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POÄNG

Under de senaste fyra veckorna, hur stor del av tiden har du hindrats av din astma
från att utföra dina normala aktiviteter på arbetet, i skolan eller hemma?

Fråga 1

Hela tiden

1

En större del
av tiden

2

En del
av tiden

3

En mindre
4
del av tiden

Ingen del
av tiden

Mer än en
gång om
dagen

1

En gång om
dagen

2

Tre till sex
gånger i
veckan

3

En eller två
gånger i
veckan

4

Inte alls

Fyra eller
fler nätter i
veckan

1

Två till tre
nätter i
veckan

2

En gång i
veckan

3

En eller ett
par gånger

4

Inte alls

5

Under de senaste fyra veckorna, hur ofta har du använt din kortverkande luftrörsvidgare
(som t.ex. Bricanyl, Ventoline, Airomir)?

Fråga 4

Tre eller fler
gånger per
dag

1

En eller två
gånger per
dag

2

Två eller tre
gånger per
vecka

3

En gång i
veckan eller
mer sällan

4

Inte alls

5

Hur skulle du bedöma din astmakontroll under de senaste fyra veckorna?

Fråga 5

Inte alls
kontrollerad

1

Dåligt
kontrollerad

2

Till viss del
kontrollerad

3

Väl
kontrollerad

4

Helt
kontrollerad

Patienter med akut eller subakut astmaexacerbation

BEDÖM PATIENTEN

Är det astma?
Riskfaktorer för astmarelaterad död?
Exacerbationens svårighetsgrad?

Ta reda på vilka av dina astmapatienter som kan ha störst nytta av behandling med Relvar
Ellipta genom att kontrollera att de uppfyller samtliga följande kriterier:

Vuxna och ungdomar från 12 års ålder2

+

5

Under de senaste fyra veckorna, hur ofta har du vaknat av dina astmasymtom (väsande andning, hosta,
andfåddhet/andnöd, täthetskänsla eller värk i bröstet) under natten eller tidigare än vanligt på morgonen?

Fråga 3

PRIMÄRVÅRD

5

MILD eller MÅTTLIG
Talar i hela meningar, föredrar
att sitta framför att ligga, inte
agiterad Ökad andningsfrekvens
Accessoriska muskler används
inte Puls 100 -120 slag/minut
O2-mättnad (utan syrgas) 0
-95 % PEF >50 % av förväntat
eller bästa

SVÅR
Talar stötvis, sitter
framåtlutad, agiterad
Andningsfrekvens >30/min
Accessoriska muskler används
Puls >120 slag/minut
O2-mättnad (utan syrgas)
<90 % PEF ≤50 % av
förväntat eller bästa

LIVSHOTANDE
Dåsig, förvirrad eller tyst bröst

På regelbunden astmabehandling med ICS och inhalerat ”vid behovs”-SABA2

+

ÖVERFÖRING TILL
AKUTVÅRDSENHET
Under väntan: ge inhalerat
SABA och ipratropiumbromid,
O2, systemisk kortikosteroid

POÄNGSUMMA

RESULTAT

FORTSÄTT BEHANDLING med SABA efter behov
BEDÖM SVAR VID 1 TIMME (eller tidigare)

Poäng: 20 till 24 - Nära målet
Din astma verkar vara VÄLKONTROLLERAD. Din läkare eller sköterska kanske kan hjälpa dig att
försöka nå TOTAL KONTROLL.

BEDÖM FÖR UTSKRIVNING
Förbättrade symtom, inget behov av SABA
Förbättrad PEF, och >60-80 % av personbästa
eller förväntat Syremättnad >94 % utan syrgas
Adekvata resurser i hemmet

*GINA deﬁnierar ofullständigt kontrollerad astma som tre
eller fyra av följande:
_ Symtom under dagtid ﬂer än två gånger i veckan
_ Förekomst av nattliga symtom eller uppvaknanden
_ Behov av snabbverkande läkemedel mer än två gånger i veckan
_ Aktivitetsbegränsning på grund av astma
Relvar Ellipta är en ICS/LABA-kombination för patienter med otillräckligt kontrollerade
symtom med ICS och "vid behovs"-SABA (ﬂutikasonfuroat/vilanterol)2

Poäng: 25 - Gratulerar!
Du har TOTAL KONTROLL över din astma. Du har inte några symtom och inga astmarelaterade begränsningar.
Kontakta din läkare eller sköterska om det sker några förändringar.

