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LEDARE

Det går att
bromsa KOL
bakom denna sjukdom är rökning, oftast
under många års tid och inte sällan med debut i unga år. Lyckligtvis
har vår kunskap om rökningens konsekvenser ökat markant jämfört
med för 50-60 år sedan då det till och med var lite ”glamoröst” att
röka. På den tiden kunde det hända att läkare som gick rond hos sina
patienter gjorde det med en cigarett i handen! Detta skulle förstås
vara fullständigt otänkbart idag. Numera är det inte tillåtet att röka
på arbetsplatser, på bussar, tåg och tunnelbanor, eller på offentliga
platser som restauranger och pubar.
Under en rad av år har antalet rökare minskat, men på senare tid
ses en oroande trend att antalet är på väg upp igen – framförallt gällande unga kvinnor. Detta understryker att det föreligger en ständig
pedagogisk utmaning att förklara, främst hos kommande generationer, rökningens risker och obehagliga långtidskonsekvenser.

den absolut största boven

förutom de viktiga preventiva åtgärderna finns oerhört mycket att göra
även bland dem som rökt under många år och kanske redan börjat
få KOL-symtom. Rökstopp och behandling med KOL-läkemedel kan
bromsa sjukdomsförloppet och avsevärt höja livskvaliteten. Problemet är att det föreligger en underdiagnostisering. Patienten kanske
inte förstår att andfåddheten och hostan beror på en begynnande
KOL. Vårdpersonal kanske
tycker att det är jobbigt och
tidskrävande att ta upp en argumentation kring rökning.
I detta nummer av tidningen
Prio kommer ni, bland annat,
få ta del av lysande exempel
där man satt ned klacken
och gjort något konkret åt
problemet!

Staffan Gustavsson
Market Access and
External Affairs Director
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KOL. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom. Hårt och
krasst innebär det en långsam kvävning där patienten
i slutfasen är beroende av syrgas på grund av att
lungfunktionen till stor del slagits ut. Att ens göra de
enklaste vardagliga sysslor, som att klä på sig, blir till
ett medeldistanslopp i ansträngning. Men med rätt
insatser kan man få en bra livskvalitet.
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NYTT & NOTERAT

Nya riktlinjer på gång
Riktlinjerna för astma- och KOL-vården uppdateras just nu.
Arbetet inleddes med en hearing med representanter från sjuk
vården och patientföreningar hösten 2012. Socialstyrelsen räknar
med att publicera en preliminär uppdaterad version av Nationella
riktlinjer för vård av astma och KOL 2014. De nuvarande riktlinjerna är då
tio år gamla.

SHUTTERSTOCK

1 000 000

Över en miljon svenskar röker varje
dag, enligt Folkhälsoinstitutet. Dessutom
röker ytterligare en miljon då och då.

KOL ökar risken för bakterieinfektioner
Personer med KOL
riskerar att drabbas av
bakterieinfektioner oftare än
andra. Tuberkulos och svår
pneumokocksjukdom som
kan ge bland annat hjärnhin
neinflammation och blodför
giftning är två exempel på
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bakterieinfektioner som är
upp till tre gånger vanligare
bland KOL-patienterna. Det
konstaterar läkaren Malin
Inghammar i sin avhandling
vid Lunds universitet.
Hon har också undersökt
förekomsten av bakterier

i blodet hos KOL-patienter
och jämfört med den
allmänna befolkningen.
Pneumokocker, kolibakterier
samt gula stafylokocker
som för förknippas med
sjukhussjuka, var två och
en halv gånger vanligare i

blodet hos personerna med
KOL.
Tidigare har det varit känt
att KOL-patienter oftare
drabbas av bland annat
luftvägsinfektioner och
hjärt-kärlsjukdomar.
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NYTT & NOTERAT

Så mycket kostar KOL
det svenska samhället
varje år. Det visar OLINstudierna vid Norrbottens
läns landsting. Ju sjukare
patienten var, desto mer
kostade det. Mest pengar
gick till sjukskrivningar
och förtidspensioner,
medan de direkta kost
naderna för sjukvård och
mediciner var lägre.

