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Sammanfattning 
Praxisstudien astma/KOL har som syfte att undersöka i vilken grad sjukvården i Uppsala-
Örebro regionen uppfyller Socialstyrelsens riktlinjer för omhändertagande av vuxna patienter 
med astma och KOL. Denna rapport avhandlar situationen för KOL-vården i regionen.  
 
Studien har omfattat 14 sjukhus, 56 vårdcentraler och drygt 1100 patienter med KOL. 
Undersökningen har genomförts i tre steg: strukturenkät till vårdgivare, enkät till slumpvis 
utvalda patienter med KOL och journalgranskning för samma patienter under perioden 2000-
2003. 
 
Tillgången till utrustning som spirometrar, pulsoximetrar, nebulisatorer och ventilatorer för 
non-invasiv ventilator behandling är god. Däremot finns brister när det gäller tillgång och 
utnyttjande av rökslutarstöd, fysisk träning och rehabilitering. Två tredjedelar av 
vårdcentralerna hade astma/KOL-mottagningar men endast hälften av dessa uppfyllde 
kriterierna för godkänd astma/KOL-mottagning. En betydande del av patienterna har sökt 
akut på grund av sin sjukdom under senaste halvåret. Trots den goda tillgången till 
spirometrar har var tredje patient i primärvården fått diagnosen KOL utan att spirometri 
utförts. Även enkla åtgärder som mätning av längd/vikt/BMI saknas i stor utsträckning. 
 
Undersökningen visar att det finns en god situation inom regionen vad gäller utrustning för 
KOL-vård som t.ex spirometrar, men att det finns påtagliga brister vad gäller utnyttjandet av 
denna utrustning. Ökad utbildning samt uppbyggnad och ökat utnyttjande av rökslutarstöd, 
astma/KOL-mottagning och rehabilitering vid KOL är önskvärd i vår region. 
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Inledning 

Socialstyrelsen har under år 2004 utarbetat riktlinjer för diagnostik och behandling vid astma 
och KOL. Syftet med Socialstyrelsens riktlinjer är att stärka patienternas möjligheter att få 
likvärdig och effektiv vård i alla delar av landet. I riktlinjerna finns rekommendationer, 
rangordnade i en skala från 1-10, som skall kunna utgöra ett stöd för sjukvårdshuvudmännens 
planerings- och prioriteringsarbete. Dessutom finns i riktlinjerna ett förslag till 
kvalitetsindikatorer för omhändertagande av astma och KOL i primärvården samt för KOL 
inom sjukhusbaserad specialistvård. 
 
Riktlinjerna bygger bland annat på SBUs systematiska kunskapssammanställning om 
behandling av astma och KOL, på de internationella riktlinjerna GINA och GOLD som delvis 
baseras på systematiska kunskapssammanställningar samt på det svenska nationella KOL-
vårdprogrammet. När nya riktlinjer utarbetas är implementeringen av dessa en viktig uppgift 
där ansvaret vilar både på sjukvårdshuvudmannen och den medicinska professionen.  
 
Från AIM-studien som utfördes inom Uppsala-Örebroregionen år 2000 finns sedan tidigare 
kunskap om hur patienten med astma mår och hur strukturen av astmavården ser ut i 
primärvården. Däremot saknas idag kunskap om i vilken grad omhändertagandet av patienter 
med astma och KOL överensstämmer med de rekommenderade prioriteringar och uppsatta 
kvalitetsmål som Socialstyrelsen utarbetat.  

Tanken med denna praxisstudie inom Uppsala-Örebroregionen är att ge ökad kunskap om 
vården för dessa sjukdomar, underlätta implementeringsarbetet för riktlinjerna och förbättra 
omhändertagandet för patienter med astma och KOL. Målsättningen har varit att få ett 
representativt urval av patienter och vårdgivare inom både inom regionen och varje län. 

Praxisstudien avser att jämföra Socialstyrelsens riktlinjer och hur den faktiskt bedrivna vården 
inom primär- och sjukhusvård i Uppsala-Örebroregionen överensstämmer med 
rekommenderade prioriteringar och uppsatta kvalitetsmål som Socialstyrelsen utarbetat. Ökad 
kunskap om vården av dessa sjukdomar underlättar implementeringsarbetet av riktlinjerna och 
ger ökade möjligheter till förbättrat omhändertagande för patienter med astma och KOL.  
 
I projektgruppen har förutom projektansvariga Karin Lisspers, Björn Ställberg och Christer 
Janson ingått representanter från primärvård och sjukhusvård från landstingen inom regionen. 
Dessa har varit Mats Arne, sjukgymnast, Karlstad; Synnöve Bergentz, överläkare, 
Lindesberg; Kristina Bröms, allmänläkare, Gävle; Mikael Hasselgren, allmänläkare, Karlstad; 
Gunnar Johansson, allmänläkare, docent, Uppsala; Lennart Nilholm, överläkare, Örebro; 
Peter Odebäck, allmänläkare, Kristinehamn; Lena Steinholtz, överläkare, Västerås; Kurt 
Svärdsudd, professor, Uppsala. 
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Frågeställning 
I vilken grad uppfyller sjukvårdens omhändertagande av vuxna patienter med astma och KOL 
Socialstyrelsens riktlinjer för dessa sjukdomar?  
 
Metod 
Målsättningen har varit att få ett representativt urval av patienter och vårdgivare inom både 
regionen och varje län. Projektet har planerats som en journalgranskningsstudie då 
huvudsyftet är att fokusera på de kvalitetsindikatorer som föreslås i Socialstyrelsens riktlinjer. 
Med nuvarande datasystem är det omöjligt att erhålla dessa uppgifter på annat sätt än genom 
en journalgranskningsstudie. Journaldata har kompletterats med en patientenkät som skickats 
samtidigt med patientinformationen och patientmedgivande. Uppgifter om mottagningarnas 
strukturkvalitet har besvarats via enkät till respektive mottagning. 
 
Studien har genomförts i Uppsala-Örebroregionens sju län (Sörmland, Uppsala, Gävleborg, 
Västmanland, Örebro, Värmland och Dalarna) i tre steg; organisationsenkät, patientenkät och 
journalgranskning. 
 
Åtta vårdcentraler per län, samt en medicin- och en lungklinik alternativt lungmottagning per 
län utvaldes slumpmässigt. Det innebär att 56 vårdcentraler och 7 medicin- och 7 lungkliniker 
har ingått i studien. Vårdcentraler med mindre än 3000 patienter i upptagningsområdet 
exkluderades. 
 
Strukturenkät 
För att få en uppfattning om de resurser som finns för omhändertagande av patienter med 
astma och KOL har vårdcentralerna och sjukhusklinikerna år 2005 besvarat en enkät om den 
befintliga organisationen för omhändertagande av patienter med astma och KOL.  
 
Patientenkät 
På varje vårdcentral/klinik upprättades en diagnoslista över samtliga aktuella patienter, 18 - 
75 år, med astma- respektive KOL-diagnos under perioden 2000-01-01 – 2003-12-31. 

En poweranalys gjordes för att få en uppfattning om hur många patienter som behövdes i 
studien för att kunna göra vetenskapliga analyser. Målsättningen var att erhålla utvärderbara 
data från ca 1680 patienter i primärvården och ca 700 inom slutenvården med astma och 
KOL. 

