
Frågor och svar från utbildningsdagarna om astma och KOL 16-17 feb 2021 
Dag 1: 
 
Fråga: Gällande förskrivning av PEF mätare, vilken rekommenderar ni? Vet ni om det 
medföljer munstycken? eller förskrivs dessa separat? 
Svar: Det finns flera olika modeller, vilken man väljer är en smaksak. Det medföljer alltid ett 
plastmunstycke som liksom pef-mätaren är patientbundet. Pappersmunstycken har av 
tradition använts vid pef-mätning på mottagningen när man använt mätaren till fler 
patienter. Detta är inte att rekommendera nu av hygiénskäl. /Marianne E 
 

Fråga: Kan man använda steroider även till ansträngningsutlöst astma? 
Svar: Ja, för vuxna och barn från 12 år gäller, att om man använder inhalationssteroid varje 
gång man behöver luftrörsvidgande läkemedel, antingen i förebyggande syfte eller för att 
man fått symtom, så behandlas inflammationen och astmaförsämringar förebyggs. Det kan 
man åstadkomma genom att använda fast kombination av formoterol och 
inhalationssteroid, det sk. MART-konceptet, eller att ta inhalationssteroid separat varje gång 
man behöver luftrörsvidgande läkemedel. Expertgruppen rekommenderar i första hand fast 
kombination – det är enklare för patienten./Eva VJ 
 
Fråga: Hur gör man med de som har astmabesvär bara under pollensäsongen? 
Svar: Även de omfattas av MART-konceptet och bör alltså ha inhalationssteroider. 
/Marianne E 
 

Fråga: Enbart kortison inhalation? eller går de bra med inh. Bufomix? 
Svar: Bufomix och Symbicort med budesonid 160ug vid behov är MART-
konceptet. Inhalationssteroid utan luftrörsvidgare går inte att använda till symtomlindring 
vid behov./Eva VJ 
 

Fråga: Pat som har astmaansträngning och får låg dos ICS+LABA regelbundet,  
är det bättre att öka ICS+LABA eller ge SABA vb istället? 
Svar: Om de har en ICS i fast kombination med formoterol kan de ta låg dos ICS+ formoterol 
samt ytterligare ICS+formoterol vid behov upp till maxdosering.  
Om de har en ICS i fast kombination med annan LABA än formoterol, så måste de istället ta 
SABA v.b.  
Om de ofta har behov av extra symtomlindring bör den regelbundna 
underhållsbehandlingen ses över, genom att höja till medelhög dos ICS + LABA som 
regelbunden underhållsbehandling och överväga tillägg av t.ex. 
leukotrienreceptorantagonist./Eva VJ 
 
Fråga: Bufomix som rekommenderas i första hand i Kloka listan vid steg 1. har endast 4 
månader hållbarhet till skillnad mot Symbicort. Patienterna har ofta för gamla inhalatorer. 
Svar: Det är viktigt att se till att patienterna inte har för gamla inhalatorer och att de kan 
hantera den inhalator de har på ett korrekt sätt. Kloka Listan innehåller generella 
rekommendationer på gruppnivå, men om det krävs för att kunna individualisera 



behandlingen och få den bästa tänkbara behandlingen för en specifik patient, så kan man 
ibland bli tvungen att gå utanför Kloka Listans rekommendationer./Eva VJ 
 

Fråga: Kan man ge alla kombinationer ICS+LABA enligt dessa vid behovs riktlinjer? 
Svar: Nej, det är enbart kombinationer med ICS + formoterol som kan ges enligt MART-
konceptet. Övriga LABA som ingår i kombinationer som för närvarande marknadsförs har för 
långsamt insättande effekt för att kunna användas för symtomlindring v.b./Eva VJ 
 
Fråga: Ska man börja med Bufomix 80 ug eller 160 ug dosering som vid behovs låg dos 
alternativ? 
Svar: Det som är dokumenterat för MART-konceptet är budesonid/formoterol med 160ug 
dosering av budesonid. /Eva VJ 
 