Primärvården blir
allt bättre på KOL
Vårdcentralerna blir allt bättre på att di
agnosticera och ta hand om personer med
KOL. Det visar färska siffror från Praxis
studien 2012.
Studien genomfördes första gången
2005. Då granskades KOL-vården vid 56
vårdcentraler och 14 sjukhus i UppsalaÖrebroregionen. Dessutom besvarade
nästan 1 100 patienter en enkät och deras
journaler granskades. Syftet var bland an
nat att se om vården levde upp till Social

styrelsens riktlinjer. Nu har granskningen
upprepats. De färska resultaten visar på
förbättringar i primärvården. Nu hade 98
procent av vårdcentralerna en spirometer
för att ställa diagnos, jämfört med 93 pro
cent 2005. Samtidigt har andelen vårdcen
traler med särskild astma/KOL-mottagning
ökat från 64 till 87 procent. Dessutom
erbjöd nu 83 procent av vårdcentralerna
rökslutarstöd, jämfört med 52 procent vid
förra kartläggningen.

7 till 8 år
Så många år av sin förväntade livstid förlorar rökare, enligt Folkhälso
institutet. Varannan rökare dör i förtid på grund av sjukdomar som
KOL, lungcancer och hjärtkärlsjukdomar.
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Smartare
KOL-vård
i framtiden
I Olin-studierna följs
sedan 2005 tusen personer
med KOL i Norrbotten.
Målet är bland annat att
lära sig mer om hur KOL
utvecklas hos olika indivi
der och om det finns tidiga
tecken på hur sjukdoms
förloppet kommer att se
ut. Vet man det kan man
förhoppningsvis göra be
handlingen mer individuell
i framtiden.
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Få har diagnos

”Vården
måsten
ändra
attityd”
Vid lungsjukdomen KOL får man successivt allt svårare att
andas. Till slut lägger lungorna av helt. Det är den enda
av de stora folksjukdomarna där dödligheten ökar. För att
vända trenden behövs både en positivare attityd och ett
förändrat beteende i vården.
text åsa bolmstedt | foto shutterstock

V

arje år dör 2 800 personer i
KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, i Sverige. Men det
behöver inte vara så. Om sjukdomen
upptäcks i tid kan den bromsas. Ändå
är det bara var femte av de mellan
500 000 och 700 000 drabbade som
har fått diagnos. De allra flesta lever
med KOL utan att veta om det. Av de
som har lindrig KOL saknar nio av tio
diagnos, men även bland dem med
svår KOL är det inte fler än häften
som diagnosticerats, visar en svensk
studie.

6

”Fler med KOL måste få
diagnos och behandling,”
säger professor Kjell Larsson.

– Det är inte acceptabelt. Särskilt
inte eftersom de drabbade kan räddas
om de upptäcks i tid. Vi kan inte bota
KOL, men vi kan lindra symtom och
göra sjukdomsförloppet långsammare. Om man är lindrigt sjuk kan man
leva ett bra liv. Det gäller att se till att
man inte blir svårt sjuk, därför måste
man hitta sjukdomen i tid. Alternativet är en långsam kvävning under
flera decennier, säger Kjell Larsson,
professor i lungmedicin vid Karolinska institutet.
Han förklarar att det finns flera
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Få har d iagnos

orsaker till underdiagnostiseringen.
Flera av de lindrigt sjuka har inte
märkt att de har KOL utan bara blivit
allt mer stillasittande i takt med att
det blivit jobbigare att andas. Andra
märker att något inte står rätt till
men är rädda för att söka vård eftersom det kan innebära att de måste ta
en diskussion om att sluta röka.
– Sen finns dessvärre de som söker
vård men där doktorn bara behandlar symtomen och till exempel ger
antibiotika eller hostmedicin utan att