Ett slumpmässigt urval av patienter utifrån diagnoslistan gjordes så att varje vårdcentral fick 
15 utvärderbara patienter med astma respektive 15 patienter med KOL. Från medicin- och 
lungklinikerna slumpades 25 patienter från respektive diagnosgrupp.  
 
KOL-enkät 
En enkät skickades år 2005 till 1091 slumpvis utvalda patienter med KOL på de 56 
vårdcentralerna och till 467 slumpvis utvalda patienter på de 14 sjukhusen. Patientenkäten 
innehöll frågor om patientkaraktäristika, rökning, symtom, medicinering, akutbesök, graden 
av andfåddhet samt upplevd livskvalitet. Svarsfrekvensen var 75 %. Samtidigt med 
frågeformuläret skickades patientinformation och en förfrågan om att få använda patienternas 
avidentifierade journaler i forskningssyfte. 98% av de som besvarade enkäten gav sitt 
skriftliga medgivande till detta. 
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Journalgranskning 
Samtliga journaler avidentifierades och kodades för patient, mottagning och län innan de 
lämnade respektive mottagning. Journalgranskningen har sedan genomförts efter en utförlig 
mall och av två sjuksköterskor med stöd av forskargruppen. Detta har möjliggjort en enhetlig 
bedömning av journalanteckningarna. 
 
De parametrar som bedömts vid journalgranskningen bygger på de kvalitetsindikatorer och 
prioriteringar som finns i Socialstyrelsens riktlinjer och är sådant som getts hög prioritet 
(rangordnats högt) i Socialstyrelsens riktlinjer. Exempel på sådants som bedömts vid 
journalgranskningen är: 
 
Tobaksanamnes och rökslutarstöd, sjukskrivning, hur är diagnosen ställts, 
utförd spirometri, pulsoximetri, viktkontroll, influensavaccination, medicinering, annan 
samtidig sjukdom, Astma/KOL-sköterskebesök, remiss till sjukgymnast-dietist-
arbetsterapeut-KOLskola, uppföljning, uppgifter om och åtgärder vid akutbesök samt 
sjukhusinläggningar och åtgärder i samband med sjukhusvård. 
 
Presentation av rapporten 
I denna rapport presenteras resultat från strukturenkät, patientenkät och journalgranskning i 
form av tabeller och figurer med kommentarer. Resultaten presenteras både länsvis och för 
hela Uppsala-Örebroregionen. 
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  Struktur och organisation 
 
Tabell 1.  
 
Struktur av KOL-vården på sjukhus enligt Socialstyrelsens riktlinjer 
 
 
 
 
 
Sjukhus 

Vård-
pro-
gram 1  

 
Ja/Nej 

Spiro-
meter 2  
 

 
Ja/Nej 

Rök- 
avvänj- 
ning 3  

 
Ja/Nej 

Träning 4
 
 

 
Ja/Nej 

KOL-
rehabili-
tering 5

 
Ja/Nej 

NIPV 6
 
 

 
Ja/Nej 

Totalt 
per sjh 7
 

 
Ja/Nej 

Falun* a Ja Ja Ja Ja Ja Ja 6/6 
Mora** a Ja Ja Nej Nej Ja Ja 4/6 
Gävle* b Nej Ja Nej Ja Nej Ja 3/6 
Bollnäs** b Ja Ja Nej Nej Nej Nej 2/6 
Eskilstuna* c Nej Ja Nej Ja Nej Ja 3/6 
Katrineholm** c Nej Ja Nej Nej Ja Ja 3/6 
Akademiska sjh* d Nej Ja Ja Ja Ja Ja 5/6 
Enköping** d Ja Ja Ja Ja Ja Ja 6/6 
Karlstad* e Ja Ja Nej Nej Nej Ja 3/6 
Arvika** e Ja Ja Nej Ja Ja Ja 5/6 
Västerås* f Nej Ja Ja Ja Ja Ja 5/6 
Köping** f Nej Nej Ja Nej Nej Ja 2/6 
Örebro* g Ja Ja Ja Ja Ja Ja 6/6 
Lindesberg** g Ja Ja Ja Ja Nej Ja 5/6 
Totalt antal i 
regionen 8/14 13/14 7/14 9/14 8/14 13/14  

* Lungklinik, ** Medicinklinik 
Landsting: a Dalarna, b Gävleborg, c Sörmland, d Uppsala, e Värmland, f Västmanland,  
g Örebro. 
 
Tabellförklaring 
1 Finns lokalt eller regionalt vårdprogram för KOL. 
2 Finns spirometer på den egna mottagningen. 
3 Kan erbjuda rökavvänjningsstöd för KOL-patienter av utbildad personal på den egna 

mottagningen. 
4 Finns möjligheter till träning för KOL-patienter i anslutning till den egna mottagningen. 
5 Finns möjligheter till multidiciplinär KOL-rehabilitering i anslutning till den egna 

mottagningen. 
6 Behandlas patienter med akuta försämringar med NIPV (non-invasiv ventilatorbehandling.) 

på det egna sjukhuset. 
7 Antal uppfyllda kriterier per sjukhus av 6 möjliga. 
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Struktur av KOL-vården på sjukhus 
Endast 3 av 14 sjukhus uppnådde alla de 6 kvalitetskriterierna i strukturenkäten. Största 
bristen fanns vad gällde tillgång till rökavvänjning, vilket är anmärkningsvärt med tanke på 
att rökavvänjning hamnar högst på Socialstyrelsens rangordningslista. Alla utom ett sjukhus 
hade möjligheten att behandla KOL-patienter med akuta försämringsperioder med non-
invasiv ventilator behandling (NIPV), vilket är glädjande med tanke på att tillgång till denna 
åtgärd också hamnar högst på prioriteringslistan.  
 Tillgången till spirometrar var relativt god medan det fanns brister vad gällde 
möjligheten till fysisk träning och multidisciplinär rehabilitering för KOL patienter på 
sjukhusen. De två sistnämnda åtgärderna har fått en medelhög prioritering i riktlinjerna 
(rangordning 5).
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Tabell 2.  
 
Struktur av KOL-vården i primärvården enligt Socialstyrelsens riktlinjer 
 
Landsting Astma/KOL-

mottagning 1  
 

Antal* 

Spirometer 2
 

 
Antal 

Pulsoxi-
meter 3

 
Antal 

Nebulisator 4  
 

 
Antal 

Vårdprogram 5 
 
 

Antal 
Dalarna 7/8 8/8 8/8      7/8 ** 7/8 
Gävleborg 4/8 8/8 7/8 7/8 3/8 
Sörmland 5/8 8/8 6/8 8/8 5/8 
Uppsala 6/8 6/8 6/8 6/8    5/8** 
Värmland 5/8 8/8 8/8 8/8      5/8*** 
Västmanland 3/8 8/8 4/8 7/8     3/8*** 
Örebro 6/8 8/8 7/8 7/8    7/8** 
Totalt i 
regionen  
(% - Ja) 

64% 93% 82% 91% 65% 

* Se även tabell 3 för uppfyllande av kriterierna för en godkänd astma/KOL-mottagning 
** Svar saknas från 1 vårdcentral 
*** 1 vc vet ej 
 