ORDNA vid UTSKRIVNING
Snabbverkande läkemedel: fortsätt efter behov
Underhållsläkemedel: sätt in eller trappa upp
Kontrollera inhalationsteknik, behandlingsföljsamhet
Prednisolon: fortsätt, vanligen i 5 -7 dagar
(3 -5 dagar för barn) Uppföljning: inom 2 -7 dagar
184/22 mikrog
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Poäng: mindre än 20 - Långt från målet
Din astma verkar INTE VARA KONTROLLERAD. OKONTROLLERAD astma kan kraftigt påverka din hälsa. Din läkare eller
sköterska kan rekommendera en åtgärdsplan för att hjälpa dig att få bättre kontroll över din astma.

www.asthmacontroltest.com

UPPFÖLJNING
Snabbverkande läkemedel: minska enligt behov
Underhållsläkemedel: fortsätt med högre dos kortvarigt (1-2 veckor) eller långvarigt (3 månader)
Riskfaktorer: kontrollera och korrigera påverkbara riskfaktorer som kan ha bidragit till exacerbationen, t.ex.
inhalationsteknik och följsamhet
Åtgärdsplan: Har den förståtts? Följdes den på rätt sätt? Behöver den ändras?
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Definition av ACO & stegvis
diagnostisering och behandlingsstart1

Miniguide för astma

Astma-KOL-överlappning (ACO)
Astma-KOL-överlappning (ACO) karakteriseras av ihållande luftflödesbegränsning
med flera kännetecken som vanligen associeras med astma och flera
kännetecken som vanligen associeras med KOL. ACO identifieras således av
kännetecken som gäller vid både astma och KOL.
Stegvis diagnostisering av patienter med respiratoriska symtom:
1. Har patienten kronisk luftvägssjukdom?
2. Syndromdiagnos på astma, KOL och ACO
3. Spirometri
4. Sätt in initial behandling
5. Remiss till specialistutredning (vid behov)
GINA 2017, ruta 5-1

2017 års GINA-uppdatering: Större revideringar1
Fortfarande okontrollerad1*

SÄTT IN BEHANDLING
SABA 4 -10 puffar med pMDI + spacer, en puff
åt gången i spacern
Prednisolon: vuxna 1 mg/kg, max. 50 mg, barn
1 -2 mg/kg, max. 40 mg
Kontrollerad syrgas (om tillgänglig):
mättnadsmål 93 -95 % (barn: 94-98 %)

INITIATIVE

A S T H M A®

5

Under de senaste fyra veckorna, hur ofta har du varit andfådd/upplevt andnöd?

Fråga 2

A S T H M A®

Identifiera patienter för Relvar Ellipta2
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B
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Vuxen (ålder 12 - 60 +)

Hantering av exacerbationer i
primärvård1

AL

FO R

AstmaKontroll Test

INITIATIVE
FO R

AL
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92/22 μg
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(ﬂutikasonfuroat/vilanterol)

Det finns svenska
behandlingsrekommendationer utgivna av Läkemedelsverket 2015 vilka alltid bör
utgöra utgångspunkten vid terapival i Sverige. De svenska rekommendationerna
hänvisar till GINA och ligger i linje med vad som beskrivs i GINA. De svenska
behandlingsrekommendationerna finner du på www.lakemedelsverket.se
ACOS
• Ordet ”syndrom” har tagits bort
• Kallas nu: Astma-KOL-överlappning
Kväveoxid i utandningsluft (feNO)
• Ej fastställd vid inkludering eller uteslutning av astma?
• Kan inte rekommenderas för beslut att inte använda ICS
• Förhöjt feNO hos allergiska patienter är en oberoende prediktor för
exacerbationer
Tillväxt hos barn
• Tillägg av information i huvudrapporten
• Rekommendation om längdkontroll minst en gång om året
• Även om effekter av ICS på tillväxthastigheten ses hos förpubertala barn under
de första 1 -2 behandlingsåren, är detta inte progredierande eller kumulativt
Sublingual immunterapi för dammkvalster
• Tillagd i steg 3 och 4 för patienter. med AR och A och FEV1>70 %
Frekvens av spirometribedömning
• Varje till vartannat år eller oftare hos barn och patienter med hög risk för
försämrad lungfunktion
GINA 2017, Box 3-2, Box 3-3, Box 3-6, Box 5-3, Box 6-4
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A S T H M A®

Patienter med respiratoriska symtom
Är symtomen typiska för astma?

