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

Mild astma – värre än vi tror?

• 30-37 % av vuxna med akut astma

• 15-20 % av vuxna som dog av astma 

…hade symtom mindre än en gång per vecka de närmast 
föregående 3 månaderna.

Ref. Dusser D, Montani D, Chanez P, de Blic J, Delacourt C, Deschildre A, Devillier P, et al. Mild asthma: an expert review on 
epidemiology, clinical characteristics and treatment recommendations. Allergy 2007;62:591-604
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Vad grundar sig rekommendationen på?

• Solid evidens för att SABA monoterapi är riskabelt

• Dålig följsamhet till daglig ICS-behandling vid mild astma

• Evidens för att LABA-ICS förebygger exacerbationer

Astma vuxna och barn från 12 år

Steg 1 – I första hand

KOMBINATIONSPREPARAT STEROID OCH LABA VID BEHOV
budesonid + Bufomix Easyhaler
formoterol

Vid svårighet att hantera pulverinhalator
flutikason + Flutiform spray (med spacer)
formoterol

5

6



2022-02-22

4

2022-02-22

Fast kombination ICS + LABA

1 

gg/d

http://inhalatorer.janusinfo.se/

Janusinfo 

• Instruktionsfilmer för vårdpersonal

http://www.janusinfo.se/Fortbildning/Inhalera

• Kloka Råden
• Använd alltid inhalationssteroid vid astma hos vuxna och barn från 12 år

• Lär patienten att inhalera rätt. Förskriv spacer till sprayanvändare.

https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/lungochallergisjukdomar/lungochallergisjukdomar/an
vandalltidinhalationssteroidvidastmahosvuxnaochbarnfran12ar.5.5c7a3f5716f095a0fee1351d.html

• Inhalatorkarta

http://inhalatorer.janusinfo.se/

• Instruktionsfilmer för patienter

http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Rad-om-lakemedel/Medicin-som-man-andas-in-

genom-munnen
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http://www.janusinfo.se/Fortbildning/Inhalera
https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/lungochallergisjukdomar/lungochallergisjukdomar/anvandalltidinhalationssteroidvidastmahosvuxnaochbarnfran12ar.5.5c7a3f5716f095a0fee1351d.html
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Behandlingstrappa i första hand enligt GINA 2021

2022-01-31

ICS + formoterol
medelhög – hög 
dos
Tillägg av LAMA?
Remittera till 
specialist!
Biologiska 
läkemedel?

ICS+formoterol
medelhög dos 
regelbundet 
dagligen

ICS+formoterol
lågdos 
regelbundet 
dagligen

ICS+formoterol
v.b.

ICS+formoterol
v.b.

ICS + formoterol lågdos v.b.

Tillägg av montelukast kan övervägas från steg 3-4, LAMA från steg 4

Behandlingstrappa i andra hand enligt GINA 2021

2022-01-31

ICS + formoterol
medelhög – hög 
dos
Tillägg av LAMA?
Remittera till 
specialist!
Biologiska 
läkemedel?

ICS+formoterol
medelhög - hög 
dos regelbundet 
dagligen

ICS+formoterol
lågdos 
regelbundet 
dagligen

ICS lågdos 
dagligen

ICS när SABA tas

SABA v.b.

Tillägg av montelukast kan övervägas från steg 3-4, LAMA från steg 4
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Astma vuxna och barn från 12 år

Steg 1 – I andra hand

INHALATIONSSTEROIDER VID BEHOV
budesonid Giona Easyhaler

och

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE VID BEHOV
salbutamol Buventol Easyhaler

Vid svårighet att hantera pulverinhalator
INHALATIONSSTEROIDER VID BEHOV
ciklesonid Alvesco spray (med spacer)  

och

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE VID BEHOV
salbutamol Airomir spray (med spacer) 

Astma vuxna och barn från 12 år

Steg 2 – I första hand

KOMBINATIONSPREPARAT STEROID OCH LABA VID BEHOV
budesonid + Bufomix Easyhaler
formoterol

Vid svårighet att hantera pulverinhalator
flutikason + Flutiform spray (med spacer)
formoterol

Kontinuerliga eller återkommande astmabesvär >2 gånger per månad. Utvärdera effekten 
av behandlingen. Kontrollera inhalationstekniken vid utebliven effekt.
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Astma vuxna och barn från 12 år

Steg 2 – I andra hand

INHALATIONSSTEROIDER KONTINUERLIG BEHANDLING
Budesonid Giona Easyhaler

och

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE VID BEHOV
Salbutamol Buventol Easyhaler

Vid svårighet att hantera pulverinhalator
INHALATIONSSTEROIDER KONTINUERLIG BEHANDLING
Ciklesonid Alvesco spray (med spacer)

och

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE VID BEHOV
Salbutamol Airomir spray (med spacer)

Astma vuxna och barn från 12 år

Steg 3

Kontinuerlig behandling vid kvarstående astmabesvär

KOMBINATIONSPREPARAT STEROID OCH LABA

budesonid +  Bufomix Easyhaler

formoterol

Vid svårighet att hantera pulverinhalator

KOMBINATIONSPREPARAT STEROID OCH LABA

flutikason + Flutiform spray (med spacer)

formoterol
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Alla ska inte inleda behandlingen på steg 1!