Tabellförklaring 
1 Antal vårdcentraler med Astma/KOL-mottagning. (Redovisas med antal möjliga per 8 

vårdcentraler för varje landsting). 
2 Finns spirometer på den egna mottagningen. (Redovisas med antal möjliga per 8 

vårdcentraler för varje landsting). 
3 Finns pulsoxymeter (för mätning av syrgasmättnad) på den egna mottagningen. (Redovisas 

med antal möjliga per 8 vårdcentraler för varje landsting). 
4 Finns nebulisator för akutbehandling på den egna mottagningen. (Redovisas med antal 

möjliga per 8 vårdcentraler för varje landsting). 
5 Finns lokalt eller regionalt vårdprogram för KOL. (Redovisas med antal möjliga per 8 

vårdcentraler för varje landsting) 
 
 
Struktur av KOL-vården i primärvården 
De förslag till kvalitetsindikatorer gällande organisation av KOL-vården i primärvården som 
anges i Socialstyrelsens riktlinjer är: 

• Finns speciell mottagning för KOL-patienter på vårdcentralen? 
• Finns spirometer på vårdcentralen? 
• Finns pulsoximeter på vårdcentralen? 
• Finns nebulisator för akutbehandling på vårdcentralen? 
 

64% av vårdcentralerna anger att de har astma/KOL-mottagning med en relativt stor spridning 
mellan länen. År 2000 hade 53% av vårdcentralerna i regionen astmamottagning (AIM-
studien). 
 Spirometrar finns på 93% av vårdcentralerna vilket är en ökning från 76% år 2000 
(AIM-studien). Spirometriundersökning är en nödvändighet för att kunna ställa diagnosen 
KOL. 
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 Pulsoximeter som används för att fastställa syremättnad i blodet är viktig framförallt 
vid handläggningen av akuta besvär, där det har hög prioritering (rangordning 2), samt vid 
medelsvår till svår KOL för att bedöma om det föreligger risk för andningssvikt. 82% av 
vårdcentralerna i regionen har tillgång till denna utrustning. Även här finns en spridning 
mellan länen. 
 91% av vårdcentralerna har nebulisator som är en nödvändighet för akutbehandling av 
KOL-patienter.  
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Tabell 3.  
 
Kriterier för astma/KOL-mottagning i primärvården 
 
 
 
 
 
 
Landsting 

Astma/KOL-
mottagning 1  

 
 
 

Antal 

Antal 
mottagnings-
timmar / 1000 
inv och vecka 2  

 
Medel (range) 

Astma/KOL 
ansvarig läkare 3

 
 
 

Antal 

Godkänd/ej 
godkänd 
astma/KOL-
mottagning 4

 
Antal 

Dalarna 7/8 0,7 (0,3-1,1) 5/7 3/7 
Gävleborg 4/8 0,9 (0,4-1,4) 4/4 2/4 
Sörmland 5/8 0,7 (0,2-1,1) 5/5 3/5 
Uppsala 6/8 0,8 (0,4-1,0) 6/6 4/6 
Värmland 5/8 1,6 (0,6-2,6) 2/5 1/5 
Västmanland 3/8 0,2 (0,1-0,2) 1/3 0/3 
Örebro 6/8 0,9 (0,1-1,7) 4/6 4/6 
Totalt i 
regionen  64% 0,8 (0,1-2,6) 75%* 30% ** 

* Andel av de med astma/KOL-mottagning som har en astma/KOL-ansvarig läkare 
**Andel med godkänd astma/KOL-mottagning beräknat på samtliga 56 mottagningar i   
    regionen. 
 
Tabellförklaring 
1 Antal vårdcentraler med Astma/KOL-mottagning. (Redovisas med antal möjliga per 8 

vårdcentraler för varje landsting). 
2 Antal mottagningstimmar/1000 invånare och vecka. (Beräknat utifrån de mottagningar som 

angivit att de har en astma/KOL-mottagning). 
3 Antal mottagningar med en astma/KOL-ansvarig läkare. Redovisas av de mottagningar som 

angivit att de har en astma/KOL-mottagning.  
4 Antal godkända astmamottagningar. Redovisas av de mottagningar som angivit att de har en 

astma/KOL-mottagning.  
 
 
Kriterier för astma/KOL-mottagning i primärvården 
 
Kriterier för ”godkänd” astmamottagning som SFAMs nätverk för astma- och 
allergiintresserade läkare presenterade 1998: 
 
• Specialutbildad sjuksköterska 
• Verksamhetsansvarig läkare 
• Utrustad med spirometer 
• Genomföra strukturerad utredning 
• Ge patientundervisning 
• Tidsbeställd mottagning för sköterskan 
• Minst 0,5 mottagningstimmar/1000 invånare och vecka 
 
Detta gäller dock enbart astmamottagning och då KOL-patienter nu också inkluderas i 
mottagningen och uppdraget blivit större kommer nya kriterier utformade av SFAMs nätverk 
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för astma- och allergiintresserade läkare och ASTA, astma- och allergisjuksköterskornas 
förening att presenteras under hösten 2007. 
 Av samtliga mottagningar i primärvården hade 30% en ”godkänd” astma/KOL-
mottagning, 34% en ”icke godkänd” och 36% saknade en astma/KOL-mottagning. Den 
genomsnittligt avsatta tiden för mottagningarna varierar mycket både mellan och inom länen.   
 
 
Figur 1.  
Fördelning av astma/KOL-mottagningar i primärvården i respektive landsting i 
regionen 
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Tabell 4.  
 
Tillgång till rökslutarstöd och möjligheter till KOL-rehabilitering i 
primärvården 
 
 
 
 
Landsting 

Rökav-
vänjning 1

 
Antal 

Sjuk- 
gymnast 2

 
Antal 

Arbets-
terapeut 3

 
Antal 

Dietist 4
 
 

Antal 

Kurator/ 
psykolog 5

 
Antal 

Dalarna 4/8  5/8* 6/8 1/8 5/8 
Gävleborg 2/8 4/8 8/8 8/8 8/8 
Sörmland 5/8 5/8 7/8 4/8 8/8 
Uppsala 4/8 6/8 6/8 8/8 8/8 
Värmland 6/8 3/8 2/8 1/8 7/8 
Västmanland 3/8  4/8* 8/8 1/8 8/8 
Örebro 5/8 3/8 4/8 0/8 8/8 
Totalt i 
regionen  
(% - Ja) 

52% 63% 71% 41% 93% 

*Svar saknas från 1 vårdcentral 
 
Tabellförklaring 
1 Antal vårdcentraler som erbjuder rökavvänjningsstöd av utbildad personal på den egna 

mottagningen. (Redovisas med antal möjliga per 8 vårdcentraler för varje landsting). 
2 Antal vårdcentraler med tillgång till sjukgymnast för patienter med KOL på den egna 

mottagning eller inom primärvården. (Redovisas med antal möjliga per 8 vårdcentraler för 
varje landsting). 

3 Antal vårdcentraler med tillgång till arbetsterapeut för patienter med KOL på den egna 
mottagning eller inom primärvården. (Redovisas med antal möjliga per 8 vårdcentraler för 
varje landsting). 

4 Antal vårdcentraler med tillgång till dietist för patienter med KOL på den egna mottagning 
eller inom primärvården. (Redovisas med antal möjliga per 8 vårdcentraler för varje 
landsting). 