A S T H M A®

Nej

Normal

Ja

Astma
(före BD)

Kliniskt brådskande, och
andra diagnoser osannolika

R
SVA

S
JU

TE
RA
B

Tid (sekunder)

Stöder resultaten astmadiagnos?

1

2

3

4

Astmaläkemdel
Icke-farmakologiska strategier
Behandla påverkbara riskfaktorer

EHANDLING

5

Obs! Varje FEV1 representerar den högsta av tre reproducerbara mätningar
Nej

Upprepa vid ett annat tillfälle
eller ordna med andra tester

Ja

• Är ett mycket vanligt problem: cirka 50% av astmapatienterna, vuxna och
barn, tar inte sina astmakontrollerande läkemedel enligt ordinationen
• Bidrar till bristande symtomkontroll, risk för exacerbationer och
astmarelaterad död
•

Oavsiktliga (t.ex. glömska, kostnad, konfusion)

•

Avsiktliga (t.ex. upplever inte behov, rädsla för biverkningar, kultur, kostnad)

Identifiera patienter med dålig följsamhet:

Alternativ diagnos bekräftad?

Utför reversibilitetstest med spirometri/PEF

Kontrollera följsamhet till
astmaläkemedel1

Bidragande faktorer:
BEDÖM

Ytterligare anamnes och tester för
alternativa diagnoser

Nej

KA

A S T H M A®

Diagnos
Symtomkontroll &
riskfaktorer (inklusive
lungfunktion)
Inhalationsteknik &
följsamhet Patientpreferens

GRA

NS

Astma
(efter BD)

INITIATIVE

Dålig följsamhet:

FEV1
Detaljerad anamnes/undersökning för astma
Stöder anamnesen/undersökningen
astmadiagnos?

AL

Stegvis behandlingläkemedelsbehandling1

Symtom
Exacerbationer
Biverkningar
Patienttillfredsställelse
Lungfunktion

Volym

Ja

INITIATIVE

G LO
B

Typiska spirometrikurvor1

G LO
B

G LO
B

G LO
B

A S T H M A®

AL

FO R

Diagnos1

INITIATIVE
FO R

AL

FO R

INITIATIVE
FO R

AL

Steg

Bekräftar astmadiagnos?

Flöde

Steg

Ja

Steg
Steg

Överväg att pröva behandling
för den troligaste diagnosen
eller remittera till ytterligare
utredning

Steg

Normal

02

Föredragen
underhållsbehandling

Överväg
lågdos-ICS

Alternativ
underhållsbehandling

Leukotrienreceptorantagonister
(LTRA)
Lågdos-teofyllin*

04

03
Medelhög-/
högdos-ICS/LABA

01

05

Remittera för
tilläggsbehandling,
t.ex. tiotropium,*†
omalizumab,
mepolizumab*

LågdosICS/LABA**

Ja

Asthma
Astma
(efter
(afterBD)
BD)
Astma
(före BD)

Vid behovsbehandling

Överväg
lågdos-ICS

Lägg till
lågdos-OCS

Vid behovs-SABA eller
lågdos-ICS/formoterol#

Ja
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KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom): Relvar Ellipta är indicerad för symtomatisk behandling av vuxna med
KOL med ett FEV1<70 % av förväntat normalvärde (efter bronkdilaterare) och med upprepade försämringsepisoder i
sjukdomshistorien trots regelbunden behandling med bronkdilaterande läkemedel.
Relvar Ellipta är inte rekommenderat till barn och ungdomar, oavsett ålder, för behandling av KOL.
Dosering: En inhalation (92 mikrogram flutikasonfuroat+22 mikrogram vilanterol) en gång dagligen. Vid Astma: Om
patienten inte uppnår tillräcklig kontroll med Relvar Ellipta 92/22 mikrogram kan dosen ökas till 184/22 mikrogram, vilket
kan ge förbättrad astmakontroll. Den högre dosen 184/22 mikrogram är inte indicerad till patienter med KOL
Kontraindikationer och interaktioner: Känd överkänslighet (allergi) mot någon av de aktiva substanserna eller
hjälpämnen. Relvar Ellipta ska inte ges samtidigt med andra långverkande beta2-adrenerga agonister eller läkemedel som
innehåller långverkande beta2-adrenerga agonister.

• Kontrollera förskrivningsdag, datum på etiketten och dosräknare

För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se.