Fakta: Detta är KOL
 roniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en av våra stora folksjukdomar med minst
K
en halv miljon drabbade i Sverige. Rökning är den främsta orsaken.
l Inflammation, bronkiolit, uppstår i de minsta luftrören. Det bildas slem och luften får
svårt att passera. Dessutom förstörs lungblåsorna, emfysem. Effekten av det är bland
annat andnöd och dålig ork. Om inflammationen inte stoppas blir skadorna allt värre.
l Personer med KOL riskerar även att drabbas av andra sjukdomar, som hjärt-kärl
sjukdomar, benskörhet, viktminskning och depression.
l Varje år dör cirka 2 800 personer i KOL och dödligheten ökar.
l KOL kan inte botas men med tidig diagnos och rökstopp kan sjukdomsförloppet
bromsas. Det är dock bara en av fem som fått diagnos. Cirka 400 000 lever med
sjukdomen utan att veta om det.
l

fortsättning på nästa uppslag
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Få har diagnos

relsen kunna ålägga vårdcentralerna
vissa baskrav.
– Många är duktiga på spirometri,
men på vissa ställen finns en negativ
attityd. Den behöver förändras och
kunskapsnivån måste höjas, inte bara
bland sjukvårdspersonal utan även
hos allmänheten. Det är pinsamt att
inte kunna ställa upp på spirometri
om patienten ber om det, säger Kjell
Larsson.
Han tror också på ökad kvalitetskontroll. De nationella riktlinjerna
för KOL-vården uppdateras nu av Socialstyrelsen och beräknas vara klara
2014. Sedan 2009 finns det nationella
kvalitetsregistret RiksKOL (se sid 11)
och ju fler som ansluter sig till det,
desto större är chansen att patienterna får likvärdig vård på hög nivå.
– Varje år gör Sveriges kommuner
och landsting, SKL, så kallade Öppna
jämförelser av kvaliteten i hälso- och
sjukvården. Där finns inte andningsorganens sjukdomar med alls. Det
skulle jag vilja att de gjorde. Det är
en skandal att så inte är fallet redan
i dag, säger Kjell Larsson.

Rökstopp är en
förutsättning
för framgångsrik KOL-vård.
undersöka lungorna med spirometri,
säger Kjell Larsson.
Spirometer är en apparat som
mäter lungkapaciteten. Patienten tar
ett djupt andetag och blåser sedan ut
luften i ett munstycke.
– Det ska finnas spirometrar på
alla vårdcentraler. Problemet är
att de inte används överallt. En del
sjukvårdspersonal tycker att det är besvärligt och tar lång tid. Och visst, det
tar längre tid än att mäta blodsocker
eller blodtryck, men har man satt sig
in i hur man gör och hur man tolkar
resultatet är det inte krångligt, säger
Kjell Larsson.
i dag har kol blivit något av en klassfråga. Förr rökte de som hade råd, i
dag är det tvärtom. Bland lågutbildade kvinnor och personer i invandrartäta områden är rökning vanligast.
– I Rinkeby är KOL-förekomsten 36
procent över riksgenomsnittet, och i
den lantligare villaförorten Ekerö 22
procent under, säger Kjell Larsson.

Påverkas möjligheten att få diagnos
av var man bor?