5 Antal vårdcentraler med tillgång till kurator/psykolog för patienter med KOL på den egna 
mottagning eller inom primärvården. (Redovisas med antal möjliga per 8 vårdcentraler för 
varje landsting). 

 
 
Tillgång till rökslutarstöd och möjligheter till KOL-rehabilitering i 
primärvården  
Den främsta orsaken till utveckling och fortsatt försämring av KOL är tobaksrökning. 
Behandling av tobaksberoende är därför den viktigaste åtgärden vid behandling av KOL. 
Rökstopp är också den enda behandling som visat sig påverka långtidsförloppet. 
Rådgivning i rökfrågor samt nikotinsubstitut rangordnas med 1 i Socialstyrelsen riktlinjer, det 
vill säga har högsta prioritet. Trots detta kan endast hälften (52%) av vårdcentralerna i 
regionen erbjuda rökavvänjningsstöd på den egna mottagningen. 
Målsättning med KOL-rehabilitering är att via teamarbete med patienten i centrum bibehålla 
och om möjligt öka den fysiska, psykiska och sociala funktionsförmågan, samt förbättra 
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livskvaliteten. I teamarbetet kan ingå olika kompetenser, såsom sjukgymnast, arbetsterapeut, 
dietist och psykolog eller kurator. 
 Regelbunden fysisk träning har visat sig förbättra både livskvalitet och 
ansträngningsförmåga för patienter med KOL. Sjukgymnastledd fysisk träning vid svår och 
medelsvår KOL har fått en medelhög prioritering i riktlinjerna (rangordning 5). 63% av 
vårdcentralerna anger att de har tillgång till sjukgymnastik inom primärvården. Variationen 
mellan länen i regionen är här relativt stor, liksom tillgången till arbetsterapeut (71% totalt), 
dietist (41% total) och kurator/psykolog (93% totalt). 
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Data från patientenkät och journalgranskning 
 
Tabell 5.  
 
Patientkarakteristika (Data från patientenkäten) 
 
Patientkarakteristika från primärvården respektive sjukhus i de olika landstingen 
 
 

Primärvård Sjukhus  
 
 
 
 
Landsting 

Antal 
svar 1

Ålder 2 Kvin-
nor 3
 
 
(%) 

Minst 3-
årigt 
gymna-
sium 4  

(%) 

Antal 
svar 1

Ålder 2 Kvin-
nor 3  
 
 

(%) 

Minst 3-
årigt 
gymna-
sium 4  

(%) 
Dalarna 111 64 62 16 48 63 50 19 
Gävleborg 108 65 65 13 50 64 57 14 
Sörmland 131 65 60 15 53 64 60 13 
Uppsala 108 64 55 24 55 65 53 22 
Värmland 111 64 55 18 45 64 62 11 
Västmanland 97 64 57 14 45 67 58 4 
Örebro 115 64 60 21 49 66 53 17 
Totalt i 
regionen  781 64 år 59% 17% 345 65 år 56% 15% 

 
Tabellförklaring 
1 Antal utvärderbara patientenkäter. 
2 Medelålder. 
3 Andel kvinnor. 
4 Utbildningsnivå. Andel med 3-årigt gymnasium eller mer. 
 
Patientkarakteristika  
Tabellen visar att KOL nu är minst lika vanligt hos kvinnor som män. Relativt få av 
patienterna hade högre utbildning, vilket stämmer väl med epidemiologiska studier som visar 
att lågt socioekonomiskt status är en riskfaktor för KOL även sedan man tagit hänsyn till 
rökning.  
 Förvånansvärt nog så fanns ingen påtaglig åldersskillnad mellan patienter i 
primärvården respektive på sjukhus. Det föreligger inga stora skillnader vad gäller köns- och 
åldersfördelning mellan länen. 
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Figur 2. 
 
Fördelning av svårighetsgrad i regionen för patienter i primärvård respektive sjukhus. 
Svårighetsgraden baseras på gränser enligt det svenska nationella KOL-
vårdprogrammet 2007. Endast patienter där spirometridata varit tillgängliga vid 
journalgranskning ingår.  
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Andel patienter (%) för respektive svårighetsgrad ses i varje stapel.   
 
Medelvärde av högst uppmätta FEV1 (lungfunktionsvärde) i procent av förväntat värde, för 
patienter med utförd spirometri under tidsperioden:  
Patienter i primärvården: 63% av förväntat värde.  
Patienter på sjukhus: 51% av förväntat värde. 
 
Fördelning av svårighetsgrad 
Som väntat behandlas svårare sjuka patienter i sjukhusvård än i primärvård. En tredjedel och 
hälften av patienterna i primär- respektive sjukhusvård har svår eller medelsvår KOL. Man 
bör dock notera att den svenska klassificeringen av KOL skiljer sig från den man använder 
internationellt. Det som i Sverige benämns som lindrig KOL betecknas internationellt som 
medelsvår sjukdom. Det är viktigt att tänka på att även patienter med s.k. lindrig KOL kan 
vara svårt handikappade av sin lungsjukdom och en revidering av den svenska 
klassifikationen så att den bättre överensstämmer med den internationella är önskvärd.
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Tabell 6. 
 
Uppgiven medicinering senaste halvåret – Data från patientenkäten 
 
Primärvård respektive sjukhus 
 

Inhalations- 
steroid 1  
 
 

 
(%) 

Långverkande 
beta-2-
stimulerare 2  
 

 
(%) 

Inhalations-
steroid och 
långverkande-
beta-2 –
stimulerare 3  

(%) 

Atrovent 4
 
 
 
 

(%) 

Spiriva 5
 
 
 
 

(%) 

 
 
 
 
 
 
Landsting PV Sjh PV Sjh PV Sjh PV Sjh PV Sjh 
Dalarna 51 65 41 60 40 54 13 13 25 45 
Gävleborg 57 56 52 60 46 52 28 29 29 47 
Sörmland 55 70 46 59 43 53 23 42 41 49 
Uppsala 58 71 41 56 39 55 25 29 23 31 
Värmland 48 58 40 53 37 49 12 26 31 33 
Västmanland 51 87 42 84 37 82 31 39 15 43 
Örebro 57 80 48 59 43 57 18 31 29 36 
Totalt i 
regionen  54 69 44 61 41 57 21 30 28 41 

 
Tabellförklaring: 
1 Andel patienter med regelbunden behandling med inhalationssteroid senaste halvåret (I 

kolumnen ingår de som har regelbunden behandling med inhalationssteroid med eller utan 
kombination med långverkande beta-2-stimulerare). 

2 Andel patienter med regelbunden behandling med långverkande beta-2-stimulerare senaste 
halvåret (I kolumnen ingår de som har regelbunden behandling med långverkande-beta-2-
stimulerare med eller utan kombination med inhalationssteroid). 

3 Andel patienter med regelbunden behandling med kombination av inhalationssteroid och 
långverkande beta-2-stimulerare senaste halvåret (Antingen som separata inhalatorer eller 
med fast kombination). 

4 Andel patienter med regelbunden behandling med Atrovent senaste halvåret.  
5 Andel patienter med regelbunden behandling med Spiriva senaste halvåret.  
 
