
Tecken på sjukdomsaktivitet Full astmakontroll Delvis kontrollerad astma Okontrollerad astma

Symtom dagtid, fler än två 
gånger per vecka?

Nej,  
på alla frågorna

Ja,  
på en eller två  

av frågorna

Ja,  
på tre eller fyra  

av frågorna

Symtom, uppvaknande 
nattetid?

Använt SABA för att minska 
symtom vid fler än två 
tillfällen per vecka?

Avstått från någon aktivitet 
på grund av astma?

Utredning och behandling av okontrollerad astma 

Okontrollerad astma omfattar patienter som har symtom trots att de behandlas enligt 
rekommendationerna i GINA steg 4 eller 5 och patienter som har fler än två exacerbationer per år 
som kräver OCS eller svår exacerbation som leder till sjukhusvård.

Okontrollerad astma delas in i:

• Svårbehandlad astma, har de som upplever symtom trots behandling enligt GINA steg 4 och 5, 
• Svår astma, definieras som astma som inte är kontrollerad trots maximal behandling enligt GINA 

steg 4, 5 och behandling av riskfaktorer, eller astma som förvärras av behandling med höga doser.

SNABBGUIDE

STEG 1

Lågdos ICS + 
Formoterol 
vid behov

Överväg 
lågdos ICS

Underhållsbehandling 
med lågdos ICS eller 

ICS+Formoterol vid behov

Leukotriene receptor 
antagonist (LTRA)

STEG 2

Lågdos 
ICS/LABA

Medelhög dos 
ICS Lågdos 
ICS+LTRA

STEG 3

Medelhög dos
ICS/LABA

Högdos ICS
Tillägg av 
tiotropium

Högdos ICS+LTRA

STEG 4

Högdos 
ICS/LABA

Remittera för 
tillägg av 

• tiotropium
• anti-IgE
• anti-IL5

Tillägg av 
lågdos orala 

kortikosteroider

STEG 5

Önskad 
underhålls-
behandling

Andra 
behandlings-

alternativ

Vid behov Vid behov lågdos ICS/Formoterol Vid behov lågdos ICS/Formoterol

Utvärdering av astmasymtom

Nästa steg för din astmapatient

Chiesi Pharma AB | Klara Norra kyrkogata 34, 111 22 Stockholm | 08-753 35 20 | infonordic@chiesi.com

GINA=Global Initiative for Asthma, OCS=Oral kortikosteroid, SABA=kortverkande beta-2-stimulerare, ICS=inhala-
tionssteroid, LTRA=leukotriene receptor antagonist LABA=långverkande beta-2-stimulerare.

Referens: Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2020. Available 
from: www.ginasthma.org

Anpassad efter GINA Report 2020

Anpassad efter GINA Report 2020
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