– Det hoppas jag inte. Men om jag
ska vara krass är det inte helt osannolikt att det är så.
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Kvinnor röker inte bara mer än
män, de drabbas också värre av KOL.
De insjuknar tidigare och får snabbare kroniska andningsproblem.
Förmodligen för att de har mindre
lungor och trängre luftrör än män,
men får i sig samma mängd skadliga
ämnen för varje cigarett. Dessutom
röker fler flickor än pojkar i tonåren
och kvinnor blir mer beroende och
har svårare att sluta.
som står för den
ökande dödligheten i KOL i Sverige. Enligt Hjärt-Lungfonden ökade
antalet personer som dör i KOL med
38 procent mellan 1997 och 2011, och
faktum är att kvinnor står för hela
ökningen.
– KOL är den enda folksjukdom där
dödligheten ökar. Länge var hjärtkärlsjukdom den vanligaste dödsorsaken, men i takt med att dessa
sjukdomar fått ökad uppmärksamhet
har dödligheten gått ner. Om KOL får
samma fokus kommer vi få en liknande nedgång i dödligheten, säger
Kjell Larsson.
För att uppnå det har han flera
förslag. För att öka andelen diagnosticerade skulle till exempel Socialsty-

det är också kvinnor

när det gäller behandling av KOL-patienter har forskning visat att astma/
KOL-mottagningar med specialutbildade sjuksköterskor är den enskilt
bästa insatsen för att höja kvaliteten.
– Sådana mottagningar signalerar att det finns ett intresse för och
kunskap om sjukdomen. När oroliga
patienter snabbt kommer i kontakt
med någon de litar på när de får svårt
att andas kan de lugna ner sig, slippa
få panik och ta en ambulans till akuten, säger Kjell Larsson.

mycket arbete
för att vända den negativa KOLutvecklingen ser Kjell Larsson positivt
på framtiden. De dystra siffrorna om
diagnosticering bygger på undersökningar som genomfördes innan 2010.
Sedan dess har det skett framsteg.
– Vi håller på att analysera materialet från en studie med 21 000 KOLpatienter just nu. Det visar att allt
fler får diagnos och att fler får den
tidigare. Om mellan fem och tio år
tror jag vi har en nedåtgående trend i
dödlighet, men då krävs det att vi får
en enhetlig bild för hur vi ska upptäcka och behandla patienterna. l

trots att det återstår
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PRIO FRÅGAR

P r i o frågar

Öka primärvårdens kunskap
Trots att dödligheten i KOL ökar är det få drabbade som har fått diagnos. Hur
ska vården bli bättre på att hitta och hjälpa personer med KOL?

”Fråga rutinmässigt
om spirometri”
3 frågor till
Hillevi Larsson (S),
riksdagsledamot
som skrivit en
motion om bättre
KOL-vård

1

Hur kan man se till att fler får
diagnos?

– Det verkar inte finnas så stort
intresse för KOL i vården, utan det
behövs en attitydförändring. Den
senaste tiden har det blivit vanligare att vårdpersonal frågar om man
röker eller dricker, oavsett varför
man söker vård. Om man är över
40 år och röker eller har rökt länge
borde den frågan följas upp med
information om spirometri och ett
erbjudande om att göra en spirometriundersökning. Det är förvånande
att man inte använder den möjligheten mer. Jag tror många patienter
skulle nappa på det, men de efterfrågar det inte själva, särskilt om de
inte har några symtom på KOL.
– Dessutom bör alla personer
med diagnos erbjudas regelbunden
spirometri för att tydliggöra hur
sjukdomen utvecklas. Till exempel
kan man se att sjukdomen stannat upp efter ett rökstopp, eller
att lungorna gradvis försämras om
man fortsätter röka. Det kan bli en
morot att sluta. Man måste också
erbjuda rökavvänjningsstöd.

2

Vems ansvar är det KOL-vården
fungerar?

– Det behövs tydliga nationella
riktlinjer som ställer krav på både
förebyggande och uppföljande
spirometriundersökningar. Sedan
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är det landstingen som måste se
till att riktlinjerna följs. Personal
på vårdcentraler måste kunna
spirometri och KOL, och det behövs
fler astma/KOL-mottagningar. Det
betyder inte att alla vårdcentraler
måste ha en specialistmottagning
och specialistsjuksköterskor, men
det ska gå att få en första spirometri på vilken vårdcentral som helst.
Sedan kan de hänvisa till den specialistmottagning som bör finnas i
närområdet.

