
trots behandling 
enligt steg 3.

• SABA vid behov enligt Steg 1a

och

•Kombination av högdos ICS+LABA (till barn ≥ 4 år) + LTRA
ICS+LABA;
Nivån av ICS ska vara högdos. ICS kan även ges som singelpreparat 
i kombination med singelpreparat LABA. 

Tillägg av LTRA, 4 mg (granulat) 1x1 till kvällen tills vidare

Steg 1a Kortvariga,  
lindriga besvär 
enbart vid 
förkylning.

• Endast SABA vid behov 
Använd inhalationsspray med spacer (utan mask) eller  
inhalationspulver. 

Inhalationsspray med spacer: 2–5 puffar vid symtom. Hos yngre barn 
rekommenderas en puff i taget i behållaren. Därefter andas barnet 
som vanligt i cirka 5 andetag innan nästa puff. Hos äldre barn rekom-
menderas istället en djup och långsam inandning i spacern. Kan även 
ges nattetid. Kan upprepas var 3:e till 4:e timme vid exacerbation de 
första 3–4 dygnen. Därefter endast vid behov, exempelvis 1–2 doser 
2–4 ggr per dygn i ytterligare 7 dagar.

Steg 2 Återkommande 
ansträngningsut-
lösta besvär och/
eller behov av 
SABA > 2 ggr/
vecka

• SABA vid behov enligt Steg 1

och

•  Periodisk behandling med enbart låg till medelhög dos ICS alterna-
tivt periodisk behandling med enbart LTRA vid lindriga besvär.

ICS i låg till medelhög dos fördelat på två doser/dygn, kan ges som 
inhalationsspray (ges med spacer utan mask) eller som inhalation-
spulver. 

LTRA är ett alternativ till ICS i lågdos och ges som tuggtablett 5–10 
mg till kvällen tills vidare

Steg 3 Vid bristande 
kontroll med 
behandling enligt 
steg 2. Symtom 
trots låg till  
medelhög dos 
ICS

• SABA vid behov enligt Steg 1

och

• låg till medelhög dos ICS+LABA och/eller LTRA
Låg till medelhög dos ICS+LABA kan ges som kombinationspreparat 
som inhalationsspray (spacer utan mask) eller inhalationspulver. ICS 
och LABA kan också ges som singelpreparat. 

Alternativt låg till medelhög dos ICS+LTRA. Får ges separat.

Alternativt låg till medelhög dos ICS+LABA +LTRA, tuggtablett 5–10 
mg till kvällen tills vidare 

Steg 4 Vid bristande 
kontroll trots 
behandling
enligt steg 3

• SABA vid behov enligt Steg 1

och

• Högdos ICS+LABA och/eller LTRA
Högdos ICS+LABA kan ges som kombinationspreparat som inhala-
tionsspray (ges med spacer) eller inhalationspulver tills vidare. Tillägg 
av LTRA, tuggtablett 5-10 mg till kvällen tills vidare 

Alternativt Högdos ICS+ LTRA

Steg 5 Bristande kontroll 
trots behandling 
enligt steg 4

Behandling enligt steg 4 
Samt tillägg av Tiotropium, anti-IgE, anti-IL5, perorala steroider,  
Airsonett, teofyllin, azitromycin

 
* Steg 4 och 5 bör skötas av barnallergolog eller barnspecialist
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Barn 0–5 år Låg dos Medelhög 
dos

Hög dos

Budesonid nebuliserat 250–500 > 500–1000

Flutikasonpropionat  
(inhalationsspray) 

100–200 > 100–200 >200

Barn 6–11 år

Budesonid (pulverinhalator) 100–200 > 200–400 >400

Budesonid nebuliserat 250–500 > 500–1 000 >1 000

Flutikasonpropionat (pulver-
inhalator) 

100–200 > 200–400 >400

Flutikasonpropionat (inhala-
tionsspray) 

