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Folkehelseinstituttet har etter oppdrag fra Helsedirektoratet
beregnet forekomsten av astma og allergi blant barn, unge og
voksne i Norge.
Resultatene viser at forekomsten av astma målt ved uttak av medisiner for astma i
aldersgruppen 0-44 år har ligget stabilt på omkring 5% i perioden 2008 til 2018, mens det
har vært en økning i uttak av medisiner for allergisk rhinitt og atopisk eksem. Økningen er
størst i bruk av medisiner for atopisk eksem blant de yngste i alderen 0-6 år.
Forekomsten av innleggelser på sykehus for astma har gått ned i samme periode. Her har
nedgangen vært størst blant de yngste.
Forekomsten av astma basert på data fra Global burden of disease (GBD), som har data på
astma i perioden 2000 til 2017 for aldersgruppen 15-49 år, viser også at forekomsten av
astma har vært stabil. Det samme gjelder sykdomsbyrden av astma i form av antall
helsetapsjusterte leveår (DALYs), mens raten er svakt redusert.
Kostnadsberegningene, som inkluderer kostnader for uttak av medisiner for astma,
allergisk rhinitt og atopisk eksem, bruk av spesialist- og primærhelsetjenesten, viste at de
årlige kostnadene for astma, allergisk rhinitt og atopisk eksem i ulike aldersgrupper har
endret seg over tid. Kostnadene for bruk av medisiner har stort sett godt opp. Det samme
gjelder bruk av primærhelsetjenesten, mens kostandene for bruk av
spesialisthelsetjenesten synes å ha gått ned. De totale kostnadene for astma, allergisk
rhinitt og atopisk eksem slik de er beregnet i dette prosjektet for aldersgruppen 0-44 år
synes å være redusert med 139 millioner fra 2010 til 2016.
Et systematisk litteratursøk for å belyse forekomsten av astma, allergisk rhinitt og atopisk
eksem viser at det er få populasjonsbaserte nasjonalt representative studier som kan
bidra med tall på forekomsten av astma, allergisk rhinitt og atopisk eksem. Artiklene har
stort sett benyttet spørreskjemaopplysninger, og det er stor usikkerhet som knytter seg til
tallene.
For å svare på oppdraget benyttet FHI flere ulike datakilder som Reseptregisteret, Norske
pasientregister (NPR), Kontroll og utbetaling av helserefusjoner KUHR) og data fra global
sykdomsbyrde (GBD).
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Forekomsten av astma og allergi blant barn og voksne – kort
sammendrag av oppdraget
Bakgrunn
De regionale helseforetakene ble i 2011 pålagt av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å
opprette regionale sentre for astma, allergi og annen overfølsomhet (RAAO). Dette fulgte
etter at HOD for perioden 2008-2012 hadde utarbeidet en Nasjonal strategi for forebygging
av astma- og allergisykdommer. Strategien var et redskap for å bedre styrking og
koordinering innen helsetjenesten og i andre sektorer, og det overordnede målet var å
stanse økningen i forekomst av astma- og allergisykdommer og å sikre at de som lever med
disse sykdommene kan leve best mulig.
I 2011 så HOD, Helsedirektoratet og flere fagmiljøer behovet for en fortsatt satsning etter
endt strategiperiode. Samtidig med etablering av RAAO utarbeidet Helsedirektoratet et 10årig handlingsprogram for astma, allergi og annen overfølsomhet, Allergifrisk 2015-2024.
Hovedmålene og de tre viktige innsatsområdene fra strategien 2008-2012 ble videreført, og
beskrivelsen av RAAO ble videreført og utviklet.
Basert på ulike undersøkelser ser det ut til å være en høy forekomst av astma og allergiske
sykdommer i befolkningen, og antallet tilfeller ser ut til å ha økt de siste 20-30 årene. De
allergiske sykdommene utgjør en betydelig utfordring for folkehelsen i Norge, og det er store
samfunnskostnader knyttet til disse sykdommene. Sykdomsbyrden er knyttet til leveår med
redusert livskvalitet/livsutfoldelse og individ-/samfunnskostnader ved blant annet
sykefravær, medikamentell behandling og sykehusinnleggelser.
Vi har pr. i dag ingen nasjonale tall som viser oversikt over disse parameterne. Nasjonale tall
vil være nødvendig for å måle effekt av del tiltak innen astma og allergi.
I Allergifrisk 2015-2024 er det beregnet at astma, allergi og annen overfølsomhet koster det
norske samfunnet 7-10 mrd. NOK pr år. Dette er et estimat basert på beregninger foretatt i
andre land.
Det nasjonale datagrunnlaget er imidlertid for dårlig til at det er mulig å følge utviklingen i
astma og allergi fra år til år. Vi har ikke tilstrekkelig oversikt over problemomfanget og effekt
av tiltak. Det er behov for gode grunnlagsdata.
Folkehelseinstituttet mottok derfor i 2018 et oppdrag fra Helsedirektoratet om å kartlegge
forekomsten av astma og allergi i Norge.
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Bestilling fra Helsedirektoratet
Målet med oppdraget
Belyse forekomsten av astma og allergi blant barn, unge og voksne.

