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Syfte
Instruktionen utgör behandlingsförslag vid akuta besvär av astma och KOL på vårdcentral. Alla
ordinationer och signeringar av given medicinering ska ske i läkemedelslistan i Cosmic.

Astma
Monitorera hjärtfrekvens och saturation med hjälp av pulsoximeter. Följ andningsfrekvens.
Syrgas ges till påverkad patient, 5–6 l/min (1–2 l/min vid KOL eller respiratorisk insufficiens)
för att uppnå saturation >90 %.
Inhalationsläkemedel (upprepas vid behov efter 20–30 min).
o Via andningsbehållare (fem andetag per dos): salbutamol (Airomir/Ventoline), 0,1
mg/dos, 10–15 doser. Kan kombineras med ipratropium (Atrovent/Ipratropium Ebb),
20 mikrogram/dos, 10 doser. Till barn <2 år ges 4 doser, 2–6 år ges 6 doser och >6 år
ges 6–10 doser.
o Via nebulisator (vid allmänpåverkan): ipratropium/salbutamol (Sapimol),
0,5 mg/2,5ml, 2+2 minuter.
Ambulans tillkallas och intravenös nål sätts vid livshotande tillstånd.
Steroider peroralt: Betametason (Betapred) 0,5 mg, 10 st, eller prednisolon, 30-60 mg som
engångsdos. Till barn <6 år ges 6 tabletter och >6 år 8 tabletter betametason 0,5 mg upplösta
i vatten.
Injektion vid svårigheter att inhalera ges Bricanyl 0,25-0,5 mg subkutant.
Vätska i första hand genom dryck, i andra hand infusion Ringer-Acetat.

Smittrisk

Andningsbehållare (spacer) ska användas i första hand.
Nebulisering ska undvikas vid risk för aerosolburen smitta. Om det ändå görs ska
hygienrutiner följas med andningsskydd FFP3/FFP2 i kombination med visir eller
skyddsglasögon. Se smittskydds rutin.
PEF-mätning eller FEV1/FEV6-mätning ska inte göras när risk för aerosolburen smitta kan
befaras.
Det är viktigt att spacer och sprayinhalator rengörs noga enligt rutin efter behandling.
Vid utebliven förbättring

Transport till sjukhus med intravenös infart, syrgasbehandling och övervakning under transport.
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Efter förbättring

Inhalationssteroid: Fyrdubbla dos.
Peroral steroidkur: Prednisolon 10 mg, 3 tabletter dagligen i fem dagar.
Uppföljning: Hos astma-/KOL-sjuksköterska eller ordinarie efter fyra till sex veckor.

KOL
Monitorera hjärtfrekvens och saturation med hjälp av pulsoximeter. Följ andningsfrekvens.
Syrgas ges till påverkad patient, 1–2 l/min, för att uppnå saturation 88–92 %.
Inhalationsläkemedel (upprepas vid behov efter 20–30 min)
o Via andningsbehållare (fem andetag per dos): Salbutamol (Airomir/Ventoline),
0,1 mg/dos, 10–15 doser (puffar), därefter ipratropium (Atrovent), 20
mikrogram/dos, 10 doser.
o Via nebulisator (vid allmänpåverkan): Sapimol, 0,5 mg/2,5 mg, 2+2 minuter.
Ambulans, intravenös nål.
Ambulans tillkallas och intravenös nål sätts vid livshotande tillstånd.
Steroider peroralt: Betametason (Betapred) 0,5 mg, 10 stycken, eller prednisolon, 30-60 mg
som engångsdos.
Injektion vid svårigheter att inhalera: Bricanyl 0,25-0,5 mg subkutant.
Vätska, i första hand genom dryck, i andra hand infusion Ringer-Acetat.

Smittrisk

Andningsbehållare (spacer) ska användas i första hand.
Nebulisering ska undvikas vid risk för aerosolburen smitta. Om det ändå görs ska
hygienrutiner följas med andningsskydd FFP3/FFP2 i kombination med visir eller
skyddsglasögon. Se smittskydds rutin.
PEF-mätning eller FEV1/FEV6-mätning ska inte göras när risk för aerosolburen smitta kan
befaras.
Det är viktigt att spacer och sprayinhalator rengörs noga enligt rutin efter behandling.
Vid utebliven förbättring

Transport till sjukhus med intravenös infart, syrgasbehandling och övervakning under transport.
Efter förbättring

Inhalationssteroid: Fyrdubbla dos.
Peroral steroidkur: Prednisolon 10 mg, 3 tabletter dagligen i fem dagar
Antibiotika. Ges endast vid missfärgade upphostningar som inger misstanke om bakteriell
infektion. Sputumodling eller eventuellt NPH-odling tas om möjligt först. Amoxicillin
500-750 mg, 1x3 i sju dagar, alternativt Doxyferm 100 mg, 2x1 i tre dagar, därefter 1x1 i fyra
dagar.
Uppföljning: Hos astma/KOL-sjuksköterska efter 4–6 veckor.
Skriftlig behandlingsplan med ordination på kortverkande bronkvidgande, ofta upp till åtta
gånger dagligen samt instruktioner om när och hur patienten ska söka akut.
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Sammanfattning akutbehandling
Enligt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer 2015 och Astma, Allergi och KOL kunskapsteamet (H
Sandelowsky), Akademiskt Primärvårdscentrum, Stockholm, 2020.

Dokumentet är utarbetat av: Fredrik Carlstedt
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