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Svær astma er kendetegnet ved utilstrækkelig sygdomskontrol, trods meget store doser astmamedicin. I de 

senere år er der udviklet nye, targeterede biologiske lægemidler til behandling af svær astma, som er 

målrettet til meget specifikke fænotyper af astma. Viden om fænotype og identifikation af tilstedeværelsen af 

co-morbiditeter, som kan indvirke negativt på patientens lungesygdom, er derfor essentiel for behandlingen 

af svær astma, og systematisk udredning er påkrævet, inden biologisk behandling iværksættes. 

Dansk Lungemedicinsk Selskab har i 2017 taget initiativ til oprettelsen af Dansk Svær Astma Register, 

DSAR, med henblik på at monitorere danske patienter med svær astma. Formålet med DSAR er at 1) skabe 

et klinisk overblik over den systematiske udredning af den enkelte patient med svær astma, 2) at monitorere 

effekten af nye biologiske behandlinger hos patienter med svær astma, og 3) at danne grundlag for forskning 

i svær astma, herunder effekten af nye biologiske behandlinger samt prædiktorer af effekten.  

Biologisk behandling af svær astma er en specialistopgave og varetages på lungemedicinske afdelinger 

rundt om i landet. DSAR inkluderer patienter, der starter i biologisk behandling. Desuden kan patienter 

inkluderes, hvis de er tilknyttet et lungemedicinsk ambulatorium og opfylder ERS/ATS internationale 

guidelines for svær astma: højdosis ICS behandling (≥1600 μg budesonid ækvivalent) + en second controller 

(LABA, LAMA, LTRA eller teopfyllin), eller peroralt steroid minimum 50% af tiden, gennem de sidste 12 mdr, 

eller patienter på trin 5 behandling i.h.t. GINA. Patienten skal ydermere have ukontrollerede symptomer, eller 

miste sygdomskontrol, såfremt nedjusteret i behandling.  

I praksis fungerer DSAR med en IT platform, der efter ønske også kan anvendes som journalredskab, med 

henblik på bedre overblik over patientens forløb. Patienterne vil desuden selv skulle indtaste informationer 

vedrørende deres symptomer, via tablet eller smartphone. Disse oplysninger vil være tilgængelige for lægen 

ved konsultationen. DSAR generer et resumé, som kan kopieres direkte over i et elektronisk journalsystem, 

eksempelvis Sundhedsplatformen, såfremt man vælger at anvende DSAR som journalredskab. 

De forventede perspektiver ved DSAR er at der skabes viden om de sygeste astmapatienter, som kan 

bruges til at gøre både udredning og behandling mere effektiv, således at den enkelte patient opnår det 

bedst mulige behandlingsresultat, med brug af færrest mulige ressourcer, herunder at brugen af ineffektive 

behandlinger reduceres.   

DSAR inkluderer patienter fra september 2018. 

 

 

 