100–200 > 200-500 >500

Mometasonfuroat (inhala-
tionspulver) 

100 ≥200–< 400 ≥400

Ciclesonid (inhalationsspray) 80 > 80–160 > 160

Barn ≥12 år och vuxna

Budesonid (pulverinhalator) 200–400 > 400–800 > 800

Beklometasondiproprionat 
(inhalationsspray) 

100–200 > 200–400 >400

Ciclesonid (inhalationsspray) 80–160 > 160–320 > 320

Flutikasonpropionat (pulver-
inhalator) 

100–250 > 250–500 >500

Flutikasonpropionat (inhala-
tionsspray) 

100–250 > 250–500 >500

Mometasonfuroat (inhala-
tionspulver) 

100-200 >200–400 >400

Flutikasonfuroat (inhalation-
spulver)

92 ≥184

TABELL DYGNSDOSER (ŲG) AV INHALATIONSSTEROIDER TILL BARN 
Enligt uppdaterad version från Läkemedelsverket (2018) samt  
Barnallergisektionen

•  Regelbundet bruk av ICS ger sannolikt en viss påverkan (ca 1 cm minsk-
ning) på längdtillväxten. Vid avplanad längdkurva bör barnspecialist eller 
allergolog konsulteras.

•  ICS ger ökad risk för oral candida. Risken minskas vid sköljning av munnen 
efter inhalation. Ett tips är att ta morgon- och kvällsdos innan tandborst-
ning. Inhalationsspray ger något mindre peroral candida än inhalationspul-
ver och kan således också prövas.

•  SABA kan vid högre doser orsaka hyperaktivitet/uppvarvning hos barn. 
Denna biverkan är dosberoende. 

• LTRA kan ge diffus buksmärta, huvudvärk samt mardrömmar. 

•  Tiotropium ger torrhet i munnen och därmed ökad risk för karies.  
Viktigt med munsköljning efter inhalation.

BIVERKNINGAR
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MONITORERING OCH NEDTRAPPNING  
AV BEHANDLING AV ASTMA

Behandlande läkare samt involverad astmasjuksköterska rekommenderas  
att regelbundet överväga om nedtrappning av underhållsbehandling kan vara 
aktuell. Överväg att gå ned ett steg i behandlingstrappan om barnet har varit 
symtomfritt i minst 3 månader.  Nedtrappning bör ske försiktigt och stegvis. 
Vid både nedtrappning och utsättning av ICS är det viktigt med uppföljning 
och snabbt återinsatt behandling vid återkomst av symtom. Vid ställningsta-
gande till nedtrappning/utsättning av ICS är det viktigt att ta hänsyn till 
eventuella riskfaktorer såsom frekventa astmaexacerbationer, samsjuklighet 
(rinit, födoämnesallergi, atopi) allergenkontakt och/eller tobaksbruk i hemmet. 

Vid nedtrappning från Steg 3 i behandlingstrappan föreslås att LTRA först 
utsätts. Om välfungerande kan därefter LABA utsättas på försök. I nästa  
steg kan ICS halveras. 

Framförallt vid infektionsastma hos småbarn kan utsättning övervägas  
mer frikostigt då infektionsastman ofta växer bort mellan 3–6 års ålder.  
Hos småbarn kan också förloppet variera med årstid och infektionstryck, 
varför underhållsbehandling ibland kan utsättas sommartid. 

För att avgöra om astmakontrollen är god kan nedanstående tabell 
användas alternativt barn-AKT/AKT. 

•  Symtom dagtid är  
≤2 ggr/vecka

•  Behovet av SABA är ≤ 2 ggr/
vecka (utöver de doser som 
tas förebyggande inför träning)

•  Fysisk aktivitet fungerar utan 
begränsning 
 

•  Inga nattliga symtom/ 
uppvaknanden 

•  Lungfunktionen (PEF eller 
FEV1) är normal (bristande om 
< 80 %)

• Inga exacerbationer

GOD ASTMAKONTROLL innebär: (enl GINA)

Om behandlingsmålen vid astma uppnås minskar frekvensen av astma-
exacerbationer. Trots det kan alla barn drabbas av en astmaexacerbation. 
Ofta triggas försämringen av en övre luftvägsinfektion, allergenexponering, 
fysisk ansträngning eller nedsatt adherence/bristande inhalationsteknik av 
läkemedel. 