3

Vad vinner man på regelbunden spirometri?

– Fler diagnosticerade som får
rätt vård. För patienterna innebär
det bättre livskvalitet, att de kan
undvika följdsjukdomar och slippa
dö i förtid. I ett samhällsekonomiskt perspektiv kommer vårdkostnaderna minska när fler fångas
upp i ett tidigt skede.

”KOL-patienter
känner sig anklagade av vården”
3 frågor till
Kicki Fjellström,
Hjärt- och
lungsjukas
riksförbund

1

Hur ser du på dagens
KOL-vård?

– Vi får signaler om att patienter
med KOL känner sig illa bemötta i
vården, att de får skylla sig själva
som rökt sig till sin sjukdom. Men
många som drabbas är äldre och
man får inte glömma bort att på
60- och 70-talen var det fint och
häftigt att röka, dessutom är det

en stark drog som är svår att lägga
bort.
– KOL är en sjukdom som inte
tas på allvar. Där det finns eldsjälar
i primärvården ställs diagnoser
och KOL-patienter tas omhand på
ett bra sätt, men på andra ställen
finns inget bra omhändertagande.
Vi noterar ofta att man fått diagnos
men inte fått information om
behandling, till exempel vilken typ
av rökslutarstöd som finns eller hur
en sjukgymnast kan hjälpa till med
träning och fysisk aktivitet.

2

Vems ansvar är det att
förbättra KOL-vården?

3

Vad gör ni som patient
förening?

– Vi har en hälso- och sjukvårdslag, nationella riktlinjer och kvalitetsregister så man vet hur man
ska ta hand om KOL-patienterna på
ett bra sätt. Skulle alla följa dem
skulle det inte vara något problem
eller några olikheter i landet.
– Landstingen är huvudmän och
har ansvar för den vård som ges.
De måste se till att riktlinjer och
kvalitetsregister verkligen används
i praktiken, till exempel kan man
ha det som krav när man upphandlar vård.

– För oss är opinionsarbete
väldigt viktigt, allmänheten är en
viktig påtryckargrupp. Vi har en
dialog med vården och politikerna
på landstingsnivå och uppvaktar
socialministern. För några år sedan
gjorde vi en undersökning som
visade att det saknades spirometriutrustning på många vårdcentraler
i Västernorrland. Då började våra
lokalföreningar jobba tillsammans
med politikerna och några år senare kunde landstinget presentera
ett vårdprogram för KOL. l
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Kvali tetsregister

”Det ska bli
spännande – vi
kommer kunna se
vad vården gjorde
för insatser”

Leif Strömberg,
sjuksköterska.

10
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Kva litetsregister

Eldsjälar
vill locka fler
användare
En bra och jämlik vård i hela landet. Det vill eldsjälarna bakom kvalitetsregistret RiksKOL uppnå.
– Den viktigaste uppgiften just nu är att sprida registret till hela landet och öka antalet registreringar,
säger rikskoordinatorn Leif Strömberg.

Fakta: RiksKOL
l

 iksKOL är ett kvalitetsregister
R
för primärvården och i framtiden
även slutenvården.

l

 iksKOL bildar tillsammans
R
med Nationella astmaregistret
Luftvägsregistret.

l

 70 av cirka 1 100 primärvårds
3
enheter är anslutna. Av dem är
cirka 20 specialistmottagningar
för astma/KOL.

l

 ett till populationen är täck
S
ningsgraden sex till sju procent.

l

 et finns sammanlagt 11 000
D
registreringar i RiksKOL i dags
läget.

