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Utredning av astma med anamnes, status/auskultation, spirometri, NO mätning, allergiutredning och 

olika provokationer är alla metoder som är viktiga byggstenar för diagnos och val av medicin. Vi inom 

sjukvården är bra på att ställa korrekt diagnos, för att bedöma sjukdomens svårighetsgrad och 

barnets behov av medicin. Men hur mår barnet egentligen? Påverkar deras astma och allergi hur de 

kan koncentrera sig i skolan? Är de rädda för att få astma? Känner de sig annorlunda? Är de glada 

eller ledsna? Undviker de att anstränga sig? Hur sover de på nätterna? För att kunna förstå bättre hur 

barnet mår och som ett led att stärka barnperspektivet kan föräldrar och barn/ungdomar fylla i olika 

validerade frågeformulär.  

Uppföljning av symtomkontroll hos patienter med astma 

AKT (Astma kontroll test) 

AKT-formuläret är idag en vedertagen metod som rekommenderas av Barnallergisektionen. och 

läkemedelsverket. I GINA guidelines betonas vikten av att regelbundet följa upp hur välbehandlad 

barnet/ungdomen är i sin astma vid återbesöken. Att förbättra följsamheten, adherence vid 

astmabehandlingen är en mycket viktig uppgift för att kunna förbättra prognosen på längre sikt. 

Lämpligen kan AKT formuläret fyllas i vid varje astmakontroll hos sjuksköterska och läkare.  Frågorna 

ska besvaras efter hur väl astman kontrollerats under senaste 4 veckorsperioden. 

AKT – Barn 4-11 år, består av 7 frågor, 4 till barnet och 3 till föräldrarna/målsman. Frågorna kan ge 0-

27 poäng, där högre poäng indikerar bättre astmakontroll. Barn-AKT innehåller bilder som 

underlättar för barnet att besvara frågorna. 

AKT - 12 år och äldre, består av 5 frågor till patienten som kan ge 0-25 poäng, där högre poäng 

indikerar bättre astma kontroll. 

Skiljelinjen mellan välkontrollerad astma och otillräckligt kontrollerad astma ligger på 20 poäng i 

båda formulären.  Där AKT från 20 poäng och mer är god kontroll och AKT mindre än 20 poäng är 

otillräcklig kontroll. AKT är ett mycket bra mått för att mäta astmakontroll över tid. 

Vid läkarbesöket kan med fördel det ifyllda AKT formuläret diskuteras med barnet/ungdomen och 

familjen. På så sätt hamnar fokus på barnet/ungdomen så att vi som läkare bättre förstår. För att 

som läkare korrekt kunna validera poäng från AKT är det viktigt att vara medveten om, och korrigera 

för felkällor, exempelvis: 

• Hur många gånger man har använt luftrörsvidgande medicin (SABA) blir ofta fel indikation för 

astmagradering för de barn och ungdomar som tar det inför träning. Här kan man med fördel 

räkna bort de av läkare ordinerade doser SABA vid behov i förebyggande syfte. Här skall 

LABA övervägas. 

• Hur ofta man har andningsbesvär kan också vara missvisande för de barn och ungdomar som 

tränar ofta och för de som satsar på en fysiskt ansträngande idrott. 
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Att mäta livskvalitet 

Häsorelaterad livskvalitet är ett begrepp som används för att fånga upp hur hälsan påverkar 

vardagen (livskvaliteten). Det vill säga, syftar på begreppet livskvalitet med fokus på livskvalitet ur ett 

hälsoperspektiv. I sammanhanget kan det vara viktigt att nämnas då det finns andra typer där 

livskvalitet som relateras till ekonomi, miljön vi lever i, och så vidare. 

Generiska formulär är ofta (men inte alltid) mer omfattande och har inte med något specifikt 

hälsotillstånd att göra. Med dessa kan man jämföra olika sjukdomsgrupper eller mellan friska och 

sjuka. 

Sjukdomsspecifika formulär handlar mer om hur just en viss sjukdom påverkar hälsorelaterad 

livskvalitet. 

