
Astma
GUIDE FÖR PERSONER MED ASTMA

Andningsförbundet främjar andningshälsa 
och ett gott liv för den andningssjuka.



A stma är en långvarig lungsjukdom, 
var tionde vuxen person i Finland 
har astma.

Fastän astma är en livslång sjukdom, 
är det ändå möjligt att leva ett fullgott liv. 
En stor del av människor med astma kan 
med förnuftiga levnadsval och rätt 
medicinering uppnå en god vårdbalans. 

Behandlingen av astma grundar  
sig på medicinering som behandlar 
astmainflammationen samt på en god 
egenvård. Målet med behandlingarna är 
att få en symptomfri vardag. 

I den här guiden hittar du samlad 
information om astma, dess 
undersökningar och uppföljning, 
medicinbehandling och egenvård. 
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1 Vad är astma?

Astma är en långvarig inflammations
sjukdom i slemhinnorna i luftrören. De 
första symptomen på astma är vanligtvis 
långvarig hosta, ökad slembildning och 
andfåddhet. 

Personer med astma får ofta and
ningssymptom eftersom en inflammerad 
och uppsvullen slemhinna är känslig för 
olika retningar, såsom damm, kall luft, 
ansträngning, tobaksrök och starka luk
ter. Retningarna får de glatta musklerna 
runt luftrören att lätt dra ihop sig. Detta 
gör att luftrören drar ihop sig och försvå
rar andningen. Det blir mödosamt att 
andas ut och det känns som att man 
drabbas av andnöd. Inflammerade slem
hinnor utsöndrar slem, vilket täpper till 
luftvägarna ytterligare.

Symptomen vid en lindrig och begyn
nande astma kommer ofta periodvis och 
största delen av tiden fungerar lungorna 
normalt. Vid svår eller obehandlad astma 
kan symptomen vara rikliga och luftrören 
kan bli tillfälligt eller delvis permanent 
tilltäppta.

Hos de flesta personer med astma kan 
inflammationen dock hållas i styr och 
förbli lindrig med hjälp av medicinering .

1.1 Symptom vid astma

Symptom vid astma inkluderar:
» långvarig hosta, som har pågått mer

än 2 månader
» ökad slemutsöndring
» andnöd
» tidvis vinande eller pipande ljud vid

utandning.

Symptomen visar sig ofta under natten 
och morgonen. 

Symptomen förvärras i sig av: 
» virusinfektioner i andningsvägarna
» ansträngning
» kall luft
» allergener
» luftföroreningar, damm, os.

Bakgrundsfaktorer för astma är indivi
duella och astma kan bryta ut i vilken 
ålder som helst. Man känner inte till den 
bakomliggande orsaken till astma, men 
astma bryter ofta ut i samband med  
retningar i omgivningen eller långvariga 
inflammationer i andningsvägarna. 

1.2 Riskfaktorer för astma

Riskfaktorer för astma inkluderar: 
» allergier
» ärftliga anlag/förekomst av astma hos

föräldrar och syskon
» allergisk snuva
» andra sjukdomar i de övre andnings

vägarna
» rökning och exponering för tobaksrök
» fetma: BMI över 30.

Mögel och fuktskador inomhus har  
ett samband med symptom i andnings
vägarna och med symptom i andnings
vägarna hos personer med astma,  
men man är ännu inte säker på orsak och 
verkan.

Astmatiker drabbas oftare än andra av 
refluxsjukdom (GERD), men det verkar 
inte orsaka astma. Vid refluxsjukdom 
stiger maginnehållet tillbaka upp i 
matstrupen, vilket orsakar halsbränna, 
en brännande känsla bakom bröstbenet 
och att maginnehållet flödar tillbaka till 
munnen. 
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2 Olika typer av astma

Sjukdomsbilden för personer med astma 
varierar, från lindrig till svår astma. Hos en 
del är astma en följd av allergisk sensibili
sering, hos andra en väldigt stark astmain
flammation i slemhinnorna i luftrören. För 
en del är astman svårbehandlad. Härnäst 
beskrivs vilka astmatyper som identifierats 
hittills samt sjukdomsbild.

2.1 Allergisk astma

Man uppskattar att ungefär varannan 
vuxen astmatiker har allergisk astma. De 
har ofta en tendens att få atopiska eksem 
och allergisk snuva. Personer med allergisk 
astma reagerar lätt vid kontakt med ett så
dant ämne, mot vilka de blivit överkänsliga. 
Då försvarar sig deras kroppar genom att 
bilda IgEantikroppar mot den allergen 
som orsakar symptomen.

De flesta som hade astma i barndomen 
är också allergiska, men om den allergiska 
astman börjar i vuxen ålder, så sker det i 
en ung vuxen ålder, kring 30 år. 

Allergisk eller säsongsbunden snuva, 
samt astma förekommer ofta tillsammans.  
Man talar om begreppet ”en luftväg – en 
sjukdom”. 

Allergisk snuva och bihåleinflammation 
kan förvärra astmasymptomen. Allergisk 
och långvarig snuva bör behandlas väl 
(med kortisonspray som sprutas i näsan). 

Likaså bör man sköta om allergi och över
väga exempelvis specifik immunterapi.

2.2 Astma och kroniskt obstruktiv 
lungsjukdom (KOL)

Rökning mer än fördubblar risken för att 
utveckla astma. Rökrelaterad astma 
drabbar ofta personer i medelåldern eller 
äldre män. En del av dem utvecklar också 
kroniskt obstruktiv lungsjukdom (kol).  
Effekten av läkemedel mot astma som ska 
inhaleras, är ofta sämre hos människor 
som röker och sjukdomen är ofta i dålig 
vårdbalans.

Rökning ändrar inflammationen i 
astman så att den liknar den inflammation 
som påträffas vid KOL. Den skadar 
luftrörens slemhinna samt den lungvävnad
som andas. Uppskattningsvis 15–50 % av 
patienter med KOL har också astma. 

