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Bridging the gap in asthma management
among adolescents and young adults
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BAKGRUND
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Transition

Transfer

…en process som ungdomar och unga 
vuxna med kroniska sjukdomar 
genomgår när de förbereds att ta 
ansvar för sitt liv och sin hälsa inför 
vuxenlivet

…en händelse, eller en serie av händelser, varvid 
ungdomar och unga vuxna med kroniska sjukdomar 
överflyttas från barn- till vuxensjukvård

Barnsjukvård Vuxensjukvård
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▪ Sparud Lundin & Bratt (red), Övergångar i hälso- och sjukvård, 2021 ▪ Acuna Mora M, avhandling från Göteborgs universitet 2020
▪ White PH et al., Pediatrics 2018



Forskningsluckor
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Unga vuxna med astma och deras erfarenheter av överföringen från barn-
till vuxensjukvård

Astmarelaterad läkemedelsanvändning och sjukvårdskonsumtion under 
överföringen från barn- till vuxensjukvård

Övergripande syfte

Att identifiera viktiga faktorer för förbättrat omhändertagande under 
överföringen från barn- till vuxensjukvård bland ungdomar och unga vuxna 
med astma



METOD
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8

24-års uppföljning
Enkät 3 064       75%
Klinisk undersökning     2 270       56%

5 488

(75%)

1-års enkät
3 925                   96%

2-års enkät
3 843                  94%

0-års enkät
4 089                     100%

4-års uppföljning
Enkät 3 729    91%
Klinisk undersökning    2 965    73%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

8-års uppföljning
Enkät 3 417     84%
Klinisk undersökning    2 640     65%

2005 2006

20082007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

12-års uppföljning
Enkät 3 369     82%

16-års uppföljning
Enkät 3 247     79%
Klinisk undersökning       2 616     64%

2018 2019

Studiedesign

– BAMSE-studien

Figur 1. Flödesschema över BAMSE-studien.
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– Register, tidsperioder
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Figur 2. BAMSE-data från 16- och 24-årsuppföljningarna länkade till obligatoriska svenska 
register mellan 2008–2018.
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The Swedish Prescribed Drug Register - dispensed medications 
Anatomical Therapeutic Chemical Classification System (ATC): 
Short-acting β2-agonists, SABA (R03AC02, R03AC03)
Long-acting β2-agonists, LABA (R03AC12, R03AC13)
Inhaled corticosteroids, ICS (R03BA)
Fixed combinations of ICS and LABA (R03AK)
Leukotriene receptor antagonists, LTRAs (R03DC)

Stockholm Regional Healthcare Data Warehouse - healthcare consumption 
International Statistical Classification of Diseases, version 10 (ICD-10):
Physician-diagnosed asthma J45 and/or J46

– Register, identifiering



RESULTAT
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Syfte: Att undersöka unga vuxna med astma och deras erfarenheter kring 
övergången från barn- till vuxensjukvård
Datakälla: Individuella intervjuer
Studiepopulation: 16 unga vuxna med persistent och svår astma



Step 1

Preliminary 
themes

Differences
in healthcare

Feeling 
of uncertainty

Responsibility 
now and previously

Step 2

Codes

Continuity

Routines

Trust

Information

Participation

Frustration

Reliance

Maturity

Insight

Support

Step 3

Subgroups

Expectations

Accessibility

Concerns

Lack of information

Feel omitted

Healthcare and

parental involvement

Step 4

Categories

”I have to take

responsibility”

”A need of
being involved”

“Feeling left out 

of the system”

”Lack of

engagement”

Figur 3. Analysprocessen i systematisk textkondensering1, steg 1–4.
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1. Malterud K. Scand J Public Health 2012



Maria Ödling 14

Kategorier

”Jag måste ta 

ansvar”

”Ett behov av att 
vara involverad”

”Att känna sig 

utanför systemet”

”Brist på 

engagemang”

“Bara för att du fyller 18 
och blir vuxen på pappret, 
så betyder det ju inte att 
du är färdiglärd och 
mogen att ta allt ansvar 
som det innebär.” (# 8)

“Det är bra om mottagningen 
informerar om att vi inte har 
ansvar för dig längre och vi 
kommer att remittera över dig, 
så att det inte bara blir en sista 
kontroll och man går därifrån 
och tror att man ska fortsätta 
där.” (# 6)