Oppdragsbeskrivelse
Det er behov for nasjonale tall som beskriver utviklingen og status for astma og allergi i
Norge, både for barn og voksne.
Til allergi tilhører luftveisallergi (pollenallergi/allergisk rhinitt), matallergi og kontaktallergi
(hud). Atopisk eksem i første leveår kan gi økt risiko for astma og/eller pollenallergi når man
når skolealder, og det er derfor ønskelig med tall også for atopisk eksem.
Oppdragsgiver:
Lillian Leknes, seniorrådgiver, avdeling miljø og helse, folkehelsedivisjonen,
Helsedirektoratet.
Prosjektansvarlig: Folkehelseinstituttet (FHI), Område for psykisk og fysisk helse, Avdeling for
kroniske sykdommer og aldring. Prosjektleder: Wenche Nystad, seniorforsker.
(** I Allergifrisk 2015-2024 omtales også annen overfølsomhet. Annen overfølsomhet er en
heterogen pasientgruppe til dels uten egne diagnosekoder som gjør at det ikke kan hentes ut
av registre på samme måte som for astma og allergi. Dette prosjektet avgrenses til astma og
allergi.)

Utdyping av oppdraget
For å besvare oppdraget best mulig basert på de data som vi har i Norge, en nærmere
vurdering av datakvalitet og tilgang til data, ble oppdraget nærmere beskrevet til å omfatte
fire delprosjekt:
1.
2.
3.
4.

En systematisk litteraturstudie
Bruk av norske registre for å belyse forekomsten av astma og allergi
Kostnadsoverslag
En valideringsstudie

Arbeidsgruppen
For å besvare oppdraget etablerte Folkehelseinstituttet en arbeidsgruppe med nødvendig
spisskompetanse på de fagområdene prosjektet inkluderte.
Litteratursøk

Eva Denison, seniorforsker
Miriam Bakkeli, hovedbibliotekar
Respirasjonsepidemiologi og norske registre

Siri E Håberg, lege, seniorforsker, FHI
Øystein Karlstad, farmasøyt, seniorforsker, FHI
Maria C Magnus, epidemiolog, forsker, FHI
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Per Nafstad, lege, Prof, Universitetet i Oslo, FHI
Jon Helgeland, seniorforsker, FHI
Christine Parr, epidemiolog, seniorforsker, OsloMet, FHI
Wenche Nystad, epidemiolog, seniorforsker, FHI
Kostnadsberegninger

Torbjørn Wisløff, seniorforsker, FHI, Prof Universitetet i Tromsø
Sykdomsbyrde (Global burden of diseases/GBD)

Simon Øverland, seniorforsker, FHI, prof Universitetet I Bergen
Ann Kristin Knudsen, seniorforsker, FHI, prof Universitetet I Bergen
Klinisk erfaring

