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Astma hos barn

Diagnostik och utredning                        
av astma hos barn
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Symtom vid astma

Pipande/väsande andning

Tung ansträngd andning

Natthosta

Hosta vid ansträngning, 

Långvarig hosta vid förkylning

Nedsatt ork/fysisk prestationsförmåga

Information från Läkemedelsverket 2015; (3): 26-43.

Astma hos barn börjar tidigt

Åttio procent av de barn som 
utvecklar astma har sin första 
episod av pipande, väsande 
andning redan före 3 års ålder.

Från Barnallergiboken, Studentlitteratur 2014 efter Martinez FD. Pediatrics 2002;109:362-367.

Astma hos förskolebarn 
är en heterogengrupp 
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Två kliniska huvudtyper av astma hos förskolebarn

Den större gruppen

Besvär bara vid förkylning

Inte atopiska

Oftare pojkar 

Start första levnadsåret 

Växer bort vid 3–7 år

Förkylningsastma ”Äkta” astma
Eosinofil luftvägsinflammation 
som hos äldre barn

Ofta eksem som små

Utvecklar allergisk 
sensibilisering

Ofta obstruktiva besvär också 
mellan infektionerna

Allt är inte astma som piper och väser…

Varningsignaler

1. Problem från första dagen

2. Ihållande / tilltagande symtom

3. Urakut /akut debut

4. Otit, sinuit, svåra infektioner

5. Failure to thrive
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Utredningens innehåll vid misstänkt astma hos barn
Anamnes
‒ Passiv rökning, Allergi, Exacerbationer, Fysisk aktivitet, Frånvaro

Riktad allergiutredning
‒ Blodprov eller Pricktest

Symtom
‒ Astma kontroll test, ACT och c-ACT

Längd och vikt

Lungfunktion
‒ Spirometri från 4-6 år
‒ PEF variabilitet 3-6 år

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL, 2015
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Dynamisk spirometri med reversibilitetstest  
och mätning av dygnsvariation

Hälso- och sjukvården bör

erbjuda dynamisk spirometri med reversibilitetstest i diagnostiskt syfte till 
vuxna och barn som är 6 år eller äldre med misstänkt astma (prioritet 1). 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL, 2015

Reversibilitetstest 
med Beta-2-stimulerare för barn över 12 år

Utförande 
1. Spirometriundersökning 
2. Ny spirometriundersökning efter 15 minuter efter inhalerad Beta-2- stimulerare

Använd den Beta-2-stimulerare som patienten brukar använda:
‒ Salbutamol aerosol 0,1 mg/dos, 4–8 doser - inhaleras med andningsbehållare!
‒ Salbutamol inhalationspulver 0,2 mg/dos, 3–4 doser. 
‒ Terbutalin inhalationspulver 0,5 mg/dos, 2 doser 
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utvidgad diagnostik:

FeNO: exspiratorisk kväveoxid återspeglar eosinofil inflammation (vid 
5-6åå)

IOS (impulsoscillometri) kan detektera obstruktion (tidigare/känsligare, 
kan användas vid 4-5åå)

Bodypletysmografi (utvidgad spirometri, vid 6 åå))

Pricktest (inhalativa allergener)

2022-09-30

Behandling av astma hos barn

11

12



2022-09-30

7

Mål vid behandling av astma

Symtomfrihet

Ingen begränsning av dagliga 
aktiviteter

Att förhindra försämringsepisoder

Att förhindra försämring av 
lungfunktionen

Inga störande biverkningar

Information från Läkemedelsverket 2015; (3): 26-43.

Behandling av astma 6 mån – 5 år 
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Inhalationsrelaterade problem 
hos små barn

Impaktion i övre luftvägarna
‒ Näsandare, yngre än 18 månader
‒ Näsan är ett högt resistansfilter
‒ Näsandning ger högt flöde (mer Impaktion)
‒ Små luftvägar

Skrik och motstånd vid inhalation
‒ Mindre lungdos
‒ Minskad masktäthet
‒ Minskad följsamhet

Inhalation i spacer

Stor variation i utbyte av läkemedel

Maskens utformning påverkar utbyte

Bättre utbyte utan mask

Välj mask som sitter bra och är tät mot ansiktet

Noggrann undervisning om inhalationsteknik

Ta bort masken så fort barnet klarar inhalation med enbart munstycke

www.medicininstruktioner.se för instruktionsfilmer 
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Rekommenderade spacerar (spacerar med läkemedelsförmånsbeslut av TLV):
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För symtomlindring 
Beta2-stimulerare Airomir / Ventoline
‒ I spacer med mask eller munstycke (från 3år)
‒ 1-2 doser varannan till var tredje timme
‒ Max 12 doser per dygn

