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• 2015 kom Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid astma och 
KOL. Spirometri och patientutbildning fick hög prioritet.

• I Stockholm infördes 2016 Godkänd astma/KOL-mottagning med 
utökad ersättning för VC vid uppfyllandet av vissa kriterier

• information-om-malrelaterad-ersattning-2021.pdf 
(vardgivarguiden.se)

• Detta medförde att  mottagningar i Stockholms primärvård byggdes 
upp och utvecklades. 

• Både godkända och icke godkända mottagningar har sedan mars-
april 2020 i hög grad påverkats av pandemin och man har fått se 
över och ändra sitt arbetssätt. 

https://vardgivarguiden.se/globalassets/avtal/vardavtal/vardval-stockholm/huslakarverksamhet-med-basal-hemsjukvard/information-om-malrelaterad-ersattning-2021.pdf?IsPdf=true


2019 - mars 2020; 1614/mån

april 2020 - dec 2020;
376/mån
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SPIROMETRI FÖRE OCH UNDER PANDEMIN



Varför har verksamheten påverkats/minskat?

• Personal har behövts på annat håll

• Osäkerhet kring huruvida spirometrimomentet är 

aerosolgenerande

• Skyddsutrustning har saknats



Vilka negativa konsekvenser tror vi att detta har?

• Bristande diagnostik

• Färre uppföljningar av patienter med astma och KOL

• Patienter har inte fått samma undervisning och information

• Felaktig användning av inhalatorer

• Väntelistorna har byggts på



Kan det för mottagningarna finnas positiva 
konsekvenser av pandemin?

• Skärpt hygién kring spirometriförfarandet

• Ökat fokus på andra åtgärder än spirometri på 

astma/allergi/KOL-mottagningarna

• Ökad användning av distansbesök på vissa 

patientkategorier



Besök utan spirometri

• Komplettering av anamnes

• Symtomskattning – ACT, CAT

• Undervisning i och kontroll av inhalationsteknik

• Mätning av syremättnad vid gång i korridor och/eller trappa, (aktuellt 
på t.ex. post covidpatienter) el. ”sit to stand”-test

• Personcentrerad patientutbildning

• Livsstilssamtal etc.

Mycket av ovanstående kan göras via chatt, telefon eller  videobesök!



• Spirometrier behöver utföras men ska vara säkert för 
patient och utförare. 

• NPO Lung- och allergisjukdomar, NAG Vårdhygien har tagit 
fram rekommendationer för bl.a. spirometri och 
nebulisering

• Smittförebyggande åtgärder vid FEV1/FEV6-mätning, 
spirometri och nebulisatorbehandling med anledning av 
covid-19 (kunskapsstyrningvard.se) – SKR:s hemsida

https://kunskapsstyrningvard.se/download/18.d1553201775ab8a0a54356d/1612949864278/Smittforebyggande-atgarder-vid-FEV1-FEV6-spirometri-och-nebulisatorbehandling-covid-19.pdf


Hygienaspekter vid spirometri,COPD6 och PEF-undersökningar

• Utförs EJ på patient med luftvägsinfektion

• Handdesinfektion till patienten före undersökningen

• Placera patienten riktad mot yta som är lätt att desinfektera 

• Skyddsutrustning: 
Skärmvägg och/eller visir som går ner över näsa och mun
Vid risk för stänk - förkläde 
Handskar vid kontakt med munstycke
Eventuellt munskydd (IIR) eller andningsskydd (FFP2, FFP3) i enlighet med de aktuella 

rekommendationerna och riskbedömning t.ex. ökat smittläge i området

• Ventilation: Normal, öppna EJ fönster under spirometriutförandet

• Efter besöket: Desinficera material och ytor

• Ingen ställtid mellan besöken, dock behövs extra tid för rengöring

Standardisation of spirometry | European Respiratory Society (ersjournals.com)

Nationellt ProgramOmråde (NPO) Lung- och allergisjukdomar och Nationell ArbetsGrupp (NAG) Vårdhygien

https://erj.ersjournals.com/content/26/2/319




Förslag på utförande av Reversibilitetstest

• Varje patient förskrivs egen inhalator t.ex Buventol
Easyhaler (finns med 60 doser) som tas med till besöket!