 
Uppgiven medicinering senaste halvåret 
Undersökningen visar att mer än hälften av KOL-patienterna i primärvården använder 
inhalationssteroider och att användningen av kombinationen inhalationssteroid och 
långverkande beta-2-stimulerare är mycket utbredd. Som väntat så använder patienter från 
sjukhusmottagningar mer läkemedel än primärvårdspatienterna.  
 Undersökningen antyder också att det finns skillnader mellan länen i användningen 
av läkemedel. Störst var skillnaderna för kombinationen av inhalationssteroid och 
långverkande beta-2-stimulerare på sjukhusmottagningar samt vad gäller primärvården 
användandet av långverkande antikolinergika (Spiriva). 
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Figur 3. 
 
Sjukdomens svårighetsgrad och medicinering i regionen oberoende av vårdnivå. 
 
Andel patienter med viss svårighetsgrad och uppgiven medicinering.  
Svårighetsgraden baseras på gränser enligt svensk nationellt KOL-vårdprogram 2007. 
Endast patienter där spirometridata varit tillgängligt vid journalgranskning ingår. 
Medicineringsdata baseras uppgifter från patientenkäten.   
 
Totalt i regionen 
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Förklaring till ovanstående figur om läkemedelsbehandling: 
1 Andel patienter med uppgiven regelbunden behandling med inhalationssteroid (ICS) senaste 

halvåret (I kolumnen igår de som har regelbunden behandling med inhalationssteroid med 
eller utan kombination med långverkande beta-2-stimulerare). 

2 Andel patienter med uppgiven regelbunden behandling med långverkande beta-2-stimulerare 
(LABA) senaste halvåret (I kolumnen igår de som har regelbunden behandling med 
långverkande-beta-2-stimulerare med eller utan kombination med inhalationssteroid). 

3 Andel patienter med uppgiven regelbunden behandling med kombination av 
inhalationssteroid och långverkande beta-2-stimulerare (ICS+LABA) senaste halvåret 
(Antingen som separata inhalatorer eller med fast kombination). 

4 Andel patienter med uppgiven regelbunden behandling med Atrovent senaste halvåret.  
5 Andel patienter med uppgiven regelbunden behandling med Spiriva senaste halvåret.  
 
Sjukdomens svårighetsgrad och medicinering 
Figuren visar att det finns en avsevärd skillnad mellan riktlinjer och praktik. Det gäller särskilt 
inhalationssteroider som i nuvarande riktlinjer bara rekommenderas vid medelsvår och svår 
KOL.
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Tabell 7. 
 
Symtom och akutbesök på grund av KOL – Data från patientenkäten 
 
Primärvård respektive sjukhus  
 

Vaknat 1
 

(%) 

Sökt akut 2
 

(%) 

Sjukhus-
vårdats 3 

(%) 

Behandlings-
plan 4 

(%) 

Under-
viktiga 5 

(%) 

 
 
 
Landsting PV Sjh PV Sjh PV Sjh PV Sjh PV Sjh 
Dalarna 38 30 24 44 7 21 7 13 10 9 
Gävleborg 31 38 35 48 5 16 13 9 10 9 
Sörmland 36 42 36 48 8 21 16 20 6 29 
Uppsala 41 37 24 44 3 24 14 14 7 16 
Värmland 32 42 24 31 8 7 6 16 12 7 
Västmanland 40 57 33 47 7 20 9 21 11 26 
Örebro 36 45 28 29 5 16 8 17 8 16 
Totalt i 
regionen  36 41 29 42 6 18 11 16 9 16 

 
Tabellförklaring: 
1 Andel patienter som vaknat minst en natt senaste veckan på grund av symtom från sin KOL-

sjukdom.  
2 Andel patienter som sökt akut minst en gång antingen på vårdcentral eller på sjukhus senaste 

halvåret på grund av KOL.  
3 Andel patienter som sjukhusvårdats minst en gång senaste halvåret på grund av KOL. 
4 Andel patienter som fått en skriftlig instruktion/behandlingsplan för medicinändring vid 

försämring av sin KOL.  
5 Andel patienter som är underviktiga (BMI<20). 
 
 
Symtom och akutbesök på grund av KOL 
Försämrad livskvalitet med symtom från andningsvägarna är vanligt förekommande hos 
patienter med KOL. Detta ses också i denna studie där många, både i primärvården (36%) och 
från sjukhus (41%), har en störd nattsömn på grund av sin KOL-sjukdom.  
 Även akutbesök är mycket vanligt förekommande både bland primärvårdens och 
sjukhusets patienter. Av patienter från primärvården hade 29% sökt akut på grund av KOL 
senaste halvåret 42% av patienter från sjukhus. Även andelen sjukhusvårdade var högt bland 
patienter från sjukhus. Andel patienter med akuta besök är ett viktigt resultatmått för 
uppföljning av KOL enligt Socialstyrelsens riktlinjer.  
 Studien visar att endast ett litet antal patienter fått en skriftlig 
instruktion/behandlingsplan för medicinändring vid försämring av sin KOL.  
 Undervikt är en riskfaktor för akuta försämringar och tidig död vid KOL. Studien 
visar på en relativt stor andel patienter som är underviktiga med BMI<20 både i primärvården 
(9%) och på sjukhus (16%).
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Tabell 8. 
 
Rökning och vaccination – Data från patientenkäten 
 
Primärvård respektive sjukhus 
 

Daglig 
rökare 1  

(%) 

Erbjudits 
rökslutarstöd 2

%) 

Fått 
rökslutarstöd 3 

(%) 

Influensa-
vaccination 4  

(%) 

Pneumokock-
vaccination 5

(%) 

 
 
 
Landsting PV Sjh PV Sjh PV Sjh PV Sjh PV Sjh 
Dalarna 38 21 24 20 7 10 48 48 30 48 
Gävleborg 26 26 40 62 14 15 51 54 18 31 
Sörmland 34 11 30 67 12 20 50 53 43 52 
Uppsala 37 9 55 40 25 0 41 48 42 51 
Värmland 31 18 32 25 13 0 52 77 37 62 
Västmanland 36 18 35 38 12 13 44 53 27 48 
Örebro 30 12 55 40 27 33 48 78 11 25 
Totalt i 
regionen  33 16 38 42 16 13 48 58 30 45 

 
Tabellförklaring: 
1 Andel patienter som är dagligrökare. 
2 Andel av daglig rökare som av sjukvården erbjudits hjälp med rökstopp. 
3 Andel av daglig rökare som av sjukvården fått rökslutarhjälp. 
4 Andel patienter som fått vaccination mot influensa senaste året.  
5 Andel patienter som fått vaccination mot lunginflammation (pneumokockvaccination) 

senaste 5 åren. 
 
 
Rökning och vaccination 
Rökslutarstöd hamnar högst på prioriteringslistan, men en tredje del av KOL-patienter i 
primärvården är fortfarande rökare. Endast en liten del av dessa patienter rapporterar att de 
erhållit rökslutarstöd. Situationen är lika dålig på sjukhus. Förutom rökslutarstöd så har 
vaccinationer också en framträdande plats på rangordningslistan (rangordning 3). Ungefär 
hälften av patienterna har erhållit influensavaccination medan andelen som fått 
pneumokockvaccination är ännu lägre. Det finns stora skillnader mellan länen både vad gäller 
rökslutarstöd och vaccinationer. 
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Tabell 9. 
 