Fråga: Två generella frågor som kanske inte platsar på någon specifik föreläsning men jag 
chansar på svar ändå: 
1. I FASS står varning att använda Noskapin vid astma. Orsak?  
2. Om man ska diagnostisera KOL hos patienter med obesitas finns väl risk för att få 
restriktiva värden och falskt hög kvot. Hur ska man förhålla sig till detta kliniskt så att man 
inte underdiagnostiserar KOL i denna grupp? Kan man använda något annan inställning på 
spirometern eller finns det andra knep? 
Svar: 1. Tanken bakom varningen i Noskapin-texten är nog att hosta p.g.a. astma inte ska 
behandlas med Noskapin, utan med optimering av astmabehandlingen. /Eva VJ 
Svar 2: Vid KOL borde obstruktiviteten visa sig i form av svacka på kurvan även om man inte 
får hela lungvolymen och således får för hög kvot. Anamnesen bör även vara styrande. 
/Marianne E 
 

Fråga: Överkänsliga luftrör skall beh med inh? 
Svar: Detta beror på vad man menar med överkänsliga luftrör. Om man har en bronkiell 
hyperreaktivitet på grund av astmatisk inflammation, så ska den astmatiska inflammationen 
behandlas med inhalationssteroid. Om man däremot exempelvis inte har astma, utan en 
sensorisk hyperreaktivitet, så brukar inhalationssteroider ofta inte hjälpa. Man brukar dock 
ändå göra ett behandlingsförsök med inhalationssteroid och utvärdera. 
  
Om frågan avsåg att personer med hyperreaktiva luftrör ibland kan ha svårt att inhalera i 
pulverinhalatorer, så kan man pröva behandling med spray och spacer istället, för att se om 
det går bättre. //Eva VJ 
 
 

Fråga: Vad innebär skillnaden mellan eosinofil och neutrofil inflammation hos barn? 
Påverkar det behandlingen? 
Svar: Det handlar om vilken celltyp som dominerar inflammationen. Vad gäller vuxna 
behandlar vi i dagsläget alla enligt samma terapitrappa ända tills vi kommer till steg 5, där 
det bl.a. finns biologiska läkemedel som endast kommer i fråga vid eosinofil astma./Eva 
VJ.  Allergisk inflammation jämställs ofta med allergisk inflammation hos barn medan 
neutrofil inflammation förknippas med icke allergisk astma. Eosinofil och neutrofil 



inflammation behandlas, precis som hos vuxna, likadant upp till steg 5 där biologiska 
läkemedel enbart ges till eosinofil astma medan Azitromax i lågdos (= behandlingsdos tre 
gånger/vecka) främst påverkar neutrofil inflammation. Perorala steroider har oftast också en 
betydligt bättre effekt på eosinofil astma. / Maria I 
 

Fråga: Vilken eventuell längdtillväxpåverkan av inhalationssteroider kan man acceptera? 
Ingen alls? 
Svar: Många barn med astma som sätts in på inhalationssteroider viker av motsvarande ½ 
kanal i längd. Denna kanal fortsätter de sedan oftast att följa. Många barn med astma, 
särskilt pojkar, kommer ju å andra sidan in i puberteten åt det senare hållet (men inom 
normalintervallet) vilket gör att de oftast uppnår sin förväntade slutlängd. Ytterligare 
längdtillväxtpåverkan av inhalationssteroider ska inte accepteras hos barn om de inte har en 
mycket svår astma men de barnen sköts ju på högspecialiserade kliniker. Om man ser 
tendens till påverkan på längdtillväxten hos ett barn med välkontrollerad astma ska man 
antingen byta till annan inhalationssteroid eller sänka dosen och komplettera behandlingen 
med LABA eller montelukast./Maria I 
  
 
Fråga: Förr använde man teofyllin rektalt vid astmaanfall. Används inte det längre? 
Svar: I princip inte av flera orsaker 1. upptaget via rektalslemhinnan kan variera mycket 2. 
Teofyllin har ett smalt terapeutiskt intervall 3. Biverkningarna vid överdosering är allvarliga 
4. Det inte är ovanligt med biverkningar i form av illamående och kräkningar samt ibland 
personlighetsförändringar redan vid terapeutiska doser (som ju kan bero på punkt 1 och 
eller punkt 2)/Maria I. Det är ovanligt att teofyllin används numera, men i så fall ges vanligen 
i.v. beredningar vid akutbehandling. Absorptionen av rektallösningar kan variera. Teovent 
rektallösning avregistrerades dessutom för några år sedan (p.g.a. råvarubrist)./Eva VJ 
 