• Inhalation med spray via spacer (eventuellt engångsspacer
annars rengöring enligt tillverkarens anvisning) 

• Om patienten glömmer ta med sin inhalator. Beställ hem 
några Buventol med 60 doser som kan skickas med 
patienten hem eller kasseras.



Akutbehandling av obstruktiva andningsbesvär



Rekommendationer enligt Nationella 
Riktlinjerna Vård vid astma och KOL, 2014 :

• Hälso- och sjukvården bör erbjuda bronkdilaterande
läkemedelsadministrering med spray och spacer vid akut 
exacerbation till barn och vuxna med astma (prioritet 2).

• Hälso- och sjukvården kan erbjuda bronkdilaterande
läkemedelsadministrering med nebulisator vid akut 
exacerbation till barn och vuxna med astma (prioritet 5).

Marianne Eduards



Motivering till rekommendationerna

• Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och 
sjukvården erbjuda barn och vuxna med astma 
bronkdilaterande läkemedelsadministrering med spray och 
spacer vid akut exacerbation. 

• Avgörande för rekommendationen är tillståndets mycket 
stora svårighetsgrad och att spray och spacer har en 
likvärdig effekt på den akuta astmaattacken men är 
billigare och enklare att använda, jämfört med nebulisator.

Marianne Eduards



Akut astma hos barn – Behandling på vårdcentralen

Lindrigt-måttligt anfall
(ej allmänpåverkan utom lättväckt dyspné, saturation >90%)

• Inhalationer salbutamol (Airomir spray eller Ventoline
Evohaler) 0,1 mg/dos i spacer:
- Dosering: < 2 år: 4 puffar, > 2 år: 6 puffar, > 6 år: 6–10 puffar
- Inandningar/puff:

< 18 månader: 8 inandningar, tidalandas i mask
< 6 år: 6 inandningar, tidalandas i mask 
> 6 år: 3 djupa långsamma inandningar i munstycke, håll 
andan i 5-10 sek efter varje inandning ELLER 
tidalandning, 6 andetag
> 7 år: 1-2 djupa långsamma inandningar i munstycke,
håll andan i 10 sek efter varje inandning ELLER 
tidalandning, 6 andetag

• T Betapred 0,5 mg upplöst i vatten 
Dosering:     < 6 år: 6 tabl, > 6 år: 8 tabl

Vid otillräcklig förbättring: Upprepas inhalationer efter 20–30 min första 
timmen, sedan med glesare intervall beroende på behandlingssvar.
Vid subjektiv såväl som objektiv förbättring: Hemgång (+ barn som står på 
inhalationssteroider ökar dosen 3-4 gånger under 7-10 dagar) + 
luftvägsdilaterare + uppföljning hos ordinarie läkare inom 6 veckor. 

Måttligt-svårt anfall
(allmänpåverkan, saturation <90%)

• Syrgas: 5-6 l/min i näsgrimma eller mask för att uppnå 
saturation >90%

• Vätska: Ge i första hand vatten att dricka, eventuellt dropp 
Ringer-Acetat 

• Inhalationer salbutamol i spacer: Enligt instruktioner för 
lindrigt-måttligt anfall. 

• Om patienten inte orkar inhalera: Ges Inj Bricanyl, 0,25-0,5 
mg subkutant 

• T Betapred 0,5 mg upplöst i vatten 
Dosering:     < 6 år: 6 tabl, > 6 år: 8 tabl

Vid otillräcklig förbättring: Upprepas inhalationer efter 20–30 min första 
timmen, sedan med glesare intervall beroende på behandlingssvar.
Vid subjektiv såväl som objektiv förbättring : Hemgång med T Prednisolon 1-2 
mg/kg/dag fördelade på 3 dostillfällen (max 60 mg/dygn)  vanligen i 3 dagar (+ 
barn som står på inhalationssteroider ökar dosen 3-4 gånger under 7-10 dagar) 
+ luftvägsdilaterare + ny bedömning (ev per tel/video) dagen efter + hos 
ordinarie läkare inom 6 veckor. 
Vid kvarstående obstruktiva besvär : Överväg transport till sjukhus. Patienten 
bör ha en intravenös infart, syrgasbehandling och övervakning under transport. 

