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Lung- och allergisjukdomar

Nyheter
• Nytt klokt råd. Lär patienten att inhalera rätt. Förskriv spacer till sprayanvändare.

KOL

• Förändrad rekommendationsnivå/ändrad rangordning för glykopyrron + indakaterol (Ultibro Breezhaler). Endast för 
iterering vid

− GOLD B i andra hand vid fortsatt symptom

− GOLD C i andra hand

− GOLD D i första hand

Astma

• Kloka rådet – Använd alltid inhalationssteroid vid astma hos vuxna och barn från 12 år. 
Hur har det gått med målet att minska andelen kortverkande betastimulerare och öka andelen inhalationssteroid och 
långverkande betastimulerare?

Janusinfo

• Ny uppdaterad inhalatorkarta, Inhalera rätt instruktionsfilmer (inhalatorer, adrenalinpennor), film om kloka rådet 
(astma)



Klokt råd
2022

Lär patienten att inhalera rätt.

Förskriv spacer till sprayanvändare.



Klokt råd
2022

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



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



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



Hardy J et al. Lancet. 2019 Sep 14;394(10202):919-928.

PRACTICAL-studien

• 52 v, öppen superiority-RCT

• Finansiering: Health Research Council of

New Zealand

• Mild-måttlig astma (steg 1-2 behandling)

• 437 patienter budesonid+formoterol v.b.

• 448 patienter budesonid 200 mikrog 1x2 

+ terbutalin v.b.  



Janusinfo 

• Instruktionsfilmer för vårdpersonal

http://www.janusinfo.se/Fortbildning/Inhalera Adrenalinpennor - Janusinfo.se

• 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/anv
andalltidinhalationssteroidvidastmahosvuxnaochbarnfran12ar.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

http://www.janusinfo.se/Fortbildning/Inhalera
https://janusinfo.se/fortbildning/fortbildningfilmer/filmer/adrenalinpennor.5.38399fa21768410c03ac70f5.html
https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/lungochallergisjukdomar/lungochallergisjukdomar/anvandalltidinhalationssteroidvidastmahosvuxnaochbarnfran12ar.5.5c7a3f5716f095a0fee1351d.html
http://inhalatorer.janusinfo.se/
http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Rad-om-lakemedel/Medicin-som-man-andas-in-genom-munnen


KOL – diagnostik

SPIROMETRI

krävs för 
diagnos

SYMTOM

- dyspné

- kronisk hosta

- slem

RISKFAKTORER

- värdfaktorer

- rökning

- yrkesexponering

- luftföroreningar 

- inomhus

- utomhus

efter GOLD 2021



Andningsvägar – KOL

Behandlingsmål 

• Målet med behandlingen är att minska symtomen, förhindra exacerbationer
och förbättra livskvaliteten. 

• Långverkande luftrörsvidgare är basen i läkemedelsbehandlingen. 

• För patienter som kan inhalera korrekt och med tillräcklig kraft är 
pulverinhalator att föredra, annars bör sprayinhalator med spacer prövas. 

• Undvik slentrianmässig behandling med inhalationssteroid
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≥1 sjukhusvårdad

Behandling enligt GOLD-klassificering

A

kortverkande 
luftrörsvidgare vb

B

LAMA

C

LAMA

D

LAMA + LABA

(LAMA+LABA) (LAMA+LABA+ICS)

(LAMA+LABA)



KOL

Ultibro Breezhaler rekommenderas år 2022 endast för iterering

• Breezhaler är en kapselinhalator, som måste laddas inför varje dosintag

• Vid nyinsättning rekommenderas Anoro Ellipta i första hand är förfylld

• medför färre moment att genomföra vid inhalation

• förenklar för patienten

• Man bör inte byta inhalator i onödan om behandlingen fungerar bra

• Vid förskrivning av ny inhalatortyp ska patienten alltid få lära sig att hantera 
den korrekt



Extrabilder 



Adrenalin är det viktigaste läkemedlet. 