Det kan vara svårt att särskilja KOL 
och astma från varandra, eftersom 
symptomen liknar varandra: hosta, 
upprepade infektioner och andnöd. KOL 
börjar ofta långsamt och symptomen 
kommer gradvis. Den drabbade kan ha lidit 
av ”rökhosta” i åratal. När det gäller astma 
varierar symptomen. 

Tilltäppningen av luftrören är, till skill
nad från vad gäller astma, progredierande 
och permanent vid KOL. 

För ytterligare information: www.hengitysliitto.fi/sv 
och Andningsförbundets guide för KOL-patienter.  
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2.3 Astma hos äldre  
Astma är en vanlig men 
underdiagnostiserad sjukdom bland äldre. 
Samtidiga sjukdomar, såsom hjärtsvikt 
och KOL, gör det svårare att diagnostisera 
astman. Ofta tolkas många astmasymptom, 
såsom andnöd, som ett resultat av andra 
sjukdomar.  Multimedicinering skapar ofta 
utmaningar för äldre människor, så det är 
bra att regelbundet kontrollera hela 
medicinbehandlingen.

Astma hos äldre människor är 
vanligare och svårare hos kvinnor. Astma 
hos äldre människor åtföljs ofta av 
allergisk snuva. Ny astma hos personer 
över 65 år är ofta ickeatopisk.  

2.4 Astma hos överviktiga

Övervikt, särskilt midjefett ökar risken  
för att få astma. Fettvävnaden kring  
midjan producerar inflammationsmedia
torer, som via blodflödet påverkar  
lungorna.  

Övervikt belastar hela kroppen, inklu
sive hjärt och blodcirkulationsorganen. 
Speciellt fett som samlats kring bukhålan 
och bröstkorgen, försvårar andningsorga
nens arbete. Mellangärdet rör sig mindre, 
vilket minskar lungvolymen och and
ningsmuskulaturens funktion samt  
minskar bröstkorgens elasticitet.

En person med övervikt andas på ett 
annat sätt än en normalviktig person. Han 
eller hon kan drabbas av andningsbrist, 
och börja andas ytligt och snabbt. 
Lungorna fylls inte ordentligt, varvid 
lungornas funktionsförmåga minskar. 
Redan en liten viktminskning underlättar 
andningen och gör att man mår bättre.

Läkemedel för inflammationen har 
mindre effekt hos överviktiga.  De behöver 
ofta rikligt med tilläggsmediciner för vård 
av sina andningsbesvär och det är svårare 
att uppnå en god vårdbalans.  

Bukfett kan också medföra andnings
uppehåll under sömnen.  Obehandlad 
sömnapné ökar risken för nattliga astma
symptom. Hos överviktiga kvinnor kan  ef
fekterna av klimakteriet eller det faktum 
att man närmar sig klimakteriet exponera 
en för astma. De har också mer symptom 
även om deras lungfunktion är relativt bra.  

För ytterligare 
information:  
www.hengitysliitto.fi/sv 
och Andningsförbundets 
guide för personer med 
sömnapné.

Hengitysliitto edistää hengitysterveyttä ja 
hengityssairaan hyvää elämää.

Uniapnea
OPAS UNIAPNEAA SAIRASTAVILLE
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2.5 Svår och svårbehandlad astma
Ofta förväxlas svår astma med 
svårbehandlad astma, eftersom 
symptomen hos båda är likartade.  Man 
känner till så lite om svår astma eftersom 
den är relativt ovanlig.  Hos kvinnor är 
svår astma en något vanligare sjukdom 
än hos män, och sjukdomen har inte med 
ålder att göra. 

Svår astma kan utvecklas såväl hos 
barn, som hos personer i arbetsför ålder 
och pensionsåldern. Det är svårt att 
uppskatta antalet diagnoser för svår 
astma som görs årligen, storleksklassen 
ligger närmare något tiotal personer än 
några hundra.

Cirka 5 % av alla astmapatienter har 
svår astma. Vid svår astma kan man inte 
alltid kontrollera symptomen ens med 
maximal medicinering. Hos patienter 
med svår astma är det vanligtvis 
nödvändigt att utföra en bedömning hos 
en lungläkare.  En del av de drabbade kan 
man behandla med biologiska läkemedel 
som ges på centralsjukhus och 
universitetssjukhus.

Symptomen hos svårbehandlad astma 
och svår astma är likartade: det finns 
ökade kroniska luftvägssymtom, samt 
ökade astmaskov, som alla bidrar till en 
försvagning av funktion och livskvalitet.

Hos patienter med svårbehandlad 
astma har man av någon anledning trots 
maximal medicinering inte kunnat 
uppnå vårdbalans. Det vanligaste proble
met är ett ofullständigt engagemang i 
egenvård och framförallt i regelbundet 
intag av astmamedicin. Många glömmer 
att ta sina mediciner dagligen eller tar lä
kemedlet som ska inhaleras på fel sätt. 

2.6 Arbetsrelaterad astma
Arbetsrelaterad astma orsakas av 
biologiska eller kemiska preparat som 
finns i arbetsmiljön. Astma kan uppstå 
när man exponeras för faktorer som 
irriterar eller retar andningsvägarna.  
Det kan man misstänka om den som 
insjuknat arbetar i ett yrke där det finns 
en förhöjd risk för astma eller om han 
eller hon i sitt arbete använder något 
ämne som ofta orsakar yrkesastma. 
Yrkesastma är ett medicinjuridiskt begrepp 
och det handlar om en yrkessjukdom som 
man har rätt att få ersättning för. 

Yrken med risk för yrkesastma är:  
» bagare
» textilarbetare
» metallarbetare
» jordbruksarbetare
» lokalvårdare
» målare
» frisör

För att fastställa yrkesastma ska man 
kunna visa på att det som sannolikt och i 
huvudsak har orsakat astman är ett spe
cifikt irriterande eller retande ämne (ex
ponent). 

