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Bakgrund – arbetsgrupp - arbetssätt

• Förra uppdatering 2015
• Astma vuxna och barn
• Heldagsmöten våren 22
• Internat –sept 2022 –Publiceras q1-

23
• Många studier – flertalet finansierat 

av industrin – men inte alla 
frågeställningar i alla åldrar besvarat



Enbart SABA inte längre ett behandlingsalternativ
-skolbarn –steg 1

§ SABA behandlar inte inflammation
§ Upprepade inhalationer

àAvtagande effekt
àÖkad bronkiell hyperreaktivitet
àÖkad allergenkänslighet, ökade eosinofiler

§ Uttag av SABA associerat med ökad morbiditet 
hos barn och vuxna

§ Lindrig astmatiker kan få svåra exacebationer

Nwaru ERJ 2020, Hancox Clin Rev Allergy Immunol 2006; Anis CMAJ 2001, Taylor 1996 Aldridge, 2000, Sin Eur j 
Pharmac 2006, Melen 2022 (poster)



Vilka alternativ kan man då tänka sig som steg 1 
behandling? 
-Symtom < 2 ggr per månad – tidigare SABA vb.

àRegelbunden behandling med ICS – följsamhetsproblematik
àICS + LABA (Formoterol) vid behov
àICS + SABA vid behov

§ 3 olika typer av β2-agonister:
àKortverkande, snabb – SABA – Salbutamol – terbutalin
àLångverkande, snabb – LABA – Formoterol ( Eng: FABA)
àLångverkande (men långsammare insättande effekt) – LABA –

Salmeterol



§ Metanalys 4 RCT finansierat av 
läkemedelsföretag  n=9565, steg 2 
patienter, från 12 åå

§ ICS/Formoterol vb jämfört med enbart 
SABA 55% lägre risk för svåra 
exacebationer

§ Samma fynd i subgruppsanalys 12-18 år. 
§ Medel 3-4 doser per vecka

Studier: 
ICS-formoterol vid behov ger färre exacerbationer 
jämfört med enbart SABA

(Crossingham, Cochrane 2021)

Studier
ICS-formoterol jmf med regelbunden 
ICS och SABA vb: Likartad resultat, 
lägre kumulativ dos ICS



SABA vb

ICS vb + SABA vb

ICS+SABA minskar risken för exacerbation jämfört med 
enbart SABA

§ 44 veckor DBPC 5-18 år,  lindrig astma
§ 4 grupper

a) SABA vb
b) ICS och SABA vb.
c) ICS x2 regelbundet + ICS 

och SABA vb.
d) ICS x 2 regelbundet + 

placebo och SABA vb

§ Utfall: Tid till första exacerbation

§ Likartade resultat NEJM 2022 –
kombinationspreparat ICS+SABA 
(3000 patienter, varav 83 <12år))

Martinez FD,. Lancet. 2011, Papi NEJM 2022



Tolkning

§ ICS vb tillsammans med SABA vb bättre än SABA vb

§ ICS/LABA vb bättre än SABA vb

§ ICS/ SABA vb lika bra som ICS/LABA vb? 
Vilket alternativ skall man välja:
- En inhalator jmf med två inhalatorer - följsamhet
- Kostnad – kombinationspreparat från steg 1



GINA 12-18 år

GINA 2022 Steg 1: Steg 1 LMV 2022 – förslag som
diskuteras:

a)ICS vb tillsammans med SABA vb
b)ICS+Formoterol vid behov

GINA 6-11 år



GINA 2022 Steg 2

GINA 12-18 årGINA 6-11 år

Reliever: SABA

Steg 2 LMV 2022 – förslag som diskuteras:

Underhåll: Lågdos ICS x2 eller LTRA
Vid behov: 
a) SABA 
b) ICS + SABA/LABA* vid behov

ICS regelbundet och kombinationspreparat vb ett
lämpligt alternativ?