Ges tidigt och intramuskulärt i låret.

Patienten ska alltid ha två adrenalinpennor till hands.

Titta gärna på filmerna på Janusinfo!

Anafylaxi och svår allergisk reaktion

https://www.janusinfo.se/fortbildning/fortbildningfilmer/filmer/adrenalinpennor.5.38399fa21768410c03ac70f5.html


Anafylaxi och svår allergisk reaktion

Adrenalin

Antihistamin

Desloratadin …, Aerius, Dasselta

Emerade injektionspenna

Epipen, Epipen Jr injektionspenna

Jext

Se Kloka Listan på www.janusinfo.se

desloratadin

adrenalin

adrenalin

adrenalin

adrenalin inj. i.m.



Adrenalinpennor – filmer på janusinfo

Adrenalinpennor - Janusinfo.se

https://janusinfo.se/fortbildning/fortbildningfilmer/filmer/adrenalinpennor.5.38399fa21768410c03ac70f5.html


Anafylaxi och svår allergisk reaktion

Steroid

Betametason …, Betapred tablett

Prednisolon…

betametason

prednisolon



När ska adrenalinpenna förskrivas?

Vid anafylaxi grad 2-3

• Av födoämnen

• Av bi- eller getingstick

• Vid mer än ett tillfälle där man ej kunnat fastställa orsak

Vid anafylaxi grad 1

• Kan övervägas efter individuell bedömning



När ska adrenalinpenna inte förskrivas?

• Vid icke anafylaktiska överkänslighetsreaktioner, till exempel enbart akuta 
hudreaktioner

• Efter ett års underhållsbehandling AIT (hyposensibilisering) med bi- respektive 
getinggift.



Anafylaxi – svårighetsgradering

Diagnos
Kod

Hud Ögon och 
näsa 

Mun och 
mage/tarm

Luftvägar Hjärta/
kärl

Allmänna 
symtom

Ej anafylaxi Klåda
Flush
Urtikaria
Angioödem

Konjunktivit med 
klåda och rodnad

Rinit med klåda, 
nästäppa 
rinnsnuva 
nysningar

Klåda i mun, 
läppsvullnad

Svullnadskänsla i mun 
och svalg

Illamående 
lindrig buksmärta 
enstaka kräkning

Trötthet

Anafylaxi
Grad 1

– ,, – – ,, –

Ökande buksmärta

Upprepade kräkningar

Diarré

Heshet

Lindrig 
bronkobstruktion

Uttalad trötthet

Rastlöshet
oro

Anafylaxi
Grad 2

– ,, – – ,, – – ,, –

Skällhosta
sväljningssvårigheter

Medelsvår 
bronkobstruktion

Svimnings-
känsla

Katastrof-
känsla

Anafylaxi
Grad 3

– ,, – – ,, –

Urin- och/eller 
fecesavgång

Hypoxi cyanos
Svår bronk-
obstruktion
Andningsstopp

Hypotoni
Bradykardi

Arytmi
Hjärtstopp

Förvirring

Medvetslöshet
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http://www.sffa.nu/wp-content/uploads/2021/01/Anafylaxi_jan_2021.pdf


Inga rekommendationsförändringar

Allergisk rinokonjunktivit, Persisterande icke-allergisk rinit
Näspolypos, Återkommande rinosinuit



Andningsvägar

Viktig information

• Vid långvariga besvär från näsa och bihålor har dagliga 
sköljningar av näshålan med koksaltlösning gynnsam effekt. 
Information om hjälpmedel kan fås på apotek. 

• Lär patienten korrekt sprayteknik. 