De vanligaste ämnena är: 
» fuktskademikrober och mjöldamm
» spannmål och foder
» djurepitel, päls eller sekret
» förrådskvalster
» trädamm
» kemikalier på frisersalonger
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I synnerhet när det gäller astma som or
sakas av fuktskademikrober är en 
PEFuppföljning på arbetsplatsen en vik
tig undersökning för att visa på att det är 
en yrkessjukdom. Den ska göras noggrant 
i ett så tidigt stadium som möjligt och – 
om det är möjligt – utan att man påbörjar 
någon regelbunden medicinbehandling. 
PEFuppföljningen på arbetsplatsen ska 
pågå i minst fyra veckor och innefatta 
både arbetsdagar och lediga dagar.

Ytterligare information och anvis
ningar om utredning av inomhusluft och 
problem: www.hengitysliitto.fi/sv.

Om man inte lyckas uppnå tillräcklig 
vårdbalans för yrkesastma eller astma 
som försämras på arbetet, eller om ar
betsförmågan hotas, ska man utnyttja 
möjligheterna för yrkesinriktad rehabili
tering.

Det handlar om försämring av arbetsre-
laterad astma om astman försämras när 
man arbetar, men kriterierna inom lagen 
om yrkessjukdomar inte uppfylls.  Hos 
cirka en femtedel av de som har insjuknat 
i vuxenastma, har man konstaterat att 
astman försämras av dammigt arbete,  
arbete som är betungande eller utförs i 
avvikande temperatur.  

I sådana fall måste de försvårande 
faktorerna för astma på arbetsplatsen re
duceras eller elimineras helt. Metoderna 
kan utgöras av användning av andnings
skydd, omorganisation av arbetsuppgifter 
och förbättring av arbetsförhållanden. 

Yrkesastma är en yrkessjukdomsom 
ska ersättas enligt lagen om olycksfalls

försäkring. En läkare konstaterar yrkesast
ma på medicinska grunder. Försäkrings
bolaget tar ett beslut om att ersätta 
astma som en yrkessjukdom på rättsliga 
grunder. Om yrkesrelaterad astma kon
stateras, måste man säkerställa arbetsta
garens skydd och en lösning på arbetet 
kan innefatta andra arbetsuppgifter eller 
arbetsplatser, där personen inte utsätts 
för faktorer som försämrar symptomen.  

ASTMA OCH YRKESVAL

Astma begränsar inte yrkesval annat än 
i undantagsfall. En mild astma i god 
balans är i regel inte ett hinder för 
något yrke. 

Astmatiker är emellertid sämre läm-
pade för att arbeta i yrken där man i be-
tydande grad exponeras för damm eller 
allergener som irriterar andningsvägarna. 
Det gäller yrken som till exempel frisör, 
djurskötare eller lokalvårdare. Tungt  
fysiskt arbete är oftast inte lämpligt för 
personer med svår astma.

Mer information om yrkesval 
och astma finns på 
Arbetshälsoinstitutets   
webbplats 
www.toissaterveena.fi.

BEVÄRINGSTJÄNST OCH ASTMA

Astma är inte ett hinder för beväringstjänst 
eller en militär karriär, om symptomen och 
medicineringen är under kontroll. Tillstån-
det utvärderas innan man börjar tjänsten.
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Astma diagnostiseras med hjälp av blås
test. Centrala undersökningar utgörs av 
spirometri och en PEF-uppföljning på 2 
veckor som görs hemma. Vid behov kan 
man också utföra belastningstest eller 
exponeringstest.

Spirometri är ett blåstest som mäter 
lungfunktionen och lungkapaciteten 
samt hur öppna luftrören är. En PEFmät
ning visar hur utandningens maximala 
flödeshastighet under den första sekun
den är. 

Luftrörens luftflöde mäts före och 
efter att bronkdilaterande läkemedel har 
intagits. Astma kan misstänkas om vär
dena på PEFmätningarna skiljer sig 
mycket åt mellan morgon och kväll och 
om värdena förbättras när man använder 
luftrörsvidgande mediciner. 

PEFuppföljning är ett viktigt verktyg 
för många personer med astma för upp
följning av den egna vårdbalansen.  Det 
är viktigt att bestämma det optimala 
PEFvärdet för sig själv. Faktorer som på
verkar PEFvärdet är kön, ålder och längd, 
så den förändras över tid. Läkaren ger an
visningar om hur variatoinen i PEFvärde
na kräver en ökning av läkemedel.  

3 Diagnos och studier

Uppföljningsperioden är mellan 1– 
2 veckor. Utblåsningarna görs direkt efter 
att man vaknat och upprepas på kvällen. 

Om man använder en luftrörsvidgan
de medicin gör man mätningen innan 
man tar medicinen och 15–20 minuter 
efter att man tagit den. Under mättillfäl
lena blåser man minst tre gånger i rad. 
Om det skiljer mer än 20 l/minut mellan 
de två bästa värdena blåser man fler 
gånger. Det rekommenderas att alla tre 
blåsvärden noteras.

Så här utförs en PEF-mätning:
» Nollställ mätaren.
» Fyll lungorna med så mycket luft som

möjligt.
» Placera mätarens munstycke tätt

mellan läpparna och tänderna.
» Blås kort i mätaren med maximal kraft

(en explosivt snabb start!).
» Notera resultatet.
» Gör alltid mätningen stående, om det

är möjligt.
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4 Medicinbehandling

Målet för behandlingen av astma är att 
hitta en god vårdbalans dvs. uppnå ett så 
symptomfritt liv som möjligt. Detta 
kräver att man konsekvent följer upp sin 
sjukdom och enligt läkarens anvisningar 
justerar medicineringen så att den är 
lämplig.

Alla med astma ska använda och alltid 
ha med sig en snabbverkande utvidgande 
medicin för att lindra symptomen. Riklig 
användning av utvidgande medicin är  
ett tecken på dålig astmakontroll, och då 
bör den behandlande medicineringen 
intensifieras. En minskning av behovet av 
utvidgande medicin, är en bra indikator 
på framgångsrik behandling. Målet är en 
god vårdbalans:

God vårdbalans
» god funktionsförmåga och livskvalitet
» en symptomfri vardag
» medicin som tas vid behov högst två

gånger i veckan
» inga avvikande värden vid

PEFuppföljning

Om astman inte är i vårdbalans, uppvisas 
nästan alltid symptom vid fysisk an
strängning. Också upprepade luftrörska
tarrer kan vara ett tecken att astman är i 
dålig balans.  

