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Epidemiologi - astma

Prevalens
8% av Sveriges befolkning
Högre förekomst bland unga

Remission
Ovanligt bland medelålders-äldre

Incidens
Astma ökar sannolikt inte i Sverige (?)
Allergisk sensibilisering tycks öka



Astma

Astma är en kroniskt inflammatorisk luftvägssjukdom med en 
variabel luftvägsobstruktion och en ökad känslighet i luftvägarna for 
olika stimuli.

Luftvägsobstruktionen beror på kontraktion i glatt muskulatur men även 
på ödem i luftvägarnas slemhinnor och inflammation i ofta hela 
luftvägssystemet.

Inflammationen
Eosinofil av centrala luftvägar med bronkiell hyperreaktivitet och 
strukturella vävnadsförändringar
Mastceller kan aktiveras – även långt perifert
Inflammation kan föreligga i hela luftvägssystemet och även 
påverka kroppen som helhet.



Astma - behandlingsmål

Målsättningen med all astmabehandling är att patienten ska 
uppnå en så fullgod kontroll som möjligt över sin sjukdom.

Vid uppföljning och behandlingskontroll är en av avsikterna 
att utvärdera om behandlingsmålen är uppnådda. 

Behandlingsmål bör fastställas tillsammans med den 
enskilde patienten.

Fotbollstränare:
”Du vet ju hur det är ‐
tjejer är ju så lata, de 
orkar ju inte springa så 
mycket”
Kerstin Romberg, LUND
”Every breath you take, 
every move you make”



Behandlingskontroll
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FeNO
Nivå av utandad kväveoxid 

speglar inflammation vid 
astma

Kan användas
- vid oklar diagnos
- för behandlingskontroll

Specialistmottagning?



Grad av astmakontroll



Astma

Spams i luftvägarnas glatta muskulatur
Betastimulerare – SABA, LABA
(Muskarinantagonister – LAMA)

Eosinofil inflammation av centrala luftvägar
Kortinson – inhalationer, systemiskt

Remodelling av luftvägarna
Så god astmabehandling som möjligt

”United airways” – från näsa till perifera luftvägare
Leukotrienatagonister, anti-IgE

Systemisk sjukdom
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Dosnivåer inhalationsteroid

Låg dos Medelhög 
dos Hög dos

Budesonid 200-400 µg 500-800 µg >800 µg

Flutikason-propionat 100-250 µg 500 µg >500 µg

Beklometason-dipropionat 200-500 µg >500-1000 µg >1000 µg
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Airsonette



Rökning bland 14-15 åringar

Not Asthma
Asthmatics



Sammanfattning

Astma är en i grunden kronisk inflammatorisk 
luftvägssjukdom

Optimal behandling syftar till och innebär för de flesta 
närmast symtomfrihet och ingen inskränkning 
aktivitetsnivå

Behandlingen bör ske genom överenskommelse med 
patienten

Behandlingen bör monitoreras, initialt frekvent, med hjäälpo
av symtom (anamnes) och lungfunktion
och bör anpassas för maximal effekt och optimal 
läkemedelsanvändning