• Inhalera rätt; instruktionsfilmer på Inhalera rätt - Janusinfo.se

https://www.janusinfo.se/fortbildning/fortbildningfilmer/filmer/inhaleraratt.5.20326f62163f95008f17fe76.html


Allergisk rinokonjunktivit

Antihistamin

Nasal steroid

Mometason…, Aphlasone, Mommox, 
Nasonex

Desloratadin …, Aerius, Dasselta

mometason

desloratadin



Lär patienten korrekt sprayteknik

• Böj huvudet nedåt

• Rikta pipen snett utåt, bort från nässeptum

− Spraya med höger hand i vänster näsborre

− Spraya med vänster hand i höger näsborre

• Andas in under sprayningen

• https://www.janusinfo.se/fortbildning/fortbildningfilmer/filmer/inhaleraratt.5.2
0326f62163f95008f17fe76.html



Allergisk konjunktivit

I första hand

Vid överkänslighet mot konserveringsmedel

Lecrolyn Sine

Lecrolyn, Lomudal

natriumkromoglikat

natriumkromoglikat

Nytt



Allergisk konjunktivit

Utgår

Emadineemedastin

I andra hand – vid otillräcklig effekt



Allergisk konjunktivit

I andra hand

Vid överkänslighet mot konserveringsmedel eller vid mycket sporadiska besvär

Zaditen, Zalerg endosbehållare

Livostin

ketotifen

levokabastin

Vid otillräcklig effekt eller kortvariga besvär

Nytt

Nytt



Persisterande icke-allergisk rinit

Nasal steroid

Lokalt antikolinergikum

Atrovent Nasal

Mometason…, Aphlasone, Mommox, 
Nasonex

ipratropium

mometason



Näspolypos, återkommande rinosinuit

Nasal steroid

Mometason…, Aphlasone, Mommox, 
Nasonex

mometason



Pseudokrupp

Betametason …, Betapredbetametason



Hälsosamma levnadsvanor

Andningsvägar – Astma 

• Vid rökning, rekommendera 
rökstopp och erbjud stödjande 
insatser. 

− Gäller även föräldrar som röker

• Vid otillräcklig fysisk aktivitet, 
rekommendation om regelbunden 
fysisk aktivitet och begränsning av 
stillasittande. Se www.fyss.se

Foto: iStock-MarcBruxelle
Foto: iStock-Halfpoint

http://www.fyss.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/anv
andalltidinhalationssteroidvidastmahosvuxnaochbarnfran12ar.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

http://www.janusinfo.se/Fortbildning/Inhalera
https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/lungochallergisjukdomar/lungochallergisjukdomar/anvandalltidinhalationssteroidvidastmahosvuxnaochbarnfran12ar.5.5c7a3f5716f095a0fee1351d.html
http://inhalatorer.janusinfo.se/
http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Rad-om-lakemedel/Medicin-som-man-andas-in-genom-munnen


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



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

Vidbehovsmedicinering vid enstaka tillfällen och vid episodiska astmabesvär.

För att motverka inflammation i alla stadier av astmasjukdomen rekommenderas 
inhalationssteroid i kombination med beta-2-stimulerare även vid behovsmedicinering



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) 



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 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.



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



Behandlingsrekommendation enligt GINA 2021



Behandling enligt GINA 2021



Behandling enligt GINA 2021



Dosintervall för inhalationssteroider enligt GINA 2021



Astma hos barn 6 mån-11 år

Skriv text här



Astma hos barn

Barn 6 mån – 5 år
Lindriga infektionsutlösta besvär – vid behov

salbutamol Airomir spray (med spacer)

Episodisk astma – cirka 10 dagars behandling

I första hand  

flutikason Flutide Evohaler spray (med spacer)

Från 1 års ålder

I andra hand

montelukast Montelukast …, Singulair

Utvärdera effekten av behandlingen. Om barnet fortfarande har besvär efter cirka 10 dagars 
behandling bör barnläkare konsulteras.

Om behov av behandling föreligger mer än 4 gånger per år är kontakt med barnläkare indicerad.