Vid allergisk snuva kan man använda 
nässprayer som innehåller kortison samt 
antihistaminer. Tillsammans med en 
läkare funderar man över hur man kan 
undvika allergenerna som orsakar 
symptomen. Att använda en näskanna 
kan lindra symptomen och göra att man 
mår bättre.

Sjukdomen astma kännetecknas av 
växlingar i symptomen. Goda perioder 
kan följas av perioder då sjukdomen 
förvärras. Ökade symptom behandlas i 
enlighet med anvisningar från läkare.

Tecken på astmaskov
» ett ökat behov av utvidgande medicin
» en känsla av tilltäppthet, influensa
» andnöd och andningssvårigheter, i

synnerhet om natten
» ökad hosta och slemutsöndring
» försämrad ansträngningstolerans
» sänkta PEFvärden.

4.1 Behandlande mediciner

En viktig del av astmabehandlingen är re
gelbunden användning av mediciner som 
behandlar astmainflammationen i luftrö
ren. Med behandlande mediciner kan 
man hålla astmainflammationen i luftrö
rens slemhinnor i styr, ibland till och med 
lugna ned den helt.  Grunden i medicine
ringen är kortison som man andas in dvs. 
inhalerar (glukokortikoid).

Effekten från att andas in kortison 
kan komma redan efter några dagar, men 
ibland kan det ta en till två månader att 
uppnå optimal effekt. Det är viktigt att 
fortsätta använda behandlande medici
ner, även om symptomen försvinner. När 
man har uppnått en vårdbalans använder 
man bara mediciner som behandlar in
flammationen för att hålla symptomen i 
styr enligt läkarens ordinerade dos.

En läkare kan också ordinera använd
ning av så kallade kombinationsmediciner 
som ska inhaleras, som förutom det be
handlade kortisonet även innehåller en 
långverkande utvidgande medicin. Även 
tiotropium som inhaleras kan användas 
som tilläggsmedicin för att på ett långva
rigt sätt utvidga luftrören.  Förutom korti
son kan det användas också mediciner i ta
blettform, så som leukotrienhämmare eller 
teofyllin. Också dessa mediciner dämpar 
inflammationen och utvidgar luftrören. 

Om det behövs, till exempel vid skov, 
kan det hända att man blir ordinerad 
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kurer med kortisontabletter som ska tas 
oralt. För behandling av väldigt svår aller
gisk eller eosinofil astma finns det biolo
gisk medicinbehandling som sker via in
jektioner.  Dessa medicinbehandlingar är 
endast relevanta för patienter med speci
alsjukvård, som trots alla tillgängliga be
handlingar har en allvarlig, vanligtvis 
återkommande exacerbation av astma, 
och typen av astma är sådan att medicin
behandlingen ifråga passar för den.

När man under lång tid har haft ast
man under kontroll, åtminstone i ett 
halvår–år, kan läkaren bedöma om det är 
möjligt att minska på medicineringen. 
Medicineringen bör till exempel inte 
minskas just innan pollensäsongen för 
dem som uppvisar symptom av allergier 
eller innan vintern för dem som uppvisar 
symptom när det är kallt.

Beroende på vårdbalansen för och 
kontrollen över astman kan läkaren även 
överväga möjligheten till tidvis medicine
ring. Då genomförs medicinbehandlingen 
i perioder då symptom eventuellt börjar 
uppstå, till exempel i samband med en 
andningsvägsinfektion eller under pol
lensäsongen.

4.2 Utvidgande mediciner
Mediciner som tas vid behov, dvs. så kall
lade utvidgande mediciner, används till 
exempel när astmasymptomen förvärras 
eller när man drabbas av andnöd. Med 
hjälp av utvidgande mediciner kan man 
lätt öppna upp luftrör som dragit ihop sig 
på grund av någon retning. Mediciner 
som tas vid behov kan till exempel an
vändas innan ansträngning för att förhin
dra att luftrören drar ihop sig.

Mediciner som tas vid behov är vanli
gen snabbverkande sympatomimetika 
(beta2stimulerare). De gör att den glatta 
muskulaturen i luftrören slappnar av och 
utvidgar luftrören. Andra mediciner (anti
kolinergika) minskar sammandragningen 
av och slemutsöndringen i luftrören. 

Vid astma används långtidsverkande, 
utvidgande medicin som tilläggsläkeme
del vid sidan av kortisonet som regelbun
det ska inhaleras. Både långtidsverkande 
beta2stimulerare och långtidsverkande 
antikolinergika (tiotropium) används. Be
roende på läkemedel, så varar effekten 
hos långverkande bronkdilaterare mellan 
12–24 timmar. Medicinen minskar symto
men och ökar toleransen för ansträng

Eventuella biverkningar av 
kortisonbehandling

Eventuella biverkning av kortison är 
candidiasis i munnen, hudförtunning 
samt osteoporos. Preparat som 
innehåller kortison ska dock 
användas, eftersom biverkningarna 
är mindre än den förvärrade 
sjukdomsbild som uppstår om man 
undviker att använda läkemedel. Om 
läkemedel med kortison som ska 
inhaleras lämnas oanvända under 
lång tid, finns det en mycket hög  
risk att astman försvåras så mycket 
att man under en längre tid måste 
använda kortison i tablettform.  
Då blir ofta de negativa effekterna 
med kortison starkare. 
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ning. De kan minska skovhos de personer 
som lätt får dem. Det enklaste är att an
vända en fast kombinationsprodukt av 
kortison som ska inhaleras och lång
tidsverkande beta2stimulerare, där man 
med samma inhalator får i sig båda läke
medlen. 

Behandling med endast långtidsver
kande utvidgande mediciner utan korti
soninhalation är skadligt för personer 
med astma. Även om symptomen initialt 
skulle lindras ett ögonblick, behövs korti
son som inhaleras alltid för att behandla 
inflammation i lungornas slemhinnor. 