Tidiga symtom vid en astmaexacerbation kan vara ökad andfåddhet, pip i 
bröstet, nattlig hosta och/eller uppvaknande, nedsatt fysisk förmåga och/
eller försämrad respons på kortverkande luftrörsvidgande. Hos riktigt små 
barn kan en försämring i dagliga aktiviteter märkas, såsom amning/matning. 

Vid akut astmaförsämring kan 2–6 SABA-inhalationer ges med 30 minuters 
mellanrum första timmen, därefter var 3:e till var 4:e timme. Vid otillräcklig 
effekt eller om effekt varar mindre än 2 timmar, bör akut sjukvård uppsökas. 
(Var god se Akut astma hos barn på vårdcentral på sida 2)

I samband med infektioner eller ökad allergenexponering kan ICS-behan-
dlingen tillfälligt behöva ökas (utan tillägg av LABA eller LTRA). Hos barn 
med normalnivå av underhållsbehandling av ICS bör dosen ökas 3–4 gånger 
under 7-10 dagar. Exempelvis kan en underhållsdos på 100 µgram budesonid 
x 2 höjas tillfälligt till 200 µgram x 3–4. Den ökade dosen fördelas på 3–4 
dosintag per dygn. Om barnet redan har högdos ICS kan dosen dubbleras 
alternativt ges peroral kortisonkur. Om barnet har en fast kombination (av 
exempelvis ICS+LABA) och ICS-dosen behöver höjas får ett rent ICS-prepa-
rat förskrivas för att tas tillfälligt som tillägg. Den ökade dosen bibehålls till 
symtomen på försämring försvunnit några dagar. Medicineringen kan sedan 
trappas ned under ca 1 vecka till normal underhållsdos. 

Det vetenskapliga stödet för rutinmässig ökning av ICS-dos i samband med 
varje förkylning är dock lågt. Det kan framför allt prövas till barn och ungdomar 
som återkommande får exacerbationer vid förkylning. Barn som har haft en 
astmaexacerbation har ökad risk att få nya exacerbationer.

BEHANDLING AV ASTMAEXACERBATION
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UPPFÖLJNING OCH ÅTERBESÖK VID  
ASTMA HOS BARN

Alla barn med kontinuerlig astmabehandling bör följas upp 1–2 gånger per år. 
Läkarbesök kan varvas med sjuksköterskebesök. Spirometri rekommenderas 
(från 5-6 års ålder) minst en gång årligen vid kontinuerlig astmabehandling 
och välkontrollerad astmasjukdom. Det kan även vara värdefullt vid besöket 
att utforma en behandlingsplan vid exacerbation. 

Vid en akut exacerbation rekommenderas ett återbesök inom 6 veckor. 
Telefonkontakt med astmasjuksköterska kan i vissa fall också övervägas. 
Skattningsskalor (barn-AKT och AKT) kan då skickas hem till patienten.  
Vid svårare exacerbationer eller recidiverande exacerbationer kan uppföljande 
läkarbesök övervägas. 

1–3 månader efter nyinsatt läkemedelsbehandling bör uppföljande utvärdering 
ske. Symtomförbättring bör utvärderas med skattningsskalor. Uppföljning 
kan ske via telefonkontakt med astmasjuksköterska och skattningsskalor får 
då skickas hem till patienten. Spirometri kan också användas för att bedöma 
behandlingseffekt, framför allt om behandlingseffekten ter sig tveksam.  
I dessa fall är det rimligt med återbesök för genomgång av inhalationsteknik 
och läkemedelsföljsamhet.