Utredning och åtgärder vid diagnostik av KOL under perioden 2000-2003 i 
primärvården respektive på sjukhusmottagning - Data från 
journalgranskningen 
 
Primärvård respektive sjukhus 
 

Antal 1
 

Utförd 
spirometri 2
 

(%) 

Utförd 
lungröntgen 3
 

(%) 

Utförd 
saturations-
mätning 4

(%) 

Remitterats 
till sjh 5
 

(%) 

 
 
 
 
Landsting PV Sjh PV Sjh PV Sjh PV Sjh PV Sjh 
Dalarna  68 20 62 95 45 65 10 70 10  
Gävleborg  63 21 51 80 54 75 8 60 17  
Sörmland  77 21 54 100 57 95 10 58 6  
Uppsala 71 25 73 86 51 86 0 41 5  
Värmland  69 20 77 84 67 63 8 37 5  
Västmanland  58 14 66 54 56 85 12 92 14  
Örebro 57 15 82 92 52 52 40 92 14  
Totalt i 
regionen  463 136 66 86 55 79 12 61 11  

 
Tabellförklaring 
1 Antal patienter som fått diagnosen KOL under tidsperioden. 
2 Andel patienter om fått diagnosen KOL under tidsperioden där spirometri utförts i samband 

med att diagnosen ställts. 
3 Andel patienter om fått diagnosen KOL under tidsperioden där lungröntgen utförts i 

samband med att diagnosen ställts.  
4 Andel patienter om fått diagnosen KOL under tidsperioden där saturationsmätning utförts i 

samband med att diagnosen ställts. 
5 Andel patienter om fått diagnosen KOL som har remitterats till sjukhusmottagning för 

läkarbedömning för fastställande av diagnos. 
 
 
Utredning och åtgärder vid diagnostik av KOL 
KOL är idag en folksjukdom och de flesta patienterna bör kunna få sin diagnos ställd i 
primärvården. Spirometri är helt nödvändigt för att fastställa diagnosen KOL och för att 
kunna bedöma svårighetsgraden av sjukdomen. Med spirometriundersökning kan eventuell 
lungfunktionsnedsättning påvisas. Andel patienter som vid diagnostik utretts med spirometri 
är enligt Socialstyrelsens riktlinjer en viktig kvalitetsindikator.  
 Ovanstående tabell med journaldata visar att endast 66%  av patienterna i primärvård 
och 86% av patienterna på sjukhuskliniker fått en spirometriundersökning utförd vid 
diagnostillfället. Dessa siffror borde varit betydligt högre då spirometri vid diagnostik har hög 
prioritering i Socialstyrelsens riktlinjer (rangordning 3). Det finns även stora skillnader mellan 
landstingen både inom primärvården och för sjukhusen när det gäller andelen patienter där 
spirometri utförts i samband med diagnostik av KOL. Se även figur 4 nedan. 
 Lungröntgen är viktig för att utesluta lungtumör och för annan differentialdiagnostik 
vid utredning av misstänkt KOL. När det gäller lungröntgen hade betydlig fler av sjukhusens 
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patienter, 79%, jämfört med 55% i primärvården gjort denna undersökning. En av orsakerna 
kan naturligtvis vara sjukhusens närhet till röntgen. 
 Med saturationsmätning kan man mäta syremättnaden i blodet och uppskatta risken 
för andningssvikt. Mycket få, endast 12% av primärvårdens patienter hade via pulsoximeter 
fått syremättnaden registrerad. För sjukhusen var den siffran 61%. Pulsoximetri vid medelsvår 
till svår KOL prioriteras högt i riktlinjerna (rangordning 3). 
 Endast ett fåtal, 11%, av patienterna i primärvården hade remitterats till sjukhusen 
för diagnos. Denna siffra visar att de flesta patienter idag får sin diagnos i primärvården. Detta 
innebär ökade krav på möjligheter till korrekt utförd spirometri i primärvården vilket är en 
nödvändighet vid misstanke om KOL.     
 
 
Figur 4. 
 
Andel patienter i primärvården som fått diagnosen KOL under granskningsperioden 
och där spirometri utförts i samband med diagnostik. 
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Tabell 10. 
 
Remisser utfärdade under perioden 2000-2003 för patienter med KOL i 
primärvården respektive sjukhuspatienter  - Data från 
journalgranskningen 
 
Primärvård respektive sjukhus  
 

Sjukgymnast 1
 

(%) 

Arbets-
terapeut 2

(%) 

Dietist 3
 

(%) 

Kurator/ 
psykolog 4

(%) 

Bentäthets-
mätning 5

(%) 

 
 
 
Landsting PV Sjh PV Sjh PV Sjh PV Sjh PV Sjh 
Dalarna 3 40 0 27 0 33 1 7 3 0 
Gävleborg 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 
Sörmland 2 9 0 0 1 11 1 0 2 0 
Uppsala 8 42 4 36 5 26 4 32 7 2 
Värmland 5 7 2 4 2 4 0 4 4 2 
Västmanland 12 39 6 27 6 23 7 23 0 2 
Örebro 7 22 4 16 1 16 0 8 4 6 
Totalt i 
regionen  5 24 2 16 2 16 2 11 3 2 

 
Tabellförklaring 
1 Andel patienter som fått eller erbjudits remiss till sjukgymnast under tidsperioden (ej i 

samband med sjukhusvistelse). 
2 Andel patienter som fått eller erbjudits remiss till arbetsterapeut under tidsperioden (ej i 

samband med sjukhusvistelse). 
3 Andel patienter som fått eller erbjudits remiss till dietist under tidsperioden (ej i samband 

med sjukhusvistelse). 
4 Andel patienter som fått eller erbjudits remiss till kurator/psykolog under tidsperioden (ej i 

samband med sjukhusvistelse). 
5 Andel patienter som fått eller erbjudits remiss för bentäthetsmätning under tidsperioden (ej i 

samband med sjukhusvistelse). 
 
 
Remisser utfärdade för patienter med KOL 
Regelbunden fysisk träning har visat sig förbättra både livskvalitet och ansträngningsförmåga 
för patienter med KOL. Sjukgymnastledd fysisk träning vid svår och medelsvår KOL har fått 
en medelhög prioritering i riktlinjerna (rangordning 5). Trots detta har endast en mindre andel 
av patienterna fått remiss till sjukgymnast (primärvården 5% och av sjukhuspatienterna 24%).   
 Endast ett mycket litet antal patienter har fått remiss till arbetsterapeut, dietist eller 
kurator. Kostinformation och koståtgärder har i riktlinjerna fått en medelhög prioritering vid 
låg vikt eller negativ viktutveckling (rangordning 5).  
 Trots att osteopeni och osteoporos (benskörhet) är vanligt förkommande vid 
medelsvår till svår KOL har endast ett mycket litet antal patienter remitterats för 
bentäthetsmätning (i primärvården 3% och av sjukhuspatienterna 2%).  
 Sammantaget ses både brister och stora skillnader mellan landstingen både i 
primärvården och på sjukhus när det gäller remittering.
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Tabell 11. 
 