Uppföljning av livskvalitet hos patienter med astma, allergi och eksem 

Junipers formulär (AQLQ, PAQLQ etc) är exempel på sjukdomsspecifika formulär som ska kunna mäta 

effekten väldigt specifikt för en viss sjukdom såsom rinit, konjunktivit, eksem eller astma. Ska dessa 

formulär användas på allergiska barn som ofta har symtom från både hud, näsa, ögon och lungor 

måste ett formulär fyllas i för varje enskilt målorgan som ger symtom vilket blir tidskrävande för både 

patient och läkare då varje formulär innehåller över 25 frågor förutom en minivariant för ungdomar 

över 17 år, som beskrivs nedan 

Följande QoL-formulär är översatta till svenska och är validerade för barn.  

(Varje fråga besvaras i en sjugradig skala där 7 poäng är ej påverkad och 1 poäng är svårt påverkad). 

PACQLQ (från spädbarnsåldern), PAQLQ (från 7 år), AQLQ (från 12 år), AQLQ (32 frågor från 17 år), 

Mini AQLQ (förkortad version med 7 frågor, från 17 år) 

 

LILA (Livskvalitet vid luftvägsallergi) är ett sjukdomsspecifikt hälsorelaterat livskvalitetsformulär, 

översatt från engelska från orginalet PADQLQ (pediatric allergic disease quality of life questionaire) 

och innefattar olika organ (ögon, näsa, luftvägar, hud) och hur det påverkar barnets/ungdomens 

vardag. Därför är den mer valid för den gruppen som vi som arbetar inom barn- och 

ungdomsallergologi träffar. 

LILA-formuläret är mycket uppskattat av barnen/ungdomarna då frågorna är utformade så att de lätt 

kan besvaras och att de speglar hur de egentligen mår. Formuläret har fått spridning för att 

barnen/ungdomen själva uppskattar frågorna och för att läkaren/sjuksköterskan bättre förstår hur 

barnet mår som helhet.  
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De 26 frågorna graderas av barnet i en sjugradig skala där 0 poäng motsvarar inte alls besvärad och 6 

poäng motsvarar väldigt besvärad. Frågorna är anpassade att fånga barnets egna upplevelse av hur 

de mår och kan med fördel skickas hem innan läkarbesök eller fyllas i väntrummet. Poängen från 

frågorna summeras enkelt och kan sedan följas som behandlingseffekt av olika behandlingar och 

interventioner. 

På flera håll i Sverige använts nu LILA formuläret för att utvärdera effekt av AIT (allergen 

immunoterapi), farmakologisk behandling och effekten av TLA (temperatur reglerat laminärt 

luftflöde) Airsonett. Om vi som sjukvårdspersonal kan påvisa ökad livskvalitet hos ett barn så är det 

ett viktigt mått för det är barnets egen röst. Det blir ett sätt för dessa barn och ungdomarna att 

kunna kommunicera sitt ofta dolda handikapp. En förutsättning för att kunna hjälpa ett barn, en 

ungdom är att först kunna förstå hur de mår. Deras egen röst kan vi som läkare och sjuksköterskor 

alltid lita på. 

Användbara länkar vid utredning och registrering av astma, 

allergi och eksem 

• AKT – Barn 4-11 år, 12 år och äldre: 

https://registercentrum.blob.core.windows.net/lvr/r/Astmakontrolltest-AKT-f-r-barn-

Bk5cHleXe.pdf 

• Länk QoL: http://www.qoltech.co.uk/index.htm 

• LILA formuläret hittar ni sist i dokumentet 

• Astma Allergi frågeformulär vid nybesök: 

https://aol.barnlakarforeningen.se/riktlinjer/riktlinjer-allergi/ 

 

Denna sammanställning av frågeformulär och registrering vid astma, allergi och eksem är i de flesta 

fall tillräcklig för att dokumentera patientens följsamhet till behandling (adherence), symtomkontroll 

och livskvalitet.  

För den specialintresserade läkaren/sjuksköterskan finns flera specifikt riktade frågeformulär för 

livskvalitet vid exempelvis svår födoämnesallergi, eksem, astma, rhinokonjunktivit och urtikaria. 

Dessa redovisas inte i denna sammanställning utan här hänvisar vi till varje enskild kliniks rutiner. 
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NamnFundera över hur mycket problem din allergi har orsakat 
dig under pollensäsong. Tänk på de symtom du känt, 
när det gäller andning, ögon, näsa och hud.

