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Utredning och behandlingsregim 
beroende på ålder

 0 – 5 månader
Uteslut i första hand andra 
diagnoser än astma

 6 månader – 5 år 

 6 – 11 år

 12 år +
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Mål med astmabehandling

 Uppnå symtomkontroll och undvika 
försämringsperioder

 Förebygga irreversibel luftvägsobstruktion och 
bibehålla normal aktivitetsnivå med normal eller nästan 
normal lungfunktion

 Undvika störande biverkningar av medicinen.
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Vilka principiella skillnader avseende 
behandlingsregim föreligger ?

 6 månader – 5 år
➢ SABA enbart vid steg 1

➢ Flutide godkänt från 1 års ålder

➢ Intermittent högdosbehandling med ICS vanlig

➢ Viktigt att vara observant på dosering av ICS (Flutide) vid kontinuerlig behandling

➢ Definitionerna på låg-, (medel-och hög)dos ICS är specifik för denna åldersgrupp

➢ Salmeterol enda godkända LABA i denna åldersgrupp (från 4 år)

➢ Inhalationsbehandling ges vanligtvis i form av spray och spacer

 6 – 11 år
➢ Lågdos ICS rekommenderas när SABA ges

➢ MART rekommenderas från steg 3 dvs ICS+formoterol rekommenderas, inte 
enbart vid behov

➢ Definitionerna på låg-, medel- och högdos ICS är specifik för denna åldersgrupp

 12 år +
➢ Vissa läkemedel alternativt doseringar är endast godkända från 18 års ålder
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Epidemiologi
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Luftvägssymtom hos barn 0-5 år – är det 
astma, hur ska man tänka?

Det är inte alltid så lätt - återkommande 
obstruktiva besvär (”viral wheeze”) i samband 
med luftvägsinfektioner är vanligt!

Astma är ovanligt hos barn < 6 månader! Överväg 
bronkiolit eller annan ej primär luftvägssjukdom. 
Remitteras frikostigt till barnläkare!



VUXEN

BARN

VUXNA





Astmaförlopp

Obstruktiv bronkit

Astma

Atopisk

astma

Icke-atopisk astma

Friska



Astmadiagnos är sannolikt vid 
obstruktivitet om:

• Barnet är obstruktivt eller har (torr)hosta vid ansträngning, skratt, 
gråt eller i frånvaro av luftvägsinfektion

• Barnet är atopiskt (eksem, födoämnesallergi, allergisk rhinit, allergisk 
sensibilisering*) eller atopi eller astma hos föräldrar eller syskon

• Klinisk förbättring efter 2-3 månaders behandling med 
inhalationssteroider samt försämring efter utsättning

* Sensibilisering mot luftvägsallergen ses relativt sällan hos barn < 3 år. Sensibilisering 
mot perenna luftvägsallergen är en viktig prediktor för bestående astma

GINA guidelines 2020



Diagnostiska metoder

Anamnes är A och O !!!



Status



Behandling astma barn 6 månader – 5 
år
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Primärvården/

barnläkare

Barnläkare

Barnallergolog
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www.viss.nu

• Astma/obstruktiv bronkit hos barn

• 6 mån -5 år

• egenvårdsplan för astma vid 

förkylning hos små barn

http://www.viss.nu/




Vad innebär låg dos ICS i denna 
åldersgrupp?
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Flutide

evohaler



Läkemedelsbehandling

Steg 1a – lindriga infektionsutlösta besvär 
Kortverkande β2-stimulerare (SABA) – salbutamol, vid 
behov via spray och spacer

Masken bör om möjligt tas 

bort från 3-4 års ålder



Spacern har två 
principiella effekter:

Minimera 
munhåledeponering: 
Partiklar som skall 
fastna i munhålan 
fastnar på spacerns
insida.