Astma hos barn

Barn 6 – 11 år – Steg 1

Astmabesvär enstaka gånger per vecka

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE

I första hand  

salbutamol Buventol Easyhaler

I andra hand – vid svårighet att hantera pulverinhalator

salbutamol Airomir spray (med spacer)

Överväg inhalationssteroid i låg dos vid besvär >2 gånger per månad eller anamnes på exacerbation



Astma hos barn

Barn 6 – 11 år – Steg 2

Kontinuerliga eller återkommande astmabesvär >2 gånger per månad

Tillägg till steg 1

Utvärdera effekten av behandlingen. Säkerställ korrekt inhalationsteknik vid varje tillfälle

I första hand  

INHALATIONSSTEROIDER 

budesonid Giona Easyhaler

vid svårighet att hantera pulverinhalator

flutikason Flutide Evohaler spray (med spacer)

I andra hand

Montelukast Montelukast …, Singulair



Akutbehandling/korttidsbehandling av astma 
för vuxna och barn

LUFTRÖRSVIDGANDE

Spray med spacer har lika god effekt som nebulisator, är enkla att använda och 
prisvärda och kan vara fördelaktiga för att minska smittspridning.

I första hand
salbutamol Airomir spray (med spacer)

ipratropium Ipratropiumbromid…,Atrovent spray (med spacer)

I andra hand

salbutamol Salbutamol …, Airomir, Ventoline lösning för nebulisator

ipratropium Atrovent, Ipraxa lösning för nebulisator



Akutbehandling/korttidsbehandling av astma 
för vuxna och barn

Perorala steroider
betametason Betametason…,Betapred

prednisolon Prednisolon…



KOL



Andningsvägar – KOL 

Hälsosamma levnadsvanor

• Rökstopp bromsar sjukdomens progress och är den enskilt viktigaste 
åtgärden. Vid rökning, rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser.

Foto: iStock-MarcBruxelle

Foto: iStock-Halfpoint



Andningsvägar – KOL 

Hälsosamma levnadsvanor
• Fysisk aktivitet är viktigt i 
alla stadier av sjukdomen..  
Vid otillräcklig fysisk 
aktivitet, rekommendation 
om regelbunden fysisk 
aktivitet och begränsning av 
stillasittande. 
Rekommendation enligt 
Fyss. Överväg FaR. 

• Erbjud patientutbildning och 
kontakt med fysioterapeut.

Foto: iStock-MarcBruxelle

Foto: iStock-Halfpoint



Andningsvägar – KOL

Behandlingsmål 

• Målet med behandlingen är att minska symtomen, förhindra exacerbationer
och förbättra livskvaliteten. 

• Långverkande luftrörsvidgare är basen i läkemedelsbehandlingen. 

• För patienter som kan inhalera korrekt och med tillräcklig kraft är 
pulverinhalator att föredra, annars bör sprayinhalator med spacer prövas. 

• Undvik slentrianmässig behandling med inhalationssteroid



KOL – diagnostik

SPIROMETRI

krävs för 
diagnos

SYMTOM

- dyspné

- kronisk hosta

- slem

RISKFAKTORER

- värdfaktorer

- rökning

- yrkesexponering

- luftföroreningar 

- inomhus

- utomhus

efter GOLD 2021



Farmakologisk KOL-behandling

Behandlingsvalet styrs av

• Symtom

− Bedömning enligt CAT-formulär eller mMRC

• Risk, som i sin tur beror av

− Antal exacerbationer senaste året



Farmakologisk KOL-behandling

Behandlingsvalet styrs av

• Symtom

− Bedömning enligt CAT-formulär 
eller mMRC

• Risk, som i sin tur beror av

− Antal exacerbationer senaste året

10

Länk till CAT finns på Viss.nu
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Klassificering enligt GOLD 2017
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KOL – GOLD A

GOLD A

Lindriga eller sporadiska symtom (CAT<10 p) och 0–1 exacerbation i öppenvård 

senaste året 

Vid behovs-medicinering

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE

salbutamol Buventol Easyhaler

Vid svårighet att hantera pulverinhalator

salbutamol Airomir spray (med spacer)

KORTVERKANDE ANTIKOLINERGIKUM
ipratropium Ipratropiumbromid…, Atrovent spray (med spacer)

Bör inte användas tillsammans med långverkande antikolinergikum.