En fast kombination av 3 läkemedel 
för astmabehandling kommer snart  
(kortisoninhalation, långtidsverkande  
beta2stimulerare och långtidsverkande 
och antikolinergika), då man med en in
halation får i sig 3 läkemedel på en gång.

4.3 Inhalatorer

I samband med ordinationen av medicinen 
som ska inhaleras väljer man ut en lämp
lig inhalator, som doserar medicinen. När 
man ordineras en ny medicin som man 
ska andas in, är det viktigt att en läkare 

eller vårdare säkerställer att man  
använder rätt teknik för att ta medicinen. 
Det måste kontrolleras vid varje  
uppföljningsbesök. När man hämtar ut 
sin medicin på apoteket kan man också 
försäkra sig om att man använder rätt 
teknik.

Inhalatorerna är pulverinhalatorer 
eller sprayer. Vid valet av en lämplig in
halator ska man ta hänsyn till förmågan 
att koordinera händer och andning sam
tidigt samt hur snabbt man andas in.

När man använder en pulverinhalatormåste 
inandningen vara effektiv och man ska 
kunna hålla andan 5–10 sekunder. Det 
kräver inte att man doserar och andas in 
samtidigt. Pulverinhalatorer är oftast inte 
lämpliga för äldre eller för dem som har 
svår astma, eftersom de personerna inte 
nödvändigtvis klarar av att andas in så 
snabbt som det krävs.

Att använda spray  kräver att man kan 
använda sina händer och andas in samti
digt, eftersom man måste dosera medici
nen samtidigt som man andas in. Det 
kräver dock inte någon större snabbhet 
vid inandningen. Läkemedlet tas i ett 
långt, lugnt och djupt andetag. Därefter 
håller man andan och räknar till tio.  
Dessa mediciner passar bättre för äldre 
och för personer som har svår astma.  
Utan en förlängning, lyckas oftast en  
tillförlitlig inandning endast av yngre  
patienter.

Att använda förlängare gör det enklare 
att ta medicinen samt minskar den 
mängd medicin som blir kvar i munnen 
och svalget.  Förlängare gör det möjligt 
att andas in medicinen lugnt under  
ungefär 5–10 inandningar. 

För en nebulisator behöver man medici
ner i flytande form enligt särskilt recept.  
Vid behov kan man även använda mask 
med förlängaren eller nebulisatorn.
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4.4 Medicinbehandling för äldre
Vid medicinering av äldre människor är 
det viktigt att hitta den lägsta möjliga 
medicindosen. Det är nödvändigt att följ
upp blodsocker och blodtrycksvärden.

När man väljer medicindoserare ska 
man beakta inandningsstyrkan och funk
tionen i händerna, till exempel vad gälle
tremor och ledbesvär, samt till exempel 
dålig syn. Med hjälp av en förlängare kan
en spray ibland vara det bästa alternati
vet för att inhalera medicin.

MEDICINLISTA

» Genom att skriva en egen
medicinlista och eventuell
medicinöverkänslighet kan du öka
smidigheten i din behandling.

» På listan bör du även skriva upp
vaccinationer du har fått, till
exempel influensavacciner, samt
receptfria mediciner du köper, dvs.
mediciner för egenvård eller
naturmediciner.

» Ta alltid med dig en uppdaterad
medicinlista när du besöker en
läkare eller går på uppföljning.

» Du kan skriva medicinlistan på ett
tomt papper, be om en lista på
vårdcentralen eller uppdatera det
på webben på adressen
www.laakekortti.fi.

a 


r 

 

4.5 FPA-ersättningar
Astmamediciner hör till FPA:s specialer
sättningsgiltiga mediciner. FPA ersätter 
astmamediciner med 65 %.

Förutsättningen för medicinersättning 
är att en läkare har konstaterat att du har 
sjukdomen. Det påvisas med hjälp av 
lungfunktionstester. Medicin som mins
kar inflammationen i luftrörens slemhin
nor, ska användas regelbundet i minst 
sex månader innan ersättning beviljas. 
Innan det är medicinen en grundersätt
ningsgill medicin. 

Man ansöker om ersättning för medi
cinen utifrån en läkares bedömning och 
utlåtande, där det framgår vilka under
sökningar som gjorts, resultaten av dessa 
och vilken nytta medicineringen har 
samt en bedömning om dess fortsatta 
användning. Läkarutlåtandet skickas till 
FPA. Efter att FPA har behandlat ärendet 
skickar de ett nytt FPAkort med koden 
203 (kronisk bronkialastma och kroniska 
obstruktiva lungsjukdomar som påmin
ner om denna).

Det finns ett kostnadstak per 
kalenderår för kostnader för receptbelagda 
mediciner. FPA följer medicininköpen 
utifrån de uppgifter de får från apoteken 
och informerar då man nått 
kostnadstaket.

4.6 Medicinöverkänslighet och 
multimedicinering

Medicinöverkänslighet är vanligare hos 
personer med astma. De som är över
känsliga mot mediciner har också  
ofta kronisk snuva och ickeallergisk 
astma. 

Ungefär 5–10 procent av alla  
personer med astma är överkänsliga  
mot antiinflammatoriska mediciner. 
Acetylsalicylsyra (aspirin) och andra 
NSAIDläkemedel, såsom ibuprofen, kan 
öka astmasymptomen. Man kan oftast 
tryggt använda smärtstillande mediciner 
som innehåller paracetamol.
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Betablockerare som används som 
hjärtmedicin och blodtryckssänkande 
medel kan störa effekten av  
luftrörsvidgande mediciner. Även 
ögondroppar som innehåller  

betablockerare som används vid behand
ling av ögontryckssjukdomar kan förvärra 
astman. 

Kodein och morfin gör ibland att 
luftrören täpps igen.

5 Uppföljning
Sjukdomens svårighetsgrad kan variera 
från tillfälliga symptom till svårbehand
lad astma. Symptomen kan till och med 
variera dagligen beroende på retningar. 
Symptomen kan minskas med hjälp av 
god medicinbehandling och därför kan 
även behovet av medicinering förändras.