Vid svåra symptom: "Akutdos"
‒ Öka dosen tillfälligt, särskilt om barnet skriker
‒ 4-6 doser var 30:onde minut under 1 timme

Kontakta sjukvård om utebliven effekt
eller fortsatta andningsbesvär!
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Återkommande infektionsutlösta besvär: 1b

Tidig behandling minskar symptom

Börja vid misstanke

Avsluta om förkylning borta inom 1 dygn

Vid kvarstående förkylning behandla ca 10 dygn

Utvärdera effekt

Skillnader till äldre barn:

Finns inte belägg för effekt/nytta för LABA under 6 åå enligt Cochrane 
(Metaanalys av studier)

Step 1b

2022-09-30 Sektorsrådet för Allmänmedicin och primärvård, Internmedicin, Hjärtsjukvård och Barnsjukvård

21

22



2022-09-30

12

Behandling av astma 6 år och äldre

Astmabehandling barn 6 år eller äldre

Barn från ca 6 år kan behandlas i stort sett som vuxna 

Klarar som regel pulverinhalatorer

Övervägande astma med allergisk sensibilisering

Behandlingskoncept för vuxna gäller också i denna 
åldersgrupp, även om läkemedelsdoserna kan skilja sig 
åt beroende på barnets ålder
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Astmabehandling, barn 6 år eller äldre 
Tidigt insatt underhållsbehandling
‒ sensibiliserad mot pälsdjur eller andra perenna allergen
‒ inflammerade luftvägar trots symtom bara vid förkylning

Lämplig startdos av inhalationssteroid
‒ 100–200 μg x 2

När förbättrad
‒ lägsta nödvändiga steroiddos

• Vid försämring: tillägg av LABA eller

• Leukotrienantagonist: Montelukast
‒ 5 mg från 6 års ålder
‒ 10 mg från 15 års ålder
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GINA (Global Initiative for Asthma)
- vad är nytt sedan 2019
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MART- maintenance and reliever
therapy (ICS-Formoterol)

Behandling med ICS+formoterol 
dagligen och vid behov.

Reducerar svåra exacerbationer 
jämfört med ICS -LABA + SABA vb
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FXXXX
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Läkemedelsverket 2015

Lägsta dos som ger adekvat astmakontroll! Kontrollera alltid tillväxt!

Referenser:
-Barnläkareföreningen och LMV

- Saknas uppdaterad schema (sista rek gäller tom 2018) !

2022-09-30
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Läkemedel:
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Inhalationssteroider vid astma i skolåldern
Inhalationssteroider har god effekt oavsett astmans svårighetsgrad

Kontinuerlig behandling 

‒ kontrollerar symtomen

‒ reducerar akuta exacerbationer och sjukhusinläggningar

‒ förbättrar livskvaliteten

‒ förbättrar lungfunktionen och minskar bronkreaktiviteten

‒ minskar ansträngningsutlöst bronkobstruktion

‒ minskar FeNO och sputum-eosinofiler

Inhalerade kortikosteroider är grunden i behandlingen 

Nedgång i vårddagar för astma hos barn 5–18 år 
med ökad användning av inhalationssteroider, Göteborg

Data från: Wennergren G, et al. J Allergy Clin Immunol 1996, Wennergren G, Strannegård IL. Acta Paediatr 2002, Wennergren G 2005.
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Astma i skolåldern

Knorr B, et al. JAMA 1998; 279: 1181-6 Vidal C et al. Ann Allergy Asthma Immunol 2001; 86: 655-8

Montelukast bättre än placebo: 
• Beta-2 användning
• FEV1
• Exacerbationsdagar
• Livskvalitet
• Eosinofiler i blod

LongActingBeta2Agonist - LABA ska inte användas 
som regelbunden monoterapi 

Effekt av montelukast sämre än budesonid

• Försämring i FEV1 av monoterapi LABA, bättre av 
Inhalationssteroider

• Ökad bronkiell hyperreaktivitet av LABA men minskad
av Inhalationssteroider

Vid otillräcklig astmakontroll överväg:

-Inhalationsproblem

-Exponering 

-Följsamhet av behandling

-Ompröva diagnos, co-morbiditeter
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Barn med astma har ofta andra allergiska besvär

Behandla hela allergisjukdomen!