Vad är nytt på Steg 3 

§ Vid behovsmedicinering: 
àICS+Formoterol alternativ till SABA från 6 åå
àMART=maintenance and reliever therapy = Single inhalator therapy

§ 4 alternativ steg 3
àMedelhögdos ICS, SABA vb
àLåg dos ICS – LTRA, SABA vb
àLåg dos ICS + LABA, SABA vb
à“Very low dose ICS” + LABA + ICS/LABA vb (MART)



Uppdatering 2018 MART vid kronisk astma

§ Review 16 studier,  n=22524, från 12 åå samt 341 barn 4-11 år.  
§ Färre exacerbationer med MART jämfört med:

àICS i samma eller högre dos, SABA vb
à Samma dos ICS+LABA, SABA vb:

§ Resultat som behöver återspeglas i riktlinjerna

Sobieraj, JAMA 2018

LANCET Editorial 2021:
…avoid, at any age, the use of
short-acting β2-agonists alone as 
rescue therapy (and the 
available evidence fully
supports this recommendation)



Andra nyheter steg 4 – steg 5 : 
Tillägg av LAMA som ett behandlingsalternativ

20 studier, n=12000, barn från 6 åå
Förbättrad lungfunktion
Reducerat risk för exacerbationer risk ratio 0.83 [0.77, 0.90])

Kim, JAMA 2021, Sunther M Paediatr Respir Rev. 2021;38:58-62.



Steg 5 Azithromycin

§ Review 17 barnstudier, 6-17 år, “chronic persistent asthma” 
§ Azithromycin som tillägg till behandling enligt guidelines
§ Effekt på exacerbationer, AKT och lungfunktion

Pan, Pediatric Pulmonology,. 2022



Steg 5 Biologiska läkemedel godkänt för barn i Sverige

Grupp Läkemedel Ålder Astmaindikation Annan indikation Antal barn i
studier 

Anti-IgE Omalizumab ≥6 år Svår allergisk astma Urtikaria, nasal polyppos Ca 1381

Anti-IL5 Mepolizumab ≥6 år Svår eosinofil / typ2 astma Eosinofil granulomatous
Hypereosinofitl syndrom,
Kronisk rinosinuit

Ca 400

Anti-
IL4R

Dupilumab ≥6 år Svår eosinofil / typ2 astma Atopisk eksem ca 800



Småbarnsastma: Leukotriener inte längre rekommenderat
alternativ som vid behovsbehandling.

§ Metaanalys 2017 periodisk behandling leukotrienhämmare inte visade någon 
signifikant effekt på 
à att förebygga astmaepisoder, 
à antal oplanerade vårdkontakter 

à antal kurer med systemisk kortisonbehandling (37).

§ GINA konkluderar att den visade effekten av periodisk behandling med
leukotrienhämmare vid periodiska astmabesvär hos förskolebarn har visats i
några men inte alla studier och är begränsad till viss minskning av symtom
och vårdbehov

§ GINA lyfter också fram en färsk FDA rapport om biverkningar.
§ Man rekommenderar därför inte periodisk behandling med

leukotrienhämmare



Konkreta icke-famakologiska råd vid ansträngningsutlösta
astmabesvär

§ En strukturerad uppvärmning 10–12 submaximala ryck med varaktighet på cirka 

15–30 sekunder, omväxlande med vila i 60–90 sekunder. 

§ Provocera fram tolerans men otillräckliga för att utlösa en varaktig 

bronkkonstriktion. 

§ Uppmana näsandning 

§ Bronkkonstriktion under de närmaste 2–3 timmarna förhindras, och till och med 

vara mer effektiv än bronkvidgande läkemedel. 

Kosmas ERJ 2004, Romberg, Bjermer Allergi i praxis 2012



Ändringarna av underhålls och vid behovsbehandling
påverkar också hur patienter skall behandla sina
exacerbationer/försämringsperioder



BEHANDLINGSTRAPPAN ÄR INTE KLAR





Tack för uppmärksamheten