Om man använder regelbunden medi
cinering för astman, behöver man oftast 
gå på uppföljningsbesök en gång om året 
eller oftare vid behov. Uppföljningsbesöken 
kan exempelvis utföras på en astmaskö
tares  mottagning och vid behov vidare
befordrar vederbörande ärendet till läka
ren för bedömning. En läkare ska göra en 
bedömning med 3–5 års mellanrum.

Uppföljningsbesöket görs oftast på 
vårdcentralen eller företagshälsovården 
(om sådan finns). Baserat på sjukdomens 
svårighetsgrad kan en läkare också skicka 
patienten för utredning till en poliklinik 
för lungsjukdomar, ifall situationen inte 
förbättras genom behandling på öppen
vården. Det kan vara bra att bestämma 
tid för nästa besök. Vårdcentralen kallar 
inte till uppföljningsbesök, så när det blir 
aktuellt för uppföljning ska man boka in 
den själv.

Inför uppföljningsbesök är det bra  
att göra en PEFuppföljning som ger den 

behandlande läkaren en god uppskatt
ning av vårdbalansen. 

Hälso- och vårdplanen är ett verktyg för 
egenvård där man kan kontrollera hur 
man ska agera och vem man ska kontak
ta om sjukdomen förvärras. Planen upp
dateras regelbundet så att uppgifterna 
alltid är aktuella. I den samlar man all in
formation om sjukdomar och behandling
ar av dessa, medicinering och uppfölj
ning. Särskilt sådana som har flera lång
variga sjukdomar,har nytta att be om en 
skriftlig hälso och vårdplan. 

Man kan själv ta upp på mottagning
en att man vill upprätta en plan. En läka
re ansvarar för att upprätta planen, och 
är även själv delaktig i att utforma den. 

Man förbereder sig för att upprätta en 
plan genom att skriva en egen bedöm
ning om sitt hälsotillstånd, mående och 
hur man klarar sig i vardagen, samt 
genom att lista de mediciner man använ
der, även receptfria mediciner och natur
mediciner. I planen kan man exempelvis 
göra noteringar om att förebygga and
nödssymptom, trygga den medicinska 
behandlingen, bedöma behovet av hjälp
medel eller förbereda sig inför pollen 
eller köldsäsongen. 
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6 Egenvård

Målet för egenvården av astman är att bli 
symptomfri, få kontroll över sjukdomen 
samt att förhindra skov. Egenvård innebär 
i praktiken regelbunden medicinering,  
att följa upp sitt eget hälsotillstånd och 
känna igen symptom, undvika retningar, 
mäta PEFvärden vid behov samt att jus
tera medicineringen utifrån anvisningar 
från läkare under till exempel influensa, 
köld eller pollenperioder.

Personen själv är den främsta exper
ten på sin sjukdom. För att kunna göra 
val och fatta beslut gällande sin vård, 
måste man ha kunskap om sin sjukdom, 
sin medicinering och användningen av 
mediciner samt om de faktorer som  
förvärrar sjukdomen. 

Av läkaren får man skriftliga anvis
ningar som stöd för egenvården och i 
synnerhet medicinbehandlingen. I anvis
ningarna är det lätt att kontrollera hur 
man ska handla i olika situationer och 
justera medicineringen.

6.1 Vaccinationer 

Det är bra att årligen vaccineras med  
säsongsinfluensavaccin innan influensa
säsongen börjar i november–december. 
Personer med astma hör till riskgruppen 
för influensa och får vaccinet kostnads
fritt på sin hälsocentral. Även anhöriga 
rekommenderas att vaccinera sig.

Dessutom bör man överväga det  
avgiftsbelagda vaccinet mot infektioner 
som orsakas av pneumokockbakterier. 
Det förhindrar lunginflammation som  
orsakas av bakterier.

6.2 Rökfri

Rökning ökar risken för astma och påver
kar lungornas tillstånd, så det är värt att 
sluta röka. Studier har också visat att  
effekten av astmamediciner inte har lika 
god effekt hos rökare som hos ickerökare. 

Även elcigaretter kan skada lungorna. 
Du kan få information och stöd att 

sluta röka och använda andra nikotin
produkter på Andningsförbundets tjänst 
Stumppi.fi. Dessutom kan man ringa den 
avgiftsfria rådgivningslinjen Stumppi  på 
nummer 0800 148 484.  

6.3 Munvård

Mediciner som används vid behandling av 
astma kan orsaka heshet samt svampin
fektioner i mun och svalg. När det gäller 
inhalationsmediciner är det lätt att en del 
av medicinerna blir kvar i munnen efter 
att man andats in dem. Det ökar tillväxten 
av svamp (candidasis) i munnen, vilket 
kan utsätta tänderna för kariesangrepp. 
Dessutom innehåller mediciner laktos, 
dvs. mjölksocker, vilket å sin sida ökar  
risken för karies i tänderna.

Dessa nackdelar kan lätt förhindras på 
följande sätt: Tänderna ska alltid borstas 
innan man tar medicinen. Efter att man 
tagit medicinen ska man skölja mun och 
svalg med vatten och därefter spotta ut 
vattnet. Till sist slutför man sköljningen 
genom att dricka vatten. 

Medicinerna torkar ut munnen. Med 
xylitoltuggummi eller sugtablett ökar  
salivutsöndringen.

För att förebygga karies är det viktigt 
att borsta tänderna regelbundet med fluor
tandkräm, använda xylitol samt att regel
bundet låta undersöka tänderna.
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6.4 Viktkontroll
Om personen med astma är överviktig 
gör viktminskning det lättare att andas, 
effektiviserar astmans medicinbehand
ling och gör att man mår bättre.

En regelbunden måltidsrytm är viktig 
för att bantning och bestående viktkontroll 
ska lyckas. Rekommendationen är att 
man äter var 3–4 timme. Av dessa målti
der kan en del vara mellanmål, bestående 
av till exempel fullkornsprodukter, fett
fria mjölkprodukter, frukt eller grönsaker.