Astma

Eksem

Allergisk
rino-

konjunktivit

Födo-
ämnes-

allergi

Biverkningar och systemeffekter?
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Inhalationssteroider
Lägsta dos som ger adekvat astmakontroll

God inhalationsteknik

Svampinfektioner, heshet – skölj munnen, välj spray och spacer

Undvik peroral steroidbehandling om möjligt

Tillväxt
‒ Sämre tillväxthastighet, ca 1 cm, framförallt första behandlingsåret
‒ Normal vuxenlängd 

Vuxenlängd blir normal, men kontrollera alltid tillväxt!

Kelly WH, et al. N Engl J Med 2012; 367: 904–12. Agertoft L, Pedersen S. N Engl J Med 2000; 343: 1064–69.

Montelukast
Sömnsvårigheter, mardrömmar

Nedstämdhet, humörpåverkan

Magont, törst

Beta-2 stimulerare
Hjärtklappning

Darrighet

Huvudvärk
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Montelukast

Boxed Warning (Black box warning) FDA 2020

Mellan 1998 – 2019: på 450000 registrerade användare fanns 82 fall av 
suicid, därav 19 fall under 18 åå

Fortfarande indikation astma men ej säsongbunden rinokonjunktivit
(finns tillräckligt bra behandlingsalternativer)

2022-09-30

Uppföljning av astma hos barn
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Uppföljning och återbesök hos barn och ungdomar
Tillstånd Frekvens Prioritet Besökets innehåll

Astma med 
exacerbation

Inom 6 veckor 2
 Bedömning av symtom med 

validerat frågeformulär (t.ex. ACT)
 Anamnes om passiv rökning, 

exacerbationer, fysisk aktivitet samt 
frånvaro från förskola och skola

 Uppföljning av skriftlig 
behandlingsplan

 Undersökning av inhalationsteknik 
och mätning av längd och vikt

 Spirometri (barn ≥ 6 år) 

Okontrollerad astma 
med underhålls-
behandling

Minst 2 gånger 
per år 2

Kontrollerad astma med 
underhålls-behandling

1–2 gånger 
per år 2

Kontrollerad astma utan 
underhålls-behandling

Vid behov 3

Vårdnivå – specialist i allmänmedicin
Stabil astma grad 1-2 hos barn från 6 år

‒ Grad 1 
‒ Sporadiska och lindriga besvär 
‒ Inhalerad kortverkande beta-2-stimulerare

‒ Grad 2
‒ Återkommande besvär 3 eller fler gånger per vecka
‒ Med enbart inhalationssteroid i låg till medelhög dos <=400 µg/dygn 
‒ Med enbart leukotrienantagonist i monoterapi
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Vårdnivå barnläkare
Barn 0-6 månader med andningssvårigheter

Barn 6 månader-5 år
‒ regelbunden eller återkommande behandling med inhalationssteroid >4-6 ggr/år, 

om friska intervall saknas, vid svåra obstruktiva besvär med otillfredsställande 
behandlingsresultat, tex upprepade akutbesök på grund av obstruktivitet.

Barn 6-17 år
‒ underhållsbehandling >400 µg/dygn (budesonide eller flutikason) eller           

>200 µg/dygn i kombination med β2-agonist eller leukotrienantagonist.

Vid oklar diagnos, oklara ansträngningsutlösta besvär eller dålig 
följsamhet till ordinationer.

Remissinnehåll

Hereditet

Besvärens svårighetsgrad

Frekvens, duration och behandlingsresultat vid episodisk astma

Aktuell behandling och hur den har fungerat för patienten, inklusive 
inhalationsteknik. 

Resultat av eventuella tidigare utredningar (specifika IgE, pricktester, 
PEF eller spirometri samt resultat av andra utredningar, tex lungröntgen)
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Literatur/Infos

www.blf.net > barnallergisektionen > stenciler

GINA-guidelines

VGR vårdgivarestöd med REK-listan, info om spacrar

Information om spacrar:

https://www.medicininstruktioner.se

https://alfresco.vgregion.se/ ”Val av spacer vid förskrivning av 
spayinhalator”
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Tack för att ni lyssnade!