Arnulf Langhammer, lege, Prof, NTNU, HUNT Forskningssenter, Levanger
Knut Øymar, lege, Prof, Stavanger Universitetssykehus, Universitetet i Bergen
Gruppen vurderte oppdraget og utarbeidet en protokoll på engelsk som ble sendt til og
godkjent av oppdragsgiver og inkluderte samarbeidspartnerne.
Den systematiske litteraturstudien ble meldt til International prospective register of
systematic reviews (PROSPERO), National Institute for Health Research.
Det ble gjort noen mindre justeringer av protokollen etter en nærmere vurdering av tilgang
til og kvaliteten på norske data i oppdragsperioden. Det betyr at vi ikke kunne belyse
omfanget av matallergi og kontaktallergi, og allergi ble derfor avgrenset til å omfatte
allergisk rhinitt. Aldersfordelingen og oppfølgingstid i enkelte av analysene kan også variere
noe på grunn av tilgjengeligheten av data i de sentrale helseregistrene som også er etablert
på ulike tidspunkt.
Notatet skal på ekstern høring før de endelige resultatene sendes Helsedirektoratet. En
nærmere beskrivelse av metodene som er benyttet i de ulike delene av oppdraget er
grundig beskrevet i den endelige fremstillingen av resultatene.

Del 1: En systematisk litteraturstudie – kort oppsummering
Målet med litteraturstudien var å belyse forekomsten av astma og allergi i Skandinavia
(Norge, Sverige og Danmark) i perioden 2000-2018.
Problemstillingene var:
Hva er forekomsten av astma, allergisk rhinitt og atopisk eksem blant barn, unge og voksne i
Skandinavia?
Studiepopulasjonen inkluderer aldersgruppen 0-44 år, mens den øvre grensen er 18 år for
atopisk eksem i det systematiske litteratursøket.
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For å besvare problemstillingen ble det gjort separate søk for astma, allergisk rhinitt og
atopisk eksem. Vi søkte i følgende databaser: MEDLINE (ovid) og EMBASE (ovid).
Resultatene rapporteres i henhold til retningslinjer for Preferred Reporting Items for
Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA, http://www.prisma-statement.org/).

Hovedresultater - litteraturstudie
Søket på astma resulterte i 2448 artikler. Etter en nærmere gjennomgang av artiklene som
først bestod av en screening basert på tittel og abstract, så en gjennomgang av tesksten og
til slutt en nærmere kvalitetskontroll, endte vi opp med 232 artikler. Disse ble vurdert etter
strenge inklusjons- og eksklusjonskriterier (JBI Critical Appraisal Checklist for Studies
Reporting Prevalence Data https://joannabriggs.org/). Da endte vi opp med omkring 40
artikler på astma.
Det var færre treff på artikler som belyste allergisk rhinitt (871) og atopisk eksem (766).
Disse artiklene ble behandlet på samme måte, og det resulterte også i en sterk reduksjon av
artikler som oppfylte inklusjonskriteriene.
Resultatene fra de systematiske litteratursøkene viser at forekomsten av astma, allergisk
rhinitt og atopisk eksem er følsomme for hvordan disse er definert i de ulike studiene og
publikasjonene. De fleste studier benytter spørreskjemaopplysninger med selv- eller
foreldrerapportering av astma, allergisk rhintt og atopisk eksem. Rapporteringen er ofte «om
du/barnet noen gang har hatt eller om du/barnet har sykdommen kombinert med om
sykdommen er diagnostisert av lege, om du/barnet bruker medisiner og rapportering av
symptomer. Det skilles derfor mellom om de som rapporterer «noen gang skal ha hatt
sykdommen» (livsstilsprevalens) og «om de har den nå» (punktprevalens) med rapportering
av ulike «symptomer siste 12 måneder» som påvirker resultatene. I tillegg vil resultatene
kunne være påvirket av frafall, lav svarprosent, og det er få store nasjonalt representative
studier.
Foreløpige resultater viser at det er små forskjeller i forekomsten av astma, allergisk rhinitt
og atopisk eksem i Norge, Sverige og Danmark. Det synes som om forekomsten av astma har
vært relativt stabil i perioden 2010 til 2018, mens den kan ha økt for allergisk rhinitt.
Forekomsten varierer med kjønn og alder.
En oppsummering av resultatene av de systematiske litteratursøkene blir presentert i januar
etter en nærmere kvalitetskontroll.