Tobak i journalanteckningar – Journaluppgifter under perioden 2000-2003 
för patienter med KOL i primärvården respektive sjukhuspatienter  - Data 
från journalgranskningen 
 
Primärvård respektive sjukhus  
 

Tobaks- 
historia 1  
 

 
(%) 

Andel 
rökare 2

 
 

(%) 

Råd om 
rök-
stopp 3

 
(%) 

Läkemedel 
för  
rökstopp 4
 

(%) 

Remiss 
rök-
slutar-
stöd 5

(%) 

Uppfölj-
ning av 
tobaks-

anamnes 6
(%) 

Slutat 
röka 7 

 

 
(%) 

 
 

 
 
 
Landsting PV Sjh PV Sjh PV Sjh PV Sjh PV Sjh PV Sjh PV Sjh
Dalarna 89 93 59 45 78 71 28 19 10 5 92 76 24 24 
Gävleborg 94 92 59 35 75 53 33 29 13 12 94 65 34 24 
Sörmland 88 96 35 37 77 85 24 40 17 10 83 75 17 30 
Uppsala 93 96 23 51 83 39 22 4 29 39 96 89 22 46 
Värmland 89 93 59 31 78 54 42 8 15 23 92 62 27 31 
Västmanland 87 91 66 50 74 62 28 38 11 24 93 57 30 24 
Örebro 89 90 65 39 79 72 31 22 28 61 94 67 28 22 
Totalt i 
regionen  90 93 62 41 78 62 30 23 18 25 92 72 26 30 

 
Tabellförklaring 
1 Andel patienter med tobakshistoria noterad i journalen. 
2 Andel rökare enligt journalanteckning vid första anteckning om tobakshistoria. 
3 Andel  av rökare under tidsperioden som fått eller erbjudits råd om rökstopp enligt 

journalanteckning. 
4 Andel av rökare under tidsperioden som fått eller erbjudits läkemedel för rökstopp enligt 

journalanteckning. 
5 Andel av rökare under tidsperioden som fått remiss, erbjudits remiss eller hänvisats för hjälp 

med rökstopp enligt journalanteckning. 
6 Om rökare finns uppföljning av tobaksanamnes noterad i journalen. 
7 Andel rökare som slutat röka under tidsperioden enligt journalanteckning. 
 
 
Tobak i journalanteckningar 
Rökslutarstöd hamnar högst på prioriteringslistan. Det är därför glädjande att tobaksanamnes 
finns noterat i journalen på nästan alla patienter. Man har också i regel följt upp 
tobaksanamnesen och en betydande andel av patienterna har också slutat röka under 
uppföljningsperioden. Användningen av läkemedel för rökstopp är relativt låg med stora 
skillnader mellan länen. Noterbara länsvisa skillnader finns också vad gäller andelen rökare 
vid första kontakt, noterade rökslutarstöd och remisser för rökslutarstöd. 
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Tabell 12. 
Undersökningar och uppföljning i samband med mottagningsbesök gjorda 
vid något tillfälle under perioden 2000-2003. Gäller samtliga patienter - 
Data från journalgranskningen.  
 
 
Primärvård respektive sjukhus 
 

Spirometri 
under tids-
perioden 1

 
(%) 

Längd och 
vikt 
alternativt 
BMI 2

(%) 

Saturation  
noterad 3
 
 

(%) 

Dokumen-
tation om 
planerad 
uppföljning 4

(%) 

 
 
 
 
 
Landsting PV Sjh PV Sjh PV Sjh PV Sjh 
Dalarna 53 87 22 11 10 64 33 64 
Gävleborg 39 70 27 11 3 38 50 51 
Sörmland 50 87 37 28 15 53 34 63 
Uppsala 63 87 24 30 8 45 38 87 
Värmland 71 91 38 51 10 29 44 48 
Västmanland 50 52 18 27 12 41 30 81 
Örebro 61 84 32 18 35 61 47 70 
Totalt i 
regionen  55 80 29 25 13 48 39 66 

 
Tabellförklaring: 
1 Andel patienter med spirometri utförd vid något tillfälle under tidsperioden.  
2 Andel patienter med längd och vikt alternativt BMI noterat i journal eller lablista under 

tidsperioden. 
3 Andel patienter med saturation (syremättnad) noterad i journal eller lablista vid något 

tillfälle annat än vid akutbesök under tidsperioden. 
4 Andel patienter med dokumentation om planerad uppföljning med återbesök till läkare i 

samband med senaste planerade läkarbesöket. Gäller andel av de som haft minst ett planerat 
läkarbesök under tidsperioden.  

 
Undersökningar och uppföljning i samband med mottagningsbesök 
Spirometri, liksom viktkontroll och pulsoximetri vid medelsvår/svår KOL anges vid 
uppföljning som en viktig kvalitetsindikator för KOL i primärvården. Vikt- och längdkontroll 
samt andel underviktiga patienter anges som kvalitetsindikatorer för KOL för sjukhusen.  
 Från tabellen kan utläsas att bara drygt hälften av patienterna i primärvård gjort 
spirometri vid något tillfälle jämfört med 80% på sjukhusen. Här finns också en stor variation 
mellan länen. Detta är naturligtvis otillfredsställande. 
 Undervikt utgör en riskfaktor för akuta försämringsepisoder och för tidig död vid 
KOL. Regelbunden viktkontroll vid medelsvår till svår KOL har i riktlinjerna fått en 
medelhög prioritering (rangordning 5). Att en så enkel och viktig åtgärd som mätning av 
längd och vikt bara gjorts på cirka en fjärdedel av patienterna både i primärvården och 
sjukhus är även otillfredsställande. Här finns även stora skillnader mellan länen.  
 Mätning av syremättnad med pulsoximetri i samband med mottagningsbesök har 
gjorts hos endast 13% av patienterna i primärvården jämfört med 48% på sjukhusen.  
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 Även dokumentationen i journalerna om uppföljning får anses som bristfällig. I 
primärvårdsjournalerna finns noterat om uppföljning i 39% av läkarbesöken jämfört med 
66% av sjukhusjournalerna. Här finns noterbara skillnader mellan länen både i primärvården 
och på sjukhus. 
 
 
Figur 5. 
 
Andel patienter i studien från primärvården uppdelat på landsting som gjort minst 1 
besök hos astma/KOL-sjuksköterska. (Alla 56 vårdcentraler i primärvården ingår). 
Data från journalgranskningen 2000-2003.  
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Tabell 13. 
 
Annan medicinering och andra samtidiga sjukdomar under perioden 2000-
2003 - Data från journalgranskningen. 
 
Primärvård respektive sjukhus 
 

Kalk-D-
vitamin 1
 

(%) 

Bifosfonater 2  
 

 
(%) 

Antidepressiva 3
 
 

(%) 

Hjärtsvikt eller 
ischemisk 
hjärtsjukdom 4

(%) 

Diabetes 5
 
 

(%)  

Landsting 

PV Sjh PV Sjh PV Sjh PV Sjh PV Sjh 
Dalarna 7 9 3 2 13 13 18 22 17 4 
Gävleborg 6 4 2 6 17 15 32 23 15 9 
Sörmland 7 8 3 0 17 11 22 43 9 2 
Uppsala 7 8 4 0 19 17 11 43 8 11 
Värmland 6 16 1 4 20 13 22 36 10 11 
Västmanland 5 16 3 5 19 21 20 30 8 9 
Örebro 9 25 4 6 11 25 20 31 8 8 
Totalt i 
regionen  7 12 3 3 16 16 21 33 11 8 

 
Tabellförklaring 
1 Andel patienter som behandlas med kalk-D-vitamin. 
2 Andel patienter som behandlas med bifosfonater för osteoporosbehandling. 
3 Andel patienter som behandlas med antidepressiva 
4 Andel patienter med hjärtsvikt eller ischemisk hjärtsjukdom. 
5 Andel patienter med diabetes. 
 