55

56



2022-09-30

29

Astma hos barn

Behandling av exacerbationer hos barn med 
underhållsbehandling med Inhalationssteroider

Vid begynnande luftvägsinfektion eller tillfällig försämring 
‒ Inhalationssteroiden tre- eller fyrdubblas under 7–10 dagar
‒ Fördela dosen på 3–4 dosintag per dygn 

Vid akut astmaförsämring kan 1–2 doser av kortverkande ß2-
stimulerare ges var tredje till var fjärde timme 

Vid otillräcklig effekt ska man söka akut sjukvård!
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Indikatorer, målnivåer för barn och ungdomar med astma
Nummer Namn Målnivå

Indikator 3.1 Spirometri vid astma ≥ 95 procent
Indikator 3.2 Allergiutredning vid astma -

Indikator 3.3 Bedömning av hälsostatus med strukturerat frågeformulär ACT ≥ 95 procent
Indikator 3.4 Ungdomar med astma som har fått frågan om rökning ≥ 97 procent
Indikator 3.5 Längdmätning vid astmabehandling med inhalationssteroider ≥ 95 procent
Indikator 3.6 Återbesök två gånger per år vid okontrollerad astma -

Indikator 3.7 Återbesök minst en gång per år vid kontrollerad astma med underhållsbehandling -

Indikator 3.8 Patientutbildning vid astma ≥ 80 procent
Indikator 3.9 Skriftlig behandlingsplan vid astma -

Indikator 3.10 Patientrapporterat resultat vid astma -

Indikator 3.11* Exponeringsanamnes för inomhusmiljö vid astma -

Indikator 3.12* Astmautredning vid obstruktiva andningsbesvär -

Indikator 3.13* Uppföljning med ställningstagande till astmautredning vid obstruktiva andningsbesvär -

Indikator 3.14* Uppföljning med ställningstagande till astmautredning vid obstruktiva andningsbesvär mer än 2 gånger -

Indikator 3.15* Tillägg av regelbunden inhalationssteroid vid 
okontrollerad astma

-

Indikator 3.16* Inhalationssteroid vid okontrollerad astma -

Indikator 3.17 * Återbesök inom sex veckor vid exacerbation av astma -

Indikator 3.18* Föräldrautbildning vid astma -

Indikator 3.19* Interprofessionell samverkan vid astma -

Från boken Ped. Liber Kapitel 14, Bill Hesselmar

FAKTARUTA 14.7 Differential diagnoser till 
astma

Främmande kropp – särskilt hos småbarn

Malaci, stenoser, missbildning av trachea och 
bronker

Hjärtfel, Kärlanomali

Kroniska infektioner: CF, PCD, Immunbrist

Postinfektiösa lungskador
Obliterativ bronkiolit, fokalt emfysem

Bronkopulmonell dysplasi

Vocal cord dysfunktion
Ansträngningsutlösta andningsbesvär

Sensorisk hyperreaktivitet
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Spirometri hos barn – Goda förutsättningar

Van personal

Gott om tid 

Förberedelse

Informerat barn och förälder – förståelse – andas in och ut

Sitter bra, med rak rygg, näsklämma på

Tre godkända blås – FVC och FEV1
‒ Platå uppnås, 3 sekunder för barn
‒ Tydlig Peak 
‒ Samstämmighet FVC och FEV1 < 3% mellan blås 

Vårdnivå av astma hos barn i VGR

Följande handläggs i normalfall på vårdcentral:
• astma grad 1 och 2 som är stabil hos barn 6 år och äldre
• yngre enligt överenskommelse

Följande handläggs i normalfall på barn- och ungdomsmedicin: 
• astmautredning av alla barn yngre än 12 år
• uppföljning av alla barn med astma grad 3 eller mer, eller enligt 

överenskommelse

http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/ regionala-medicinska-riktlinjer/amnesomraden/barn-och-ungdom/
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Slutenvård: barn- och ungdomar, alla åldrar
‒ Uppföljning för astmautredning bör erbjudas

Akutmottagning: barn 6 månader – 3 år
‒ Mer än 2 besök på akutmottagning
‒ Uppföljning för att ta ställning till astmautredning 

Akutmottagning: barn 3 – 6 år
‒ Minst 1 besök på akutmottagning
‒ Uppföljning för att ta ställning till astmautredning 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL, 2015

Astmautredning vid andningsbesvär hos barn
Hälso- och sjukvården bör erbjuda astmautredning alternativt uppföljning för att ta ställning till 
astmautredning till barn med obstruktiva andningsbesvär i de fall då det har krävts besök på 
akutmottagning eller sjukhusinläggning. (Prioritet 2)
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