Enligt: Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer 2015, modifierade 20200325 av dr Hanna Sandelowsky samt Astma, Allergi och KOL kunskapsteamet, Akademiskt Primärvårdscentrum



Akut astma/KOL hos vuxna – Behandling på vårdcentralen

Lindrigt-måttligt anfall
(ej allmänpåverkan utom lättväckt dyspné, saturation >90%)

• Inhalationer salbutamol (Airomir spray eller Ventoline
Evohaler) 0,1 mg/dos i spacer:
- Dosering: 10-15 puffar
- Inandningar/puff: 1-2 djupa långsamma inandningar i 

munstycke, håll andan i 5-10 sek efter varje inandning, om 
svårt med koordination då tidalanding i mask, 6 inandningar

• Vid något svårare anfall lägg till:
Inhalationer Ipratropium (Atrovent spray) 20 mikrog/dos i spacer

(tar 40 min att verka):
- Dosering: 10 puffar 
- Inandningar/puff : Enligt instruktioner för inhalation av 

salbutamol

• T Betapred 0,5 mg upplöst i vatten: 10 tabl

Vid otillräcklig förbättring: Upprepas inhalationer efter 20–30 min första 
timmen, sedan med glesare intervall beroende på behandlingssvar.
Vid subjektiv såväl som objektiv förbättring: Hemgång med T Prednisolon 5 
mg, 4-8 tabl som morgondos i 5-7 dagar (+ vid astma ökar dosen av 
inhalationssteroider 4 gånger under 7-14 dagar) + luftvägsdilaterare + 
uppföljning hos ordinarie läkare inom 6 veckor. 

Måttligt-svårt anfall
(allmänpåverkan, saturation <90%)

• Syrgas i näsgrimma eller mask:
- Vid astma: 5-6 l/min för att uppnå saturation >90% (vanligen 

rekommenderas minst 93-95%)
- Vid KOL: 1-2 l/min för att uppnå saturation 88-92% (beakta risken 

för koldioxidretension)

• Vätska: I första hand vatten per os, eventuellt dropp Ringer-Acetat 

• Inhalationer salbutamol och ipratropium i spacer: Enligt 
instruktioner för lindrigt-måttligt anfall

• Om patienten inte orkar inhalera: Ges Inj Bricanyl, 0,25-0,5 mg 
subkutant 

• T Betapred 0,5 mg upplöst i vatten: 10 tabl

Vid otillräcklig förbättring: Upprepas inhalationer efter 20–30 min första 
timmen, sedan med glesare intervall beroende på behandlingssvar.
Vid subjektiv såväl som objektiv förbättring : Hemgång med T Prednisolon 5 
mg, 4-8 tabl som morgondos i 5-7 dagar (+ antibiotika om KOL eller om astma 
med misstanke om pneumoni) (+ vid astma ökar dosen av inhalationssteroider 
4 gånger under 7-14 dagar) ny bedömning (ev per tel/video) dagen efter + 
luftvägsdilaterare + hos ordinarie läkare inom 6 veckor. 
Vid kvarstående obstruktiva besvär : Överväg transport till sjukhus. Patienten 
bör ha en intravenös infart, syrgasbehandling och övervakning under transport. 

Enligt: Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer 2015, modifierade 20200325 av dr Hanna Sandelowsky samt Astma, Allergi och KOL kunskapsteamet, Akademiskt Primärvårdscentrum



<6 år Tidal andning i mask: 6 

andetag

>6 år Ett djupt andetag i 
munstycke och hålla andan 5-10 
sekunder. Totalt 3 andetag.

Ge tydliga instruktioner till 
patient/målsman! 

Vuxen: Ett djupt långsamt andetag i 
munstycke och hålla andan i 10 
sekunder. 
Alt. Tidalandning 6 andetag

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju5Yb1pt3RAhWDDSwKHQLxAA4QjRwIBw&url=https://www.securanova.com.pl/produkt/lespace_z_maska_dla_dzieci_26_lat.php&psig=AFQjCNFqU9eQsS6y6GGhqou6GL03XkwJNQ&ust=1485433778396815
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi42f66pt3RAhUMFSwKHWYYB98QjRwIBw&url=https://www.securanova.com.pl/produkt/_lespace_ustnikowy_powyzej_6_lat.php&psig=AFQjCNFqU9eQsS6y6GGhqou6GL03XkwJNQ&ust=1485433778396815


• Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator -
Janusinfo.se

• Rengöring enligt tillverkarens rekommendationer

https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/lungochallergisjukdomar/lungochallergisjukdomar/valavspacervidforskrivningavsprayinhalator.5.3daa1b3d160c00a26d2ba4.html


Vortex, Optichamber eller L’espace?