KOL – GOLD B

GOLD B

Betydande symtom (CAT≥10 p) och 0–1 exacerbation i öppenvård senaste året 

Underhållsbehandling

I första hand
LÅNGVERKANDE ANTIKOLINERGIKUM (LAMA)
Umeklidinium Incruse Ellipta

Vid svårighet att hantera pulverinhalator
Tiotropium Spiriva Respimat spray (med spacer) 

I andra hand – vid biverkningar
LÅNGVERKANDE BETA-2-STIMULERARE (LABA) 
indakaterol Onbrez Breezhaler

Vid svårighet att hantera pulverinhalator
Salmeterol Serevent Evohaler spray (med spacer) 



KOL – GOLD B

I andra hand – vid fortsatta symtom

KOMBINATIONSPREPARAT LAMA OCH LABA 
umeklidinium + Anoro Ellipta
vilanterol

Endast för iterering
glykopyrron + Ultibro Breezhaler
indakaterol

Vid svårighet att hantera pulverinhalator
tiotropium + Spiolto Respimat spray (med spacer) 
olodaterol



KOL – GOLD C

GOLD C 

Lindriga symtom (CAT<10 p) och ≥2 exacerbationer i öppenvård eller ≥1 i 
slutenvård senaste året 

Underhållsbehandling
I första hand 
LÅNGVERKANDE ANTIKOLINERGIKUM (LAMA)
Umeklidinium Incruse Ellipta

Vid svårighet att hantera pulverinhalator
Tiotropium Spiriva Respimat spray (med spacer) 



KOL – GOLD C

KOMBINATIONSPREPARAT LAMA OCH LABA

umeklidinium + Anoro Ellipta
vilanterol

Endast för iterering
glykopyrron + Ultibro Breezhaler
indakaterol

Vid svårighet att hantera pulverinhalator
tiotropium + Spiolto Respimat spray (med spacer) 
olodaterol

I andra hand 



KOL – GOLD D

GOLD D
Betydande symtom (CAT≥10 p) och ≥2 exacerbationer i öppenvård eller ≥1 i 
slutenvård senaste året 

I första hand
KOMBINATIONSPREPARAT LAMA OCH LABA 
umeklidinium + Anoro Ellipta
vilanterol

Endast för iterering
glykopyrron + Ultibro Breezhaler
Indakaterol

Vid svårighet att hantera pulverinhalator
tiotropium + Spiolto Respimat spray (med spacer) 
olodaterol



KOL – GOLD D

I andra hand – vid fortsatta exacerbationer

Tillägg av kortison ger en något ökad risk för pneumoni

KOMBINATIONSPREPARAT LAMA + LABA + ICS
umeklidinium + Trelegy Ellipta
vilanterol + flutikasonfuroat

Vid svårighet att hantera pulverinhalator
glykopyrron + Trimbow spray (med spacer)
formoterol +
beklometason



KOL – GOLD D

Vid kronisk bronkit, ≥2 exacerbationer per år och 
FEV1 <50 % av förväntat

Tillägg av

roflumilast Daxas



Att tänka på vid behandling av Daxas

• Följ särskilt upp gastrointestinala och psykiska biverkningar.

• Patienter från 75 års ålder har en ökad risk för sömnstörningar.



Akutbehandling/korttidsbehandling av KOL 

LUFTRÖRSVIDGANDE

Spray med spacer har lika god effekt som nebulisator, är enkla att använda och 
prisvärda och kan vara fördelaktiga för att minska smittspridning.

I första hand
salbutamol Airomir spray (med spacer)

ipratropium Ipratropiumbromid…, Atrovent spray (med spacer)

I andra hand

salbutamol Salbutamol …, Airomir, Ventoline, lösning för
nebulisator

ipratropium Atrovent, Ipraxa, lösning för nebulisator



Akutbehandling/korttidsbehandling av KOL 

Perorala steroider

betametason Betametason…, Betapred

prednisolon Prednisolon…
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