F ll i f å f lä t  tt i  i  d  iff   Personnummer

Datum Allergi:

Fyll i frågeformuläret genom att ringa in den siffra som 
bäst beskriver hur mycket besvär du upplevt på grund 
av din allergi under pollensäsong.

Kom ihåg att det inte finns några rätta eller felaktiga 
svar. Detta är inget prov.

Personnummer

Inte alls 
besvärad

Nästan inte 
alls besvärad

Lite 
besvärad

Något 
besvärad

Ganska 
besvärad

Mycket 
besvärad

Väldigt 
besvärad

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

Exempel

Fråga XX:

Om du gör fel kan du rita över hela rutan, så här:

Inte alls 
besvärad

Nästan inte 
alls besvärad

Lite 
besvärad

Något 
besvärad

Ganska 
besvärad

Mycket 
besvärad

Väldigt 
besvärad

Hur mycket har du besvärats av följande på grund av din allergi, 
under pollensäsong?

1 Jag har inte kunnat koncentrera mig. 0 1 2 3 4 5 6

2 Jag har inte kunnat komma ihåg saker 
jag har lärt mig i skolan.

0 1 2 3 4 5 6

3 Jag har inte kunnat somna eller sova gott 
0 1 2 3 4 5 6

p g

3 på natten.
0 1 2 3 4 5 6

4 Jag har inte kunnat höra bra. 0 1 2 3 4 5 6

5
Jag har inte klarat mig utan att ha med 
mig eller använda mina mediciner, 
inhalatorer eller salvor.

0 1 2 3 4 5 6

6 Jag har hostat eller haft "pip" i bröstet, när 
jag har sprungit eller lekt.

0 1 2 3 4 5 6

7 Jag har inte kunnat sporta utomhus. 0 1 2 3 4 5 6

8 Jag har hostat på natten. 0 1 2 3 4 5 6g p

forts. 
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forts. Livskvalitet

Inte alls 
b ä d

Nästan inte 
alls 

Lite 
b ä d

Något 
b ä d

Ganska 
b ä d

Mycket 
b ä d

Väldigt 
b ä d

Hur mycket har du besvärats av följande på grund av din allergi, 
d  ll ä ? besvärad

alls 
besvärad

besvärad besvärad besvärad besvärad besvärad

9 Jag har hostat eller haft "pip" i bröstet. 0 1 2 3 4 5 6

10 Jag har känt mig andfådd eller haft svårt 
att andas/tryck över bröstet.

0 1 2 3 4 5 6

under pollensäsong?

11 Jag har behövt gnugga mina ögon. 0 1 2 3 4 5 6

12 Jag har haft svullna ögon. 0 1 2 3 4 5 6

13 Jag har haft klåda i näsan. 0 1 2 3 4 5 6

14 Jag har haft täppt näsa. 0 1 2 3 4 5 6

15 Jag har behövt gnugga näsan. 0 1 2 3 4 5 6

16 Jag har behövt snyta mig. 0 1 2 3 4 5 6

17 Jag har haft hudutslag. 0 1 2 3 4 5 6

18 Jag har oroat mig över hur min hud ser ut. 0 1 2 3 4 5 6

19 Jag har känt mig trött eller sliten. 0 1 2 3 4 5 6

20 Jag har känt mig törstig. 0 1 2 3 4 5 6

21 Jag har haft torr, kliande hals eller ont i 
halsen.

0 1 2 3 4 5 6

22 Jag har haft huvudvärk 0 1 2 3 4 5 622 Jag har haft huvudvärk. 0 1 2 3 4 5 6

23 Jag har känt mig irriterad eller frustrerad. 0 1 2 3 4 5 6

24 Jag har känt mig annorlunda än mina 
kamrater.

0 1 2 3 4 5 6

Jag har varit rädd för att få ett 25 Jag har varit rädd för att få ett 
astmaanfall.

0 1 2 3 4 5 6

26

Tänk nu de aktiviteter som du deltagit i 
under en vecka under pollensäsong. Hur 
mycket tycker du, att din allergi har 
påverkat dig när du utövat dessa 
aktiviteter?

0 1 2 3 4 5 6

Tack! 
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