 
Annan medicinering och andra samtidiga sjukdomar 
Tabellen visar att depressioner och hjärt-kärlsjukdom är vanligt hos patienter med KOL. 
Viktigt att notera att detta gäller både primärvårds- och sjukhuspatienter. Att en del patienter 
har medicinering för osteoporos (benskörhet)är inte förvånande och man kan tänka sig att 
finns en betydande underdiagnostik av osteoporos bland patienter med KOL.  
 Var 10:e KOL-patient har diabetes. Detta är en viktig grupp eftersom det finns data 
som tyder på att denna grupp patienter har en sämre prognos än KOL-patienter utan diabetes. 
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Tabell 14. 
 
Åtgärder och behandling i samband med senaste akutbesök på grund av 
KOL under perioden 2000-2003. - Data från journalgranskningen. 
 
Primärvård respektive sjukhus 
 

PEF 1  
 
 

(%) 

Saturations-
mätning 2

 
(%) 

Inhalations-
behandling 3

 
(%) 

Akutremiss 
eller 
inläggning 4a,4b  

(%) 

Korti-
sonkur 5

 
(%) 

Anti-
biotika 6

 
(%) 

 
 
 
 

Landsting PV Sjh PV Sjh PV Sjh PV4a Sjh 4b PV Sjh PV Sjh
Dalarna 52 20 11 85 42 65 2 85 32  54  
Gävleborg 48 24 9 82 55 82 7 71 39  64  
Sörmland 51 53 8 68 40 63 5 37 16  70  
Uppsala 47 41 7 90 44 76 0 59 16  64  
Värmland 32 25 6 70 23 55 15 40 16  64  
Västmanland 40 38 6 97 30 86 11 41 36  60  
Örebro 48 41 13 96 31 82 6 50 22  44  
Totalt i 
regionen  46 35 8 85 38 74 7 57 25 57 62 49 

 
Tabellförklaring 
1  Andel patienter där PEF-värde noterats i journalen i samband med senaste akutbesök. (Endast de 

patienter med minst 1 akutbesök på grund av KOL ingår.) 
2  Andel patienter där saturation (syrgasmättnad) noterats i journalen i samband med senaste 

akutbesök. (Endast de patienter med minst 1 akutbesök på grund av KOL ingår.) 
3  Andel patienter som behandlats med inhalation av luftrörsvidgande medicinering i samband med 

senaste akutbesök. (Endast de patienter med minst 1 akutbesök på grund av KOL ingår.) 
4a För primärvården redovisas andel patienter med akutbesök i primärvården som remitterats till 

sjukhus i samband med akutbesök. (Endast de patienter med minst 1 akutbesök på grund av KOL 
ingår.)  

4b För sjukhus redovisas andel patienter med akutbesök på sjukhus som blivit inlagda i samband med 
akutbesök. (Endast de patienter med minst 1 akutbesök på grund av KOL ingår.) 

5  Andel patienter som behandlats med kortisonkur (tablettbehandling) i samband med senaste 
akutbesök. För primärvården ingår endast de som inte remitterats till sjukhus i samband med 
akutbesöket. För sjukhus ingår endast de som inte blivit inlagda i samband med akutbesöket. För 
sjukhusen redovisas endast regionsiffra då det i vissa landsting endast är få aktuella patienter som 
inte lagts in i samband med akutbesöket. (Endast de patienter med minst 1 akutbesök på grund av 
KOL ingår.) 

6  Andel patienter som behandlats med antibiotika i samband med senaste akutbesök. För primärvården 
ingår endast de som inte remitterats till sjukhus i samband med akutbesöket. För sjukhus ingår 
endast de som inte blivit inlagda i samband med akutbesöket. För sjukhusen redovisas endast 
regionsiffra då det i vissa landsting endast är få aktuella patienter som inte lagts in i samband med 
akutbesöket. (Endast de patienter med minst 1 akutbesök på grund av KOL ingår.) 

 
Åtgärder och behandling i samband med senaste akutbesök  
Vid akuta försämringar av KOL har akut omhändertagande och behandling enligt 
vårdprogram en hög prioritering i Socialstyrelsens riktlinjer (rangordning 1-2 beroende på 
svårighetsgrad). Saturationsmätning är då en viktig åtgärd för bedömning av svårighetsgraden 
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av patientens akuta försämring. Andelen akutbesök där detta utförts var generellt lågt i 
primärvården och också lågt på vissa sjukhus. 
Det finns också stora skillnader mellan sjukhus och primärvård när det gäller behandling med 
inhalation av luftrörvidgande läkemedel, kortisonkur och antibiotika. Länsvisa skillnader för 
akutbehandling ses även i primärvården.

 29



Tabell 15. 
 
Dokumenterade åtgärder för de patienter som sjukhusvårdats i samband 
med senaste akutbesöket under perioden 2000-2003 –  
Data från journalgranskningen.  
 
Enbart patienter från sjukhusmottagningar 
 
 
 
 
Landsting 

Antal 
sjukhus-
vårdade 1

Sjuk- 
gymnastik 2 

 

(%) 

Non-invasiv 
ventilator-
behandling 3 

(%) 

Arbets- 
terapeut 4 

 
(%) 

Dietist 5 

 

 

(%) 

Kurator 6 

 

 

(%) 
Dalarna 21 52 0 19 24 5 
Gävleborg 13 0 15 0 0 0 
Sörmland 15 13 0 0 0 0 
Uppsala 24 63 13 8 0 17 
Värmland 10 20 10 0 0 0 
Västmanland 21 19 0 5 0 0 
Örebro 13 31 0 0 13 25 
Totalt i 
regionen  117 33% 5% 6% 5% 6% 

 
Tabellförklaring 
1 Antal patienter som sjukhusvårdats av de sjukhusjournaler som granskats. 
2 Andel av patienter som sjukhusvårdats med dokumenterad sjukgymnastikkontakt i samband 

med något vårdtillfälle under tidsperioden.  
3 Andel patienter av patienter som sjukhusvårdats som behandlats med non-invasiv 

ventilatorbehandling i samband med något vårdtillfälle under tidsperioden.  
4 Andel av patienter som sjukhusvårdats med dokumenterad arbetsterapeutkontakt i samband 

med något vårdtillfälle under tidsperioden.  
5 Andel av patienter som sjukhusvårdats med dokumenterad dietistkontakt i samband med 

något vårdtillfälle under tidsperioden.  
6 Andel av patienter som sjukhusvårdats med dokumenterad kuratorskontakt i samband med 

något vårdtillfälle under tidsperioden.  
 
Dokumenterade åtgärder i samband med sjukhusvård 
Det var relativt vanligt med kontakt med sjukgymnast under vårdtiden, medan journalförda 
kontakter med arbetsterapeut, dietist och kurator var ovanliga. 
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