Viktkontroller underlättas också av 
minskade portionsstorlekar och av använd
ning av tallriksmodellen: halva tallriken 
fylls med grönsaker och den andra halv
an med annan mat. Det är bra att i sam
band med varje måltid äta grönsaker, rot
frukter, frukt och bär, eftersom de fyller 
magen men innehåller lite kalorier.

6.5 Motion

Motion är en viktig del av egenvården vid 
astma. En god kondition främjar lung
funktionen. Den förbättrar lungventilatio
nen och avlägsnar slem från andnings
vägarna. Den förbättrar också kroppens 
förmåga att återhämta sig från luftvägs
infektioner och astmaskov samt minskar 
känslan av andnöd.

En person med astma har alltid nytta 
av att motionera. Så klarar man sig med 
lägre medicindoser, lägre sjukfrånvaro 
och färre sjukhusbesök. 

Det lönar sig att röra på sig, även om 
det till en början skulle kännas svårt. 
Kroppen anpassar sig snabbt till 
motionerandet, och också lungfunktionen 
förbättras. Så småningom blir det lättare 
att röra på sig och att andas.

Regelbunden motion höjer 
ansträngningstoleransen och minskar 
ansträngningssymptomen .  
När konditionen ökar minskar eller 
försvinner helt behovet av att använda 
medicin mot ansträngningssymptom.

Konditionen ökar endast då man blir 
andfådd. Man behöver inte vara rädd för 
att bli andfådd. Det är bra att ta reda på 
vad som är skillnaden mellan att vara 
andfådd och att ha andnöd och hur dessa 
båda situationer känns. Andfåddheten 
går över då motionerandet avbryts, men 
andnöden fortsätter och blir ofta värre, 
också efter det att motionerandet 
avbrutits.

Om man av ansträngningen får ökad 
andnöd, hosta och vinande ljud i 
andningsvägarna, bör man diskutera  
med läkaren om användning av medicin 
som förebygger ansträngningssymptom. 
Om man ofta får symptom under 
ansträngning, tas den ordinerade 
medicinen före motionsutövningen.

Om långvarig motion orsakar symp
tom, eller om man har av svår astma, kan 
man pröva intervallträning, dvs. att variera 
mellan ansträngning och vila.  Till en bör
jan kan intervallen till exempel pågå från 
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ett tiotal sekunder till ett par minuter.   
Vilofasen ska vara åtminstone 1,5 gånger 
så lång som ansträngningsfasen. Då 
avses aktiv vila eller att man motionerar 
på ett sätt som gör det lätt att andas. 

6.6 Rehabilitering 

Rehabilitering är en väsentlig del i behand
lingen av sjukdomen. Med hjälp av rehabili
tering försöker man bevara arbets och 
funktionsförmågan så god som möjligt. 
Bästa nyttan har man av rehabilitering, 
då man söker sig till den i god tid. 

Rehabilitering ger kunskap om hur 
man kan klara av sjukdomen på arbetet, 
hemma, under studier eller andra livssi
tuationer. Där får man också information 
om sjukdomen, dess behandling och 
symptomhantering. Om behandlingen av 
sjukdomen kräver att man gör föränd
ringar i sina levnadsvanor, får man också 

hjälp och stöd för detta under rehabilite
ringen.

Det lönar sig att själv ta upp frågan 
om rehabilitering med sin läkare, vårdare 
eller rehabiliteringshandledare. Man an
söker om rehabilitering med läkarremiss.

FPA:s rehabilitering är avgiftsfri för 
den som deltar. För ytterligare informa
tion, besök FPA:s webbplats på 
          www.kela.fi/web/sv/rehabilitering och  
          www.kela.fi/kuntoutuskurssihaku.

Om det rör sig om en yrkessjukdom, 
söker man rehabilitering på ett arbets
pensionsförsäkringsbolag.

7 Att resa med astma
När astma är i god vårdbalans är den inte 
ett hinder för att flyga. Eftersom under
trycket och den torra luften och luftkon
ditioneringen i ett flygplan kan orsaka 
symptom är det bra att ha med sig medi
cin i handbagaget.  Det är även bra att ha 
andra mediciner som behövs på resan i 
handbagaget i originalförpackning. När 
det gäller mediciner som man använder 

regelbundet bör man för säkerhets skull ta 
med sig mediciner för minst två veckor 
mer än man egentligen behöver. Vid resor 
utanför Europa är det alltid bra att ha re
cept och ett läkemedelsintyg på engelska 
med sig vid.

Man bör alltid ha en reseförsäkring när 
man reser. Kontrollera så att försäkringen 
även täcker behandling av ett eventuellt 
astmaskov. Det är bra att i god tid innan 
avresan kontrollera villkoren i reseförsäk
ringen då alla reseförsäkringar inte täcker 
vårdkostnader för långvariga sjukdomar 
ens i akuta situationer.

Det europeiska sjukförsäkringskortet 
berättigar till omedelbar sjukvård inom of
fentlig sjukvård i EUländer till samma pris 
som för lokalinvånare.  Kortet täcker även 
lång variga primärsjukdomar som kräver 
brådskande vård. . Du kan beställa det eu
ropeiska sjukförsäkringskortet via FPA.
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JAG ANSLUTER MIG SOM MEDLEM I ANDNINGSFÖRENINGEN
Du kan också fylla i 

Andningsförbundet och dess lokalföreningar främjar andningshälsa och ett bra liv för den andningssjuke. blanketten adressen
www.hengitysliitto.fi/  

liity-jaseneksi. 
 Jag ansluter mig som ordinarie medlem 

 Jag ansluter mig som sekundär medlem              i Andningsföreningen, jag är medlem i Andningsföreningen. 
(jag betalar avgiften för båda föreningarna)

EFTERNAMN  ADRESS   
OCH FÖRNAMN 

(stryk under tilltalsnamn)

FÖDELSEDATUM 

POSTNUMMER 
YRKE    OCH ORT   

TELEFON   HEMORT   

MODERSMÅL   E-POST   

 Textmeddelanden och e-post om händelser och evenemang  Jag är vårdnadshavare för barn under 15 år  Jag är under 15 år
får skickas till mig  Jag är inte andningssjuk

Vår familj har redan en medlem/medlemmar  
Jag är intresserad av andningssjukdomar (berätta vilka): i andningsföreningen sedan tidigare:  

 Nej   Ja       NAMN   

Din medlemsavgift bestäms av den lokala andningsföreningen. Vi förmedlar din ansökan om medlemsavgift till andningsföreningen på 
din hemort. Medlemsregistrets datasekretessbeskrivning finns på www.hengitysliitto.fi/liity-jaseneksi. 