Del 2: Bruk av nasjonale registre for å belyse forekomsten av astma og
allergi – kort oppsummering
Målet med registerstudien var å benytte sentrale helseregistre for å belyse forekomsten av
og tidstrender i forekomsten av astma og allergi i perioden 2000 frem til 2018. Perioden
måtte justeres noe avhengig av hvilken tilgang til data som gruppen hadde i
oppdragsperioden og registrenes varighet.
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Problemstillingen var:
Hva er forekomsten av astma, allergisk rhinitt og atopisk eksem i den norske befolkningen?
For å besvare problemstillingen benyttet vi Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister
(Reseptregisteret) som inneholder informasjon om uttak av legemidler på resept i Norge og
Norsk pasientregister (NPR) for å belyse forekomsten av sykehusinnleggelser.
Studiepopulasjonen inkluderer aldersgruppen 0-44 år.
Vi baserte forekomsttallene på: 1.) antall personer med uttak av resepter for astma, allergisk
rhinitt og atopisk eksem fra norske apotek. Hovedresultatene inkluderer kun resepter med
refusjonskode for astma, allergisk rhinitt og atopisk eksem og 2.) antall personer med
sykehusinnleggelser for astma. Vi inkluderte sykehusinnleggelser for anafylaktisk sjokk som
et uttrykk for alvorlig allergi.
Registeret for Kontroll og utbetaling av helserefesjuner (KUHR) egnet seg ikke til beregning
av forekomst siden vi ikke hadde tilgang på individdata men bare antall «kontakter». Derfor
er data fra KUHR kun benyttet i kostnadsberegningene.

Hovedresultater - Reseptregisteret.
Figur 1 viser forekomsten av uttak fra norske apotek for resepter med refusjon for astma,
allergisk rhinitt og atopisk eksem for perioden 2008-2018 fordelt på kjønn.

Figur 1. Uttak av resepter med refusjon fra norske apotek for aldersgruppen 0-44 år i
perioden 2010 til 2018 for astma, allergisk rhinitt og atopisk eksem fordelt på kjønn.
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Her ser vi at bruk av medisiner for allergisk rhinitt og eksem har steget, mens uttak av
medisiner for astma har vært stabil. Dette gjelder begge kjønn. Økningen er på omkring 3%
for allergis rhinitt, mens den var på omkring 2% for atopisk eksem. For astma holdt
forekomsten seg stabil på omkring 5% i hele perioden.
Figur 2 viser hvordan dette fordeler seg på alder for aldersgruppene 0-<2 år, 2-5 år, 6-12 år,
13-15 år, 16-17 år og voksne 18-44 år. Her ser vi at atopisk eksem er den hyppigste plagen
blant barn i alderen 0-<2 år, etterfulgt av astma, mens allergisk rhinitt er sjeldent. Dette
bildet endrer seg med alderen hvor allergisk rhinitt blir mest prevalent etter fylte 6 år.

Figur 2. Uttak av resepter med refusjon fra norske apotek for aldersgruppen 0-44 år i perioden 2010
til 2018 for astma, allergisk rhinitt og atopisk eksem fordelt på aldersgrupper.

Det er ikke store forskjeller mellom helseforetak bortsett fra at uttak av medisiner for
allergisk rhinitt synes å være lavest i Helse Nord RHF (Figur 3). Dette gjaldt særskilt for Troms
og Finnmark.
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Figur 3. Uttak av resepter med refusjon fra norske apotek for aldersgruppen 0-44 år i
perioden 2010 til 2018 fordelt på Helseforetak.