Fråga: Hur allvarlig är den neurpsykiatriska biverkan av montenuklast? 
Svar: Om neuropsykiatriska biverkningar av montelukast: FDA-varning för neuropsykiatriska 
biverkningar av montelukast - Janusinfo.se/Eva VJ 
 
Fråga: Är Flutide 125 mq högdos för barn under tre? 
Svar: Ja det är det! Går bra för 10 dagarsperiod men inte vid kontinuerlig behandling. /Maria 

R, Maria I 

Fråga: Om spirometri inte visar reversibilitet men klinisk misstänk astma. Diagnos blir 
Astma? 
Svar: Diagnosen kan vara astma även om pat. inte är reversibel just när man gör 
spirometrin./ Eva VJ 
 
Fråga: Används dessa biologiska läkemedel även vid KOL, särskilt med eosinofili? 
Svar: Ännu inget biologiskt läkemedel av dessa godkänt på KOL-indikation./Eva VJ 
 

Fråga: Ges biologiska beh till alla åldrar? Även äldre patienter? 
Svar:  Olika biologiska läkemedel mot astma har olika nedre åldersgränser i sina 
godkännanden. Det finns ingen övre åldersgräns för biologisk behandling, men precis som 

https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/lungochallergisjukdomar/lungochallergisjukdomar/fdavarningforneuropsykiatriskabiverkningaravmontelukast.5.690fafac1714e707a8caa5dd.html
https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/lungochallergisjukdomar/lungochallergisjukdomar/fdavarningforneuropsykiatriskabiverkningaravmontelukast.5.690fafac1714e707a8caa5dd.html


för alla läkemedelsbehandlingar ska behandlingen följas upp och utvärderas och sättas ut 
om patienten/behandlingssvaret inte uppfyller kraven för fortsatt behandling. Det finns 
patienter i hög ålder som svarar bra på biologisk astmabehandling./Eva VJ 
 
 
Fråga: Förbättras patientens eventuella allergiska rinokonjunktivit efter utredning och ev. 
biologisk behandling hos er? 
Svar: Optimerad behandling med nasal steroid, leukotrienreceptorantagonist och vissa 
biologiska läkemedel, t.ex. omalizumab, kan ha en gynnsam effekt även på patientens 
allergiska rinokonjunktivit/Eva VJ. 
 
Fråga: Om en vuxen pat har hosta för 6 eller 7 månader men ingen anamnes allergi och 
andra sjukdomar kan jag börja behandling eller ska jag göra först spirometri för att ställa 
diagnos? 
Svar: Vid hosta hos vuxna viktigt att överväga differentialdiagnoser och försöka fastställa 
diagnosen./Eva VJ 
 
Fråga: Får man använda SABA (Airomir ) mot hosta istället för hostmedicin hos barn fast de 
har inte förkylningsastma? 
Svar: SABA kommer ffa att hjälpa mot hosta om hostan beror på obstruktivitet. 
 
Fråga: Ska patient med svår astma skall få covid vaccin på sjukhuset??  

Svar: Nej, dock om patienten har en okontrollerat astma oavsett svårighetsgrad skulle jag 

rekommendera längre observation (30 min) samt anafylaxiberedskap/ Nikolaos L 

  

Fråga: Varför används inte bronkial thermoplasty i Svergie?  
Svar: Man har bedömt att underlaget är otillräckligt för att använda i klinisk praxis, det 
behövs mer studier där man skall definiera bättre vilken subgrupp av astmatiker skulle ha 
nytta av behandlingen./Nikolaos L 
  
Fråga: Ges biologiska beh till alla åldrar? Även äldre patienter?  
Svar: Ingen max åldersgräns. Viktigt vid hög ålder att skilja mellan astma och KOL./Nikolaos L 
  
  
Fråga: Förbättras patientens eventuella allergiska rinokonjunktivit efter utredning och ev. 
biologisk behandling hos er?  
Svar: Behandling med anti-IgE (Xolair) har effekt även gällande allergisk rinokonjunktivit, har 
patienten huvudsakligen problem med detta är bästa behandling AIT (allergen 
immunterapi)./Nikolaos L 
 
 
 
Dag 2: 
 

Fråga: kan man få en kortfattad information och jämförelse om verksammekanism över alla 
astma/kol mediciner som finns i marknaden idag? 