 Jag ger mitt medgivande till att ovanstående uppgifter lagras imedlemsregistret som upprätthålls av andningsföreningen vars 
handläggare är Andningsförbundet rf.

VÅRDNADSHAVARENS 
DATUM   UNDERSKRIFT   UNDERSKRIFT OM DU 

ÄR UNDER 15 ÅR   

G U I D E  F Ö R  P E R S O N E R  M E D  A S T M A  17

KOM OCKSÅ
IHÅG!


Övriga guider av 
Andningsförbundet. För 

astmatiker rekommenderar vi 
guiden "Hengitä ja hengästy" som 

inspirerar till motion för bättre 
andning. 

 
Innehållet i denna guide utformades av 
Mervi Puolanne och Hanna Salminen. 
Tiina Salo har deltagit i skrivarbetet. 
Expertgranskningen har utförts av 
överläkare Hannu Kankaanranta, 
professor i lungsjukdomar. 

Guiden har uppdaterats och 
kompletterats utifrån guiden från år 
2015, då LTT, docent och överläkare 
Tuula Toljamo, stod för 
expertgranskningen. 

Fotografier: Mauri Ratilainen, 
Shutterstock, Kukka-Maria Ahokas 
Illustrationer: Mikko Sallinen    
Layout: Vitale Ay. 

AstraZeneca Oy har genom sitt stöd 
möjliggjort publiceringen av denna 
guide.

www.astrazeneca.fi



 
På Andningsförbundets webbplats och 
YouTube-kanal hittar du mycket aktuell 
information om andningshälsa och 
andningssjukdomar, inklusive astma. Håll 
dig uppdaterad om verksamheten och 
den senaste informationen genom att 
följa oss:

www.hengitysliitto.fi/sv
@Hengitysliitto

         F S

k M D n Ö OM fö G fö e Do e e å m
re i v yrn r

e
n ht d d t ll e

u k

R

F r l o ä
n a t ae ny o e

l l e s e

M
 M

l i b

l m
e

m d
 s

dn n

e
m r n ler s s i n afö t d no

an
ni da e n a f

M
Å

N E

il g D

r d Ea  p v

n å m ni al
m

 f

g g da , r L

 f E

å i
r o
s å R

k  d n ö

a n

n

d
 i fö

r fö :e g v c e

e il

re lt

n der

jt a ie r l na

e
n i

h a

d
 dn o

i
 kns  H re

n
g

 h n n

n a w d

am en

M
 I A

c

a i d
e

n i a r r dn

N

n

g
 o

i g r a

t mh t

eb
b

p

n

n a
i g d

a f tt l g i o

e r v n D

e y e i a b

t e gn ijp l n s nd s p . A

r li

N

da i

a i kd a s s föts sn u n re ea r

a m

IN

h i d a
am

ni
, m

en b
l k re

t.
er

G

o nr t

dp
 k

g ic i h is vi n l S

ee n o efö tr g t ta i e mare s  son ts

. ex

g
 o s

t fö e

e . k c

F
Ö

n kn  f ri s o R

r y r . an l

am

rr b e

h fn g
 o

ta u d m  än
t E

r ea å N g. A

n a rat

n A
t fd dc rn , e

- o a nd

h i A

e re Iån r å N

g t u c  d
i

d n a

G

n e rti fn b nn  o
m

r na i p E

g d il a nre

h m p

o  p gs n d b

fö i a n sti en  å uh rr

fö t

N
 F

g r r f e o ise kb rs r t

Å

nu t b

. s efö iv sn il a

o
n u ng lr k il nd rb ig t gu de

R
 D

u ö a

. M

t b

a p e en . r e p  u td

l e pe

, se l rt p

d
 d

U
 M

al

t k

er 

, e g
ia v f

e h e Å

a ä t kr p

e N

n d

te n an r. d

u l
n d

G

o e ert m s

A
 o a e

t n, g

u för o lj, c a h

b Aet n

a b d

lar

u n

nd
e

i p

ng

o
r t 

sft  öo r-t

0 5 A

0 0 n

0 0 d

0 51 n

3 S

i3 n

2 g
svar

fö
rsf b

uö
r ns dä end t rel f se



En av de centralaste verksamhetsformerna för 
Andningsförbundet och dess lokala andningsföreningar 
i olika delar av Finland är erbjudandet av stöd från 
likställda.

Kamratstöd ger de drabbade möjlighet att dela 
erfarenheter med varandra. De kan reflektera över hur 
deras liv, resurser och sjukdom skiljer sig från eller å 
andra sidan liknar varandra. Man kan ta upp även svåra 
saker. Som bäst kan stöd för likställda ge kraft både åt 
den som ger och åt den som får stöd.

Sjukdomen berör också familjen och andra närstående. 
Många upplever att diskussioner med andra som 
befinner sig i samma situation känns befriande, 
eftersom man inte behöver vara rädd för att belasta 
sina närmaste för mycket med sina egna bekymmer. 

Stöd av likställda från 
Andningsförbundet

Se på Andningsförbundets 
webbplats www.hengitysliitto.fi/sv 
vilken andningsförening  som är 
verksam på din hemort och kom med 
i aktiviteterna. 

På Andningsförbundets webbplats 
och YouTube-kanal hittar du mycket 
aktuell information om andningshälsa 
och andningssjukdomar, inklusive 
astma. 