Hovedresultater - Norsk pasientregister (NPR)
For å beregne innleggelser på sykehus benyttet vi data fra NPR for perioden 2010-2017. Vi
beregnet antall innleggelser for astma og anafylaktisk sjokk basert på klassifisering ICD-10
for aldersgruppen 0-40 år. Forekomsten er beregnet for pasienter med en innleggelse som
varte 6 timer eller mer.

Forekomsten av innleggelser på sykehus for astma har gått ned i perioden 2010-2017 (Figur
4). Nedgangen har vært størst blant de yngste aldersgruppene 0-<2 år og 2-5 år.
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Figur 4 Tidstrender i innleggelse på sykehus for astma i aldersgruppene 0-<2 år, 2-5 år, 6-12
år, 13-15 år, 16-17 år og voksne 18-44 år.
For å belyse innleggelser for allergi benyttet vi akutte innleggelser for anafylaktisk sjokk som
mål på allergi. Andelen som legges inn er lav. Den varierer mellom 0,1 til 0,33 innleggelser
per 1000 avhengig av alder. Blant de eldste har andelen som legges inn for anafylaktisk sjokk
vært stabil på omkring 0,1 per 1000, mens andelen blant de yngste i aldergruppen 0-6 år
synes å ha steget litt fra 0,1 til 0,2 per 1000 for jenter og 0,15 til 0,33 per 1000 for gutter.

Hovedresultater - sykdomsbyrde
Vi benyttet også data fra Global Burden of Disease (GBD) prosjektet for å beregne forekomst
og sykdomsbyrde av astma, fordi astma i aldersgruppen 15-49 år er en av sykdommene som
det beregnes sykdomsbyrde for i det globale sykdomsbyrdeprosjektet. Kriteriene for
astmadiagnose i GBD baserer seg på spørreskjemaopplysninger, og astma defineres som:
«noen gang legerapportert astma med tungpusthet («wheezing») i løpet av de siste 12
månedene». Sykdomsbyrdeberegningene for astma gjøres etter tre forskjellige
tilstandsbilder: 1) Kontrollert astma, 2) dels kontrollert astma, og 3) ukontrollert astma.
Forekomst og helsetapsvekter for hver av tilstandsbildene ligger til grunn for beregningene.
Disse resultatene vil ikke være direkte sammenlignbare med andre resultater fra Norge,
fordi GBD prosjektet har en særskilt metodisk tilnærming, de benytter kun
spørreskjemaopplysninger og de benytter ikke norske individdata som bakgrunn for å gjøre
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sine beregninger. Resultatene fra disse analysene må derfor fortolkes med forsiktighet, og
de kan ikke benyttes for å belyse mulige effekter av tiltak på nasjonalt eller regionalt nivå.
Forekomsten av astma har vært relativt stabil i undersøkelsesperioden 2000-2017 for
aldersgruppen 15 til 49 år (Figur 5).
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Figur 5. Forekomsten av astma for begge kjønn per 100 000 basert på data fra GBD i
perioden 2000-2017.
Sykdomsbyrden i form av antall helsetapsjusterte leveår fra astma har også holdt seg ganske
stabil i perioden fra år 2000 til 2017, mens raten er svakt redusert (Figur 6).
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Figur 6. Sykdomsbyrden per 100 000 oppgitt i helsetapsjusterte leveår (DALY) for kvinner og
menn i aldersgruppen 15-49 år.

Del 3: Kostnadsberegninger – kort oppsummering
Målet med kostnadsberegningene var å beregne de årlige kostnadene for astma og allergi i
ulike aldersgrupper.

For å gjøre kostnadsberegningene benyttet vi delvis tall fra Del 2 supplert med data fra
registeret Kontroll og utbetalinger av helserefusjoner (KUHR) og en supplerende fil med data
fra NPR.
Reseptregisteret bidrar med data på bruk av medisiner for astma og allergi basert på uttak
av resepter – blå resept med refusjonskode. Vi benytter maksimal salgspris fra apotek for å
beregne totalkostnadene. For å beregne bruk av helsetjenesten fordelte vi kostnadene på
bruk av primær- og spesialisthelsetjenesten og innleggelser på sykehus for astma og allergi.
Kostnadsberegningene baserer seg på de siste retningslinjene fra Norsk Medisinaldepot.
Dette inkluderer å bruke systemet diagnose-relatert gruppe (DRG-vekter) til å estimere
sykehuskostnader og å basere kostnadsestimater for kontakter med primærhelsetjenesten
på gjeldende normaltariff.