Svar: Angående översikt av astma-KOL-läkemedel på marknaden idag, så finns översikt över 

verkningsmekanismer med namn och bild på inhalatorerna på Inhalatorer (janusinfo.se) /Eva 

VJ 

Fråga: Har du artikel nummret till virus/bakterie munstycket? Finns det hos Medicarrier? 
Svar: Onemed COPD6-mätare artikelnummer: 287898, Virus och bakteriefilter 287873 / 

Marianne E 

Fråga: För patienter som inte klarar att blåsa 6 sek tills den piper, kan resultaten ändå 

användas? Svar: Det blir svårt eftersom kvoten då blir hög. /Marianne E 

Fråga: Visst är referensvärdet vid COPD 6 mätare annat än för spirometri/Hedenström? Svar: 

Ja, det är ECCS referensvärde i COPD6-mätaren /Maria R 

Fråga: Ingen screening under pågående infektion alltså? Svar: Nej, pga smittrisk och ev. 

felvisande svar/Marianne 

Fråga: Var hittar man Vårdförlopp KOL. Kan ni lägga in en länk? Svar: 

https://d2flujgsl7escs.cloudfront.net/external/vardforlopp_KOL_2020-09-25.pdf /Deltagare 

Virpi 

Fråga: När ska vårdförlopp KOL införas eller är det redan infört? Svar: Plan för 

implementering är på gång. /Marianne 

Fråga: På tal om hosta , kanske lite utanför temat nu- jag får ofta remisser till spirometri på 

patienter med långvarig hosta som ska utredas. De hostar i princip alltid i slutet av 

utandningen där jag känner att de egentligen har kapacitet kvar. Hur ser ni på spiro i det 

sammanhanget? Svar: Långsam VC kan i detta fall vara bra för att få en högre volym men 

FEV1 måste mätas forcerat. Därefter jämför man FEV1 med VC för en mer rättvis kvot. 

/Marianne 

Fråga: kan låg exacerbationsfrekvens på pat som har haft ICS bero just på att pat har haft ICS 

behandling? Är det värt att ta bort ics och utsätta pat för exacerbationer? Svar:  

Fråga: Kan FeNo mätning ge någon vägledning för att sätt in eller sätta ut ICS hos patienter 

med KOL? 

Svar:  

 

Fråga: Kan ICS ge ytterligare symtomlindring hos patienter som står på LAMA/LABA? 
 
 
Fråga: Kan IL-5-hämmare hjälpa patienter med eosinofil KOL (som de gör vid astma)? 
Svar: 
 

Fråga: Perorala steroider ofta ges samtidigt med Doxyferm till Kol pat med pneumoni .vad 

tycker du? 

https://www.janusinfo.se/download/18.5a594813169903f99b6390a3/1611227125418/Inhalatorer_alla.pdf
https://d2flujgsl7escs.cloudfront.net/external/vardforlopp_KOL_2020-09-25.pdf


Svar: 

Fråga: Finns det skillnad på vilken kortisonsort man använder som hur den påverkar 

slemhinnan? 

 

Fråga: Hur skall KOL-patienter bete sig i Covid-19-tider? Innebär ICS en ökad risk? 

Svar: 

Fråga: Spelar spirometrifynd med reversibilitet roll för ICS-behovet? Vissa KOL-patienter har 
ju en viss reversibilitet - blandning med astma? 
Svar: 
 
Fråga: Spelar de små luftvägarna roll för effekten av inhalationsläkemedel mot KOL? 
Svar: 
 
Fråga: Om kinisk misstänk KOL rökare. Lungröntgen visar emfysem men normal spirometri. 

Vilken diagnos? Svar: Emfysem. För KOL-diagnos krävs att spirometri-kriterierna för KOL 

uppfylls./Eva VJ 

 

Minnesanteckningar och presentationer under Vårdpersonal - APC- APC möten 
 

akol.slso@sll.se 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