Minskar kraven på 
koordination

Praktiskt omhändertagande och 
inhalationsteknik hos små barn 
med astma



Steg 1b – återkommande infektionsutlösta besvär < ca 4 
gånger/år, men besvärsfri mellan infektionerna

➢Antiinflammatorisk behandling
o Inhalationssteroid (ICS) – flutikason i högdos enligt ”10-

dagarsschema” från ett års ålder via spray och spacer

o Leukotrienantagonist – montelukast,  4mg x 1 i 10 dagar från sex 
månaders ålder

➢Kortverkande β2-stimulerare (SABA) – salbutamol, vid behov, via spray 
och spacer



Steg 2 – återkommande infektionsutlösta bevär > ca. 
4 gånger/år  eller besvär även i frånvaro av infektion. 
Remiss till barnläkare!

➢ Regelbunden antiinflammatorisk behandling
o Inhalationssteroid  - flutikason 50 -100 mikrog/dos dagligen via spray 

och spacer

o Montelukast 4 mg x 1 är ett andrahandsalternativ då Montelukast är 
associerat med en ökad risk för neuropsykiatriska biverkningar (FDA 
2020)

➢ Kortverkande β2-stimulerare (SABA) – Airomir, vid behov, via spray och 

spacer



Steg 3 och 4 – okontrollerad astma trots behandling 
enligt steg 2. Handläggs av barnläkare (kontrollera 
inhalationsteknik, exponering för försämrande 
faktorer, annan sjukdom än astma?)

➢ Regelbunden behandling med ICS, ofta >250 mikrog/dygn, i 
kombination med montelukast eller långverkande β2-stimulerare (från 4 
år)

➢ Perorala steroider i kortare kurer

➢ Profylaktisk antibiotika vintertid

➢ Kortverkande β2-stimulerare (SABA) – salbutamol, vid behov, via spray 
och spacer



Sammanfattning astma hos barn 6 
månader -5 år

• Astma är ovanligt hos barn < 6 månader. Överväg andra diagnoser i 
denna åldersgrupp

• Vid förskrivning av inhalationsspray ska alltid spacer förskrivas och 
förevisas. Ta bort masken så snart det går (ofta från 3-4 års ålder)

• Barn utan atopiska manifestationer och besvär enbart i samband med 
infektioner (majoriteten) har en god prognos för att besvären ska ”växa 
bort”

• Fråga aktivt efter besvär mellan infektionerna i samband med 
ansträngning, gråt/skratt. Detta tyder på en underliggande 
inflammation. Remitteras till barnläkare

• Luftvägsallergier utvecklas ofta efter tre års ålder. 

• Mätning av längd ska utföras 1-2 gånger/år på alla barn som behandlas 
kontinuerligt med ICS



Astma hos barn 6 – 17 år
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Astma hos barn 6 -17 år

Ofta bakomliggande allergier mot framför allt pälsdjur

Symtomen kan vara diffusa t. ex. trötthet efter skolan. 
Mer typiska astmasymtom visar sig ofta i samband med 
ansträngning.

Barn med perenna allergier bör ha kontinuerlig anti-
inflammatorisk behandling



Utredning barn ≥ 6 år

Anamnes

Status

Lungfunktionsundersökning (spirometri)

Självskattningstest (ACT)

Allergiutredning !



Behandling astma barn 6 -11 år
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Primärvården

Primärvården/barnläkare 

beroende på 

kompetens/intresse

Barnläkare/barnallergolog





Vad innebär låg-, medel- respektive 
högdos ICS i denna åldersgrupp?
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Giona, 

Novopulmon

Flutide



Läkemedelsbehandling

Steg 1 – symtom färre än 2 gånger/månad
Kortverkande β2-stimulerare (SABA) – salbutamol som 
med fördel kan kombineras med lågdos ICS.
• Om möjligt via pulverinhalator

• Annars via spray och spacer

• OBS! Inhalationsteknik via dialog



Steg 2 – oftare än två gånger/månad men inte 
dagligen

➢Antiinflammatorisk behandling
o Inhalationssteroid (ICS)  i låg till medelhög dos

o Montelukast 5 mg x 1 är ett andrahandsalternativ då 
Montelukast är associerat med en ökad risk för 
neuropsykiatriska biverkningar (FDA 2020)

➢Kortverkande β2-stimulerare (SABA) – salbutamol, vid behov



Steg 3 – symtom dagligen eller nästan dagligen 
och/eller nattliga uppvakningar en gång/vecka eller 
mer pga astma

➢ Regelbunden antiinflammatorisk behandling
o ICS i låg –medelhög dos + LABA alternativt kombinationspreparat 

och/eller montelukast

o Kortverkande β2-stimulerare (SABA), ICS+formoterol dvs MART-
konceptet kan övervägas i utvalda fall.