Vid intermittenta besvär rekommenderas minst årlig telefonkontakt med 
astmasjuksköterska. Spirometri behövs inte årligen. Hos dessa barn bör man 
fortlöpande överväga om nedtrappning eller utsättning av ICS är aktuell.  
Vid justering av behandlingen är det viktigt med uppföljning och återinsättning 
av behandling vid försämring i symtom.  

UPPFÖLJNINGSFREKVENS AV ASTMA HOS BARN ENLIGT SOCIALSTYRELSEN

Tillstånd Frekvens Prioritet Besökets innehåll

Astma med  
exacerbation

Inom 6 veckor 2
•  Bedömning av symtom med val-

iderat frågeformulär (t.ex. ACT)

Okontrollerad astma 
med underhålls-be-
handling

Minst 2 gånger per år 2

•  Anamnes om passiv rökning, 
exacerbationer, fysisk aktivitet 
samt frånvaro från förskola 
och skola

Kontrollerad astma 
med underhålls- 
behandling

1–2 gånger per år 2
•  Uppföljning av skriftlig  

behandlingsplan

•  Undersökning av inhalations-
teknik och mätning av längd 
och vikt

• Spirometri (barn ≥ 6 år) 

Kontrollerad astma 
utan underhålls- 
behandling

Vid behov
3

REFERENSER:

Barnallergisektionen.se

Läkemedelsverkets.se; Behandlingsrekommendation vid astma; Information 
från Läkemedelsverket 3:2015

Medibas.se; Astma hos barn, akut astma barn

GINA 2018 asthma; https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2018/04

Socialstyrelsens riktlinjer; Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL

Nationell kliniskt kunskapsstöd; https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/#/
Dokument/Astma_hos_barn

Fyss.se

Lathunden granskad av Lennart Nilsson Adj professor, Överläkare, 
Barnallergologi, Allergicentrum, Universitetssjukhuset, Linköping
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Genomför det här testet tillsammans med ditt barn och diskutera resultaten med din läkare.

Hur man fyller i astmakontrolltestet för barn:
Steg 1 Låt ditt barn besvara de första fyra frågorna (1 till 4). Om ditt barn behöver hjälp med att läsa eller förstå en fråga kan du hjälpa till 

men låt ditt barn svara själv. Besvara de återstående tre frågorna (5 till 7) själv, utan att låta ditt barns svar påverka dina egna svar. 
Det finns inga rätta eller felaktiga svar.

Steg 2 Skriv siffran för varje svar i poängrutan till höger.
Steg 3 Räkna ihop siffrorna i alla rutorna för att få fram poängsumman.
Steg 4 Ta med dig testet till läkaren för att diskutera ditt barns poängsumma.

3. Hostar du på grund av din astma?

AstmaKontrollTest
för barn mellan 4 och 11 år 

Om ditt barns poängsumma är 19 eller lägre kan
detta vara ett tecken på att ditt barns astma inte är

så välkontrollerad som den skulle kunna vara.
Kontakta i så fall ditt barns läkare för att diskutera

resultaten från astmakontrolltestet och fråga
om ditt barns astmabehandling bör ändras.

19 poäng
eller lägre

2. Hur mycket stör din astma dig när du springer, tränar eller sportar?

Låt ditt barn besvara dessa frågor.

Besvara följande frågor själv.