2022-01-31

Dagliga symtom
Nattliga uppvaknanden ≥ 1 gg/v
Låg lungfunktion

Steg 4 (medelhög dos ICS-formoterol MART)

Symtom de flesta dagar eller
Nattliga uppvaknanden ≥ 1 gg/v

Steg 3 (lågdos ICS-formoterol MART)

Symtom ≥ 2 ggr/mån Steg 2 (lågdos ICS-formoterol v.b.)

Symtom ≤ 2 ggr/mån Steg 1 (lågdos ICS-formoterol v.b.)

ICS-dosering för vuxna och barn från 12 år enl. GINA

2022-01-31

ICS Låg dos 
(µg/d)

Medelhög dos 
(µg/d)

Hög dos 
(µg/d)

Beklometason dipropionat pMDI, HFA, standard 200-500 >500-1000 >1000

Beklometason dipropionat pMDI, HFA, extrafina partiklar 100-200 >200-400 >400

Budesonid (DPI) 200-400 >400-800 >800

Ciklesonid pMDI, extrafina partiklar, HFA 80-160 >160-320 >320

Flutikasonfuroat DPI 100 200

Flutikasonpropionat DPI 100-250 >250-500 >500

Flutikasonpropionat, pMDI, standard, HFA 100-250 >250-500 >500

Mometasonfuroat DPI 200 400

Mometasonfuroat pMDI, standard, HFA 200-400 >400
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Maxdosering ICS-formoterol?

2022-01-31

Budesonid-formoterol:

Max 72 mikrog formoterol/dygn (12 inhalationer 200/6)

Beklometason-formoterol.

Max 48 mikrog formoterol/dygn (6 inhalationer 100/6)

Läkemedelsrelaterad behandling vid astma

18

Läkemedelsbehandling av astma hos gravida

Hälso- och sjukvården bör

erbjuda gravida med astma fortsatt 

optimal läkemedelsbehandling under 

graviditeten (prioritet 1). 

151124 Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL
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Janusmed fosterpåverkan 

▪ Ger bedömningar av eventuella risker för fostret,

när en gravid kvinna använder olika läkemedel

▪ Fokus ligger på första delen av graviditeten och risken

för fosterskador

▪ Substansbaserad information oberoende av produkt, till skillnad mot Fass

▪ Data från det Medicinska födelseregistret och kritisk värdering av publicerad vetenskaplig 

litteratur

▪ Medicinsk referensgrupp och externt nätverk av specialister (reproduktionsepidemiologi, 

pediatrik, farmakologi, farmaci)

Janusmed fosterpåverkan

▪ Tagits fram för att vara ett handfast stöd i den kliniska

situationen, även tillgänglig för allmänheten via 

Janusinfo/Janusmed

▪ På Janusinfo sedan 2001, i Janusmed integrerad sedan maj 2013, 

Janusmed sedan 2018

▪ Omfattar i princip alla läkemedel på den svenska marknaden, även 

ett stort antal licenspreparat

▪ Välanvänd av gynekologer/barnmorskor 
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Klassificering i Janusmed fosterpåverkan

Majoriteten av bedömda substanser hamnar i den mellersta klassen, 2 (ca 73 %). Här 

ingår ett relativt stort spann av substanser, där det finns något att beakta i samband 

med graviditet.

Janusmed amning

▪ Generella rekommendationer om ett friskt

fullgånget barn kan ammas under pågående

läkemedelsbehandling av modern

▪ Riktad till hälso- och sjukvårdspersonal, men används

i hög grad av allmänhet

▪ Substansbaserad information oberoende av produkt, till skillnad mot Fass

▪ Innehållet baseras på vetenskaplig litteratur och handböcker inom ämnet, 

uppdateras 4 ggr/år

▪ Skrivs av apotekare vid Klinisk farmakologi, Karolinska 

universitetssjukhuset i Huddinge, granskas och godkänns av klinisk 

farmakolog

21

22



2022-02-22

12

Klassificering i Janusmed amning

Allmänna överväganden vid terapisvikt

• Inhalationstekniken bör kontrolleras.
• Compliance är mindre än 50 % hos patienter 

som får astmaläkemedel förskrivna första 
gången.

• Identifiera eventuella exogena miljöfaktorer 
av betydelse.

• Överväg diagnosen.
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Biologiska läkemedel mot astma
Substans Läkemedelsnamn administrering verkningsmekanis

m

omalizumab Xolair s.c. (dos efter vikt & total-IgE) Anti-IgE

mepolizumab Nucala s.c. 100 mg/4v Anti-IL-5

reslizumab Cinqaero i.v. efter vikt/4v Anti-IL-5

benralizumab Fasenra s.c. 30 mg/4v x 3 → /8v Anti-IL-5 (receptorn)

dupilumab Dupixent s.c. 400-600→200-300 mg/2v Anti IL-4/IL-13

tezepelumab* Tezspire s.c. 210 mg/4v Anti-TSLP

thymic stromal lymphopoietin

* Godkänd av FDA, men ännu ej godkänd av EMA

2022-02-22

NT-rådet om anti-interleukin läkemedel vid astma

https://janusinfo.se/download/18.2912692e17b8f9a316378bfa/1630488694874/Dupixent-Cinqaero-Fasenra-Nucala-210901.pdf
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https://janusinfo.se/download/18.2912692e17b8f9a316378bfa/1630488694874/Dupixent-Cinqaero-Fasenra-Nucala-210901.pdf