Steg 4 och steg 5– okontrollerad astma trots 
behandling enligt steg 3.

Handläggs av barnläkare/barnallergolog (kontrollera 
inhalationsteknik, exponering för försämrande 
faktorer, annan sjukdom än astma?)



Läkemedelsbehandling vuxna och barn 
från 12 år

Använd alltid inhalationssteroid vid behandling av astma 
hos vuxna och barn från 12 år

Remiss till barnläkare från steg 4 i behandlingstrappan



*  Off-label; data only with budesonide-formoterol (bud-form)

† Off-label; separate or combination ICS and SABA inhalers

STEP 2

Daily low dose inhaled corticosteroid (ICS),  

or as-needed low dose ICS-formoterol *

STEP 3

Low dose  

ICS-LABA

STEP 4

Medium dose  

ICS-LABA

Leukotriene receptor antagonist (LTRA), or  

low dose ICS taken whenever SABA taken †

As-needed low dose ICS-formoterol *

As-needed short-acting β2 -agonist (SABA)

Medium dose  

ICS, or low dose  

ICS+LTRA #

High dose  ICS, 

add-on  

tiotropium, or  

add-on LTRA #

Add low dose  

OCS, but  

consider

side-effects

As-needed low dose ICS-formoterol ‡

STEP 5

High dose  

ICS-LABA

Refer for  

phenotypic  

assessment

± add-on  

therapy,  

e.g.tiotropium,  

anti-IgE,

anti-IL5/5R,

anti-IL4R

Symptoms  

Exacerbations  

Side-effects  Lung 

function

Patient satisfaction

Confirmation of diagnosis if necessary  

Symptom control & modifiable
risk factors (including lung function)

Comorbidities

Inhaler technique & adherence  Patient 

goals

Treatment of modifiable risk  
factors & comorbidities

Non-pharmacological strategies  

Education & skills training  

Asthma medications

1© Global Initiative for Asthma, www.ginasthma.org

STEP 1

As-needed  low 

dose

ICS-formoterol *

Low dose ICS  

taken whenever  

SABA is taken †

‡ Low-dose ICS-form is the reliever for patients prescribed  bud-

form or BDP-form maintenance and reliever therapy

# Consider adding HDM SLIT for sensitized patients with allergic 

rhinitis and FEV >70% predicted

PREFERRED  

CONTROLLER
to prevent exacerbations  

and control symptoms

Oth
er  controller 
options

Oth
er  reliever 
option

PREFERRED  

RELIEVER

Box 3-5A

Adults & adolescents 12+ years

Personalized asthma management:

Assess, Adjust, Review response

Asthma medication options:  

Adjust treatment up and down for  

individual patient needs



Vad innebär låg-, medel respektive 
högdos ICS i denna åldersgrupp?
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Sammanfattning astma hos barn från 6 
år

• Majoriteten av barnen i denna åldersgrupp med astma har 
en sensibilisering mot luftvägsallergener

• Barn med perenna allergier bör ha en kontinuerlig 
behandling med inhalationssteroider

• Mätning av längd ska utföras 1-2 gånger/år på alla barn 
som behandlas kontinuerligt med ICS

• Diskutera behandling  med barn/föräldrar utifrån barnets 
ålder och mognad.

• Barn från 12 år behandlas i princip enligt samma 
behandlingsregim som vuxna

• Ompröva diagnos/diskutera följsamhet/inhalationsteknik vid 
utebliven behandlingseffekt.