1. Hur är din astma idag?

DåligMycket dålig Bra Mycket bra

5. Under de senaste 4 veckorna, hur många dagar har ditt barn haft astmasymtom dagtid?

6. Under de senaste 4 veckorna, hur många dagar har ditt barn haft pip i bröstet dagtid på grund av astman?

7. Under de senaste 4 veckorna, hur många nätter har ditt barn vaknat på grund av astman?

Inga 1-3 dagar 4-10 dagar 11-18 dagar 19-24 dagar Varje dag

5 4 3 2 1 0

Inga 1-3 dagar 4-10 dagar 11-18 dagar 19-24 dagar Varje dag

5 4 3 2 1 0

Inga 1-3 dagar 4-10 dagar 11-18 dagar 19-24 dagar Varje dag

5 4 3 2 1 0

0 1 2 3

POÄNG

POÄNGSUMMA

Den stör mig
och jag tycker
inte att det är okej

Den  stör mig
mycket, jag kan
inte göra det jag vill

Den stör mig lite
men det är okej

Den stör mig 
inte alls

Ja, nästan 
hela tidenJa, hela tiden Ja, ibland Nej, aldrig

4. Vaknar du på natten på grund av din astma?

Ja, för 
det mestaJa, alltid Ja, ibland Nej, aldrig

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

Dagens datum.........................................

Patientens namn......................................

GlaxoSmithKline AB, Tel 08 - 638 93 00, www.glaxosmithkline.se, www.asthmacontroltest.com
ACT används med tillstånd av ägaren GlaxoSmithKline.

 
Astma Kontroll Test – AKT  
För vuxna (12 år eller äldre)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Under de senaste 4 veckorna, hur stor del av tiden har du hindrats av din astma från att utföra dina normala 
aktiviteter på arbetet, i skolan eller hemma? 
 

1 2 3 4 5 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 4 veckorna, hur ofta har du varit andfådd/upplevt andnöd? 
 

1 2 3 4 5 Poäng 
Mer än en gång 

per dag 
En gång om 

dagen 
3 till 6 gånger i 

veckan 
En eller två 

gånger i veckan 
Inte alls  

3. Under de senaste 4 veckorna, hur ofta har du vaknat av dina astmasymtom 
(väsande andning, hosta, andfåddhet/andnöd, täthetskänsla eller värk i bröstet) under natten  
eller tidigare än vanligt på morgonen? 
 

1 2 3 4 5 Poäng 
4 eller fler nätter i 

veckan 
2 till 3 nätter i 

veckan 
En gång i veckan En eller ett par 

gånger 
Inte alls  

4. Under de senaste 4 veckorna, hur ofta har du använt extrados av snabbverkande luftrörsvidgare  
(t.ex. Bricanyl®, Buventol®, Ventoline®, Oxis®, Symbicort®, Innovair®)? 
 

1 2 3 4 5 Poäng 
3 eller fler gånger 

per dag 
1 eller 2 gånger  

per dag 
2 eller 3 gånger 

per vecka 
En gång i veckan 

eller 
mer sällan 

Inte alls 
 

5. Hur skulle du bedöma din astmakontroll under de senaste 4 veckorna? 
 

1 2 3 4 5 Poäng 
Inte alls 

kontrollerad 
Dåligt 

kontrollerad 
Till viss del 

kontrollerad 
Väl kontrollerad Helt kontrollerad  

 

Dagens datum……………………………….. 

Personnummer……………………………….. 

Namn…………………………………………….. 
AKT är fem frågor som skall besvaras så ärligt som möjligt.  
Viktigt att samtliga frågor besvaras.  

Hur man fyller i astmakontrolltest 

Steg 1   Poängen för varje fråga skall ringas in och den siffran skrivs in i  
              rutan till höger   
Steg 2   Poängen läggs ihop för att ge en totalsumma.  
Steg 3   Resultatet gås igenom med din läkare eller sjuksköterska 

Det går att få maximalt 25 poäng. Om 
poängsumman är 19 eller lägre kan detta 

vara ett tecken på att astman inte är så 
välkontrollerad som den skulle kunna vara. 19 poäng 

eller lägre 

 Poängsumma 



30 31



Astma lathunden har tagits fram av Helena Berggren Rygaard, Ekholmens VC  
i Linköping och Lars Ahlbeck, Allergicentrum, US i Linköping.

Tryck och distribution genom AstraZeneca Nordic-Baltic 2019.
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