“Det var ju väldigt enkelt när 
jag hade den här barnläkaren. 
Jag gick bara dit eller ringde och 
så sa man att jag kunde komma 
och det var ju liksom bara att 
klampa in där. Alltså det var så 
väldigt enkelt. Jag lärde ju 
känna honom. Nu är det ja, okej 
var ska jag, vad gör jag, vem 
ringer jag och lite så.” (# 4)

“Astma är något som 
påverkar en hur man 
lever, på ett sätt under 
dina viktigaste år i livet. 
Det är ju ändå en stor 
påverkan.” (# 8)
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Syfte: Att undersöka astmarelaterad sjukvårdskonsumtion samt uthämtade 
mediciner under övergången från barn- till vuxensjukvård
Datakällor: Enkäter, kliniska undersökningar samt register
Studiepopulation: 1,808 ungdomar och unga vuxna



 

  

 

Persistent asthma 

n = 147 
 

Consultations: 4 years before 18 4 years after 18 p value 

At least 1 consultation    

n (%) 58 (39) 55 (37) 0.72 

    

Number of consultations    

Mean (max) 1.6 (23) 1.0 (27) 0.02 

    

Dispensations:    

Short-acting β2-agonists (SABA)    

Mean (max) 2.8 (39) 2.1 (52) < 0.01 

    

Any inhaled corticosteroids (ICS)    

Mean (max) 3.1 (23) 2.1 (24) < 0.01 
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Tabell 1. Astmarelaterad sjukvårdskonsumtion och uthämtade läkemedel
4 år före och 4 år efter 18 års ålder (n = 147).



4 years before age 18 y

n = 147

No consultation

Primary care

Specialist care

n = 89

n = 2

n = 92

n = 29

n = 56 n = 26

n = 65

n = 20

4 years after age 18 y

n = 147
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Figur 4. Antal individer och astmarelaterad sjukvårdskonsumtion

4 år före och 4 år efter 18 års ålder (n = 147). 
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Figur 5. Antalet årliga astmarelaterade sjukvårdskontakter samt prevalensen av 

astma i förhållande till kön (n = 147). 
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KONKLUSION
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▪ De unga vuxna visste inte var de skulle vända sig inom 
vuxensjukvården samt ville att vårdgivare skulle involvera 
dem mer i egenvården av sin astma

▪ Astmarelaterad sjukvårdskonsumtion och uthämtade 
läkemedel är färre än rekommenderat och minskar efter 
övergången till vuxensjukvården

Maria Ödling 20



Preliminära resultat 
– Hälso-relaterad livskvalitet (HRQoL)

▪ Medförfattare: Maria Ödling, Niklas Andersson, Christer 
Janson, Erik Melén, Anna Bergström & Inger Kull

▪ Syfte: Att undersöka HRQoL bland unga med astma 
under övergången till vuxen ålder. Vidare, om 
astmakontroll och fysisk aktivitet påverkar 
eventuella samband mellan astma och HRQoL

▪ Datakällor: Enkäter och kliniska undersökningar

▪ Studiepopulation: 2,268 unga vuxna
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Metod
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No asthma:

At the 16-year follow-up

At the 24-year follow-up

Asthma:

At the 16-year follow-up

At the 24-year follow-up

Uncontrolled asthma:

At the 16-year follow-up

At the 24-year follow-up

Asthma + not fulfilling physical activity rec.:

At the 16-year follow-up

At the 24-year follow-up

70 80 90 100
Median adj EQ VAS (95% CI)

EuroQol visual analogue scale (EQ VAS) scores

p < 0.01

p < 0.01

p = 0.66

p = 0.02

At the 16-year follow-up – – –
At the 24-year follow-up ⸳-⸳-⸳-

Figur 6. Fördelning av EQ VAS vid 16- och 24-års uppföljningarna i relation till de 
med astma, okontrollerad astma samt de med astma som är fysiskt inaktiva (n = 2,268). 
Justerat för kön, hereditet av allergisk sjukdom och socioekonomisk status.

Resultat



Fortsatta studier

▪ Transitionsprojektet – vårdgivarperspektivet

▪ Luftvägsregistret – patientperspektivet 
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SAMMANFATTNINGSVIS
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▪ Utmaningar under transitionsprocessen bland 
ungdomar och unga vuxna med astma, baserat på:

▪ Deras egna upplevelser

▪ Vårdkonsumtion/läkemedel 

▪ HRQoL

▪ Fortsatta studier 

▪ Vårdgivarperspektivet

▪ Patientperspektivet 
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Tack!