• Fråga patienten om funderingar och farhågor om läkemedlet

Datum för översyn av produktresumén 10/2016. GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna. Tel: 08-638 93 00,
www.glaxosmithkline.se
Om du vill rapportera en biverkning på något av våra läkemedel eller vacciner så kan du kontakta oss på följande sätt:
Webformulär: se.gsk.com/biverkning. Telefon: 08-638 93 00 (be om att bli kopplad till Biverkningsenheten)
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Strategier för att förbättra följsamheten vid astma1
Endast få interventioner har studerats noga vid astma och konstaterats vara
effektiva för att förbättra följsamheten:

Förpackningar och priser (AUP) enligt TLV 20170419:

Vnr 38 60 95
Vnr 12 53 17
Vnr 41 32 25
Vnr 49 51 51

Inhalationspulver
Inhalationspulver
Inhalationspulver
Inhalationspulver

92/22 mikrogram
92/22 mikrogram
184/22 mikrogram
184/22 mikrogram

30 doser
3x30 doser
30 doser
3x30 doser

339 kr.
923,50 kr.
431,50 kr.
1201 kr.

• Omfattande astmaundervisning med hembesök av sjuksköterska
• Inhalator som påminner om missade doser

Referenser:
1. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Available from:
www.ginasthma.org, (Last accessed March 2017) © 2017 Global Initiative for Asthma,
all rights reserved. Use is by express license from the owner.
2. Relvar Ellipta produktresumé fass.se

• Granskning av detaljerade uppgifter om dispensering till patienten

92/22 mikrog

92/22 μg

inhalationspulver/inhalaatiojauhe/
inhalationspulver
fluticasonfuroat/vilanterol
flutikasonifuroaatti/vilanteroli
flutikasonfuroat/
vilanterol

doser
annosta

SABA: kortverkande beta2-agonist
ICS: inhalationssteroid

Behandla för ASTMA

• patienter som inte uppnår adekvat symtomkontroll med inhalationssteroider och ”vid behovs” medicinering med
inhalerade kortverkande beta2-agonister.

• Gemensamt beslutsfattande

Medelhög-/
Lägg till
högdos-ICS
tiotropium*†
Lågdos-ICS + LTRA Högdos-ICS + LTRA
(eller + teofyllin*) (eller + teofyllin*)

Kortverkande beta2-agonist
(SABA) vid behov

Astma: Relvar Ellipta är indicerad för regelbunden behandling av astma hos vuxna och ungdomar från 12 år och äldre,
när kombinationsbehandling (långverkande beta2-agonist och inhalationssteroid) är lämpligt:

• Ställ en empatisk fråga, t.ex. ”Tycker du att det är lättare att komma ihåg att
ta medicinen på morgonen eller kvällen?”, eller ”Skulle du säga att du tar den
3 dagar i veckan, eller oftare, eller mer sällan?”

• Förenklad läkemedelsregim (en gång istället för två gånger dagligen)

Empirisk behandling med ICS
och prn SABA. Granska svar.
Diagnostiska tester inom
1-3 månader

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Indikationer

Varningar och försiktighet: Relvar Ellipta ska inte användas för att behandla akuta astmasymtom eller akuta
exacerbationer vid KOL. De vanligaste rapporterade biverkningarna har varit huvudvärk och nasofaryngit, därutöver
biverkningar som hör till klassen ICS/LABA i allmänhet. En ökning av incidensen av pneumoni, inklusive pneumoni som
kräver inläggning på sjukhus, har observerats hos patienter med KOL som får inhalerade kortikosteroider. Läkare bör vara
fortsatt vaksamma när det gäller möjlig utveckling av pneumoni hos patienter med KOL eftersom de kliniska tecknen på
sådana infektioner överlappar symtomen på KOL-exacerbationer.
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Nej

Relvar Ellipta (flutikasonfuroat/vilanterol), Inhalationspulver, Rx, F, ATC kod: R03AK10

Behandla för alternativ
diagnos

Normal
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LABA: långverkande beta2-agonist
LTRA: leukotrienreceptorantagonist

OCS: orala kortikosteroider

*Ej för barn <12 år
**För barn 6-11 år är föredragen steg 3-behandling medelhög ICS-dos
#För patienter som förskrivits underhålls- och vid behovsbehandling i form av BDP/formoterol eller BUD/formoterol. Tiotropium som inhalationsspray är en
tilläggsbehandling för patienter ≥12 år med exacerbationer i anamnesen
SE/AST/0003/17; april 2017
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