• Synlig utandningsventil
• Tjuter om patienten 

inhalerar för kraftigt
• Mask förskrivs separat

• Synlig 
utandningsventil

• Förskrivs med mask 
eller munstycke 

• Går inte att ”se” 
andetag lika tydligt.

• Mask förskrivs separat

• Anvisning på olika 
språk



Spirometri och monitorering på 
distans?

Andra utredningsmetoder för astma?



AsthmaTuner®

Granskad och godkänd av NTP – Nationella medicintekniska 
produktrådet

Förskrivningsbar som hjälpmedel för barn under 18 år med 
okontrollerad astma

Kostnader för vårdcentralen: 

• Inköp av mätare

• Licens för programvaran

• Ej upphandlad ännu av SLSO



PEF-mätning

Pef-mätaren bör vara patientbunden!

 PEF (FEV1)-kurvor används för att påvisa variabel 
luftvägsobstruktion över tid 

 PEF (FEV1) blåses och registreras morgon och kväll samt vid 
symtom

 Registrering sker under minst 2-3 veckor  

 Film finns på medicininstruktioner

 https://www.medicininstruktioner.se/mi/pef/

OBS! 

PEF ger ej fullständig spirometri-information!  
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https://www.medicininstruktioner.se/mi/pef/


 Se till att mätaren är nollställd

 Blåses i samma kroppsställning varje 
gång  

 Uppmana patienten att

 Andas in så djupt som möjligt

 Sätt in munstycket i munnen och 
sluta läpparna tätt om munstycket

 Blåsa ut så kraftigt och snabbt som 
möjligt genom munnen.

25

PEF-mätning



 Avläs värdet på mätaren och nollställ den

 Låt patienten upprepa mätningen 

ytterligare två gånger

 Dokumentera det högst uppnådda värdet.

26

PEF-mätning



Vid diagnostik

 Noggrann instruktion till patienten om hur 

PEF ska blåsas och registreras 

 Instruktion om att utsätta sig för det som 

brukar ge besvär, t ex ansträngning och i 

anslutning till detta registrera PEF

27

PEF-mätning



Vid uppföljning

 Patienten kan fylla i PEF-kurvan under ca 2 

veckor innan återbesök  

För egenkontroll

 Patienten uppmanas att mäta PEF-värdet vid 

symptomfrihet, ”högsta-PEF”

 Patienten bör också notera PEF vid symptom, 

”lägsta-PEF”.

28

PEF-mätning



Tolkning

 Dygnsvariabilitet

 Situationsbaserad variabilitet

 Baslinjeförskjutning

 Periodvariabilitet

OBS! 

PEF och FEV1-värdena är bara en av flera pusselbitar vid 
astmadiagnostik. 

29

PEF-mätning

Nationellt spirometrikörkort



PEF: Dygnsvariabilitet

Ofta ”morgondippar” vilket ger kurvan ett sågtandat utseende 

30



PEF: Situationsbaserad variabilitet

PEF-variabilitet t.ex. i samband med ansträngningsutlösta besvär alt. 
exponering för allergen. Patienten kan däremellan ha stabila PEF-värden.

31



PEF: Baslinjeförskjutning

32

PEF-kurvan ligger på en lägre nivå (ofta större PEF-variabilitet) i början av 

registreringen, jämfört med en påtagligt högre nivå (mindre variabilitet) i slutet av den

Sänkning av PEF-nivån under 

pågående luftvägsinfektion 

Höjning av PEF/FEV1-nivån 

efter insättning av nytt läkemedel, 

t ex inhalationssteroider                                                



PEF-periodvariabilitet

440 – 360 80

440      =        440  x 100  = 18%



Dygnsvariabilitet
Högsta värdet - Lägsta värdet

Medelvärdet
Normalt < 10%

Barn < 13%

34

PEF-uträkning

PEF-reversibilitet
vid beta-2 stimulering

Normalt < 15%

Periodvariabilitet
Högsta värdet - Lägsta värdet

Högstavärdet
Normalt < 20%



Obs! Pef-mätning på mottagningsrum är inte att 
rekommendera!



FEV1/FEV6-mätning
för screening av obstruktion
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 FEV1

 FEV6       

 FEV1/FEV6