Hovedresultater – kostnadsberegninger
I perioden 2010-2018 har kostnadene for bruk av astmamedisiner gått ned, mnes
kostnadene for bruk av medisiner for allergisk rhinitt og atopisk eksem har steget (Figur 7).
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Figur 7. Tidstrenden i årlige kostnader for bruk av medisiner for astma, allergisk rhinitt og
atopisk eksem for aldersgruppen 0-44 år i perioden 2010-2018.
De årlige kostnadene for bruk av spesialisthelsetjenesten har også gått ned for astma, mens
den har vært relativt stabil for allergis rhinitt og atopisk eksem (Figur 8). Dette gjelder for alle
aldersgrupper (data ikke vist her).

Figur 8. Tidstrenden i årlige kostnader for sykehusinnleggelser og poliklinisk behandling for
aldersgruppen 0-44 år i perioden 2008-2018.
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De årlige kostnadene for bruk av primærhelsetjensten (antall konsultasjoner) har imidlertid
økt både for allergisk rhinitt og atopisk eksem, mens det for astma synes å være en nedgang
(Figur 9).

Figur 9. Tidstrenden i årlige kostnader for bruk av primærhelsetjenesten for astma, allergisk
rhinitt og atopisk eksem for aldersgruppen 0-44 år i perioden 2006-2018.
De totale årlige kostnadene for astma, allergisk rhinitt og atopisk eksem slik de er beregnet i
dette oppdraget for aldersgruppen 0-44 år synes å være redusert med 139 millioner i
perioden 2010-2016 (Tabell 1).

2016

2010

Bruk av medisiner (Reseptregisteret)

394

414

Spesialisthelsetjenesten, NPR

250

390

Konsultasjoner, KUHR

239

219

Totalt

883 mill

1022 mill

Tabell 1. Årlige kostander for bruk av medisiner, spesialisthelsetjenesten og
primærhelsetjenesten i 2010 sammenlignet med 2016.
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Del 4: En valideringsstudie
Data på forekomsten av astma vil variere med målemetode. Populasjonsbaserte
epidemiologiske studier baserer ofte sine forekomsttall på spørreskjemaopplysninger hvor
de benytter selvrapportert eller foreldrerapportert astma som helseutfall. Spørsmålene er
ofte en kombinasjon av om de noen gang har fått diagnosen astma, bruk av astmamedisiner
og rapportering av symptomer siste 12 måneder. Enkelte studier har benyttet lungefunksjon
og måling av bronkial reaktivitet. Hvor vidt denne type mål på astma reflekterer sykdom som
er klinisk relevant er usikkert. Derfor gjennomfører vi en valideringsstudie.
Målet med valideringsstudien er å belyse forekomsten av astma ved hjelp av ulike
målemetoder som selvrapportert astma, astma registrert i ulike helseregistre,
pasientjournaler og kliniske undersøkelser.
Resultatene fra valideringsstudien vil foreligge våren 2020.

Kommentarer
I tillegg har vi gjort sensitivitetsanalyser for å bedre kunne vurdere tallene.
Av disse nevnes:
1. I Reseptregisteret
a. Trender i uttak av medisiner for allergisk rhinitt uten refusjonskode.
b. Trender i salgstall for medisiner for allergisk rhinitt
c. Trender i uttak av medikamenter for atopisk eksem med og uten kremen
Canoderm
2. I NPR – Trender i innleggelser på sykehus for bronkiolitt

Alle resultatene skal ut på ekstern høring, og vi tar derfor forbehold om små justeringer av
resultatene.
Resultater ut over det som er vist i dette notatet, blir presentert på møtet 17. januar.
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