text åsa bolmstedt | illustration shutterstock

F

yra år efter
starten är
ungefär en
tredjedel av landets
primärvårdsenheter anslutna
till RiksKOL. För
varje patient som
de diagnosticerar
eller behandlar för
KOL ska de rapportera
in ett antal variabler,
bland annat om rökning,
lungfunktion, andra sjukdomar och vilka läkemedel patienten har.
– För vårdgivare som inte har så
stor erfarenhet av patientgruppen är
kvalitetsregistret en utmärkt checklista. Kan man svara på frågorna har
man gett en god basvård. Även för
mig som arbetar på en specialiserad
astma/KOL-mottagning är det en bra
vägledning, säger sjuksköterskan Leif
Strömberg, som är registrets rikskoordinator och arbetar på Lung- och
allergikliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund.
Därutöver används informationen
för att analysera hur vården fungerar
runt om i Sverige, och som grund för
forskning som på sikt kan bidra till
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att förbättra omhändertagandet.
Totalt finns cirka 11 000 registreringar i registret. I årsrapporterna
från 2010 och 2011 kan man skönja
att vården ser olika ut runt om i
landet och att man inte följer behandlingsriktlinjerna fullt ut, till exempel
får inte alla patienter optimal sjukgymnastik eller kontakt med dietist
om de har lågt BMI.
– Men vi vågar inte dra så stora
slutsatser ännu eftersom antalet
registreringar inte är så många, säger
Leif Strömberg.
alla landsting eller regioner utom
Gotland har minst en ansluten enhet
men det varierar hur aktiva de är, i exempelvis Stockholms län med en stor
andel patienter är rapporteringen låg.
Det försöker man nu ändra genom att
rekrytera lokala koordinatörer.
– Vi har också kontakt med sjukvårdspolitiker som beslutar vilka
kvalitetsregister deras vårdgivare ska
vara med i. I dag finns många olika
kvalitetsregister som tillsammans tar
mycket tid att fylla i. Det gäller att se
värdet – att det leder till bättre kvalitet i vården och på kanske minskade
kostnader, säger Leif Strömberg.
Under 2013 börjar de också testköra

ett slutenvårdsregister för patienter
som blir inlagda med diagnosen
KOL. I det utgår de inrapporterade
variablerna från en vårdkedja, från
akut inläggning, via vårdförlopp till
utskrivning.
– Det ska bli spännande. Vi kommer
kunna se vad vården gjorde för insatser, samt överlevnad och mortalitet
för patienter med högre svårighetsgrad av KOL, säger Leif Strömberg.
han att RiksKOL
kommer att utvecklas på samma sätt
som kvalitetsregistret inom hjärtsjukvården.
– Utvecklingen inom hjärtvården
har varit fantastisk de senaste 20 åren.
Det är nog allas vår förhoppning att
KOL-registret ska kunna bidra till
liknande framsteg. l

i framtiden hoppas
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Personporträtt

”Jag önskar
att jag hade
fått hjälp
tidigare”
Trots flera försök fick Gunilla Dahl vänta flera år på
sin KOL-diagnos. När hon till slut fick rehabilitering
kunde hon bromsa sjukdomen. Nu har lungorna 
blivit så dåliga att hon är beroende av syrgas.  
text åsa bolmstedt

N

| foto anna rut fridholm

är Gunilla Dahl upptäckte att
hon inte längre orkade jogga
upp för en trappa och att nya
backar dök upp på ställen där hon
tidigare hade upplevt att marken var
platt misstänkte hon KOL.
Hon hade rökt sedan hon var 17 år.
Tidigare hade hon vårdats på sjukhus
med en envis lunginflammation och
läkaren misstänkte då att hon hade
förstadier till KOL. Gunilla vände sig

12

till företagshälsovården och bad om
spirometri för att mäta lungfunktionen. Sjuksköterskan som utförde
undersökningen sa att det inte såg
bra ut, men av läkaren fick hon inget
tydligt besked.
gunilla fortsatte röka,

åren gick och
konditionen försämrades ännu mer.
Hon intalade sig att det berodde
på åldern men slut kunde hon inte

skylla på den. Nu vände hon sig till en
vårdcentral och den här gången fick
hon diagnosen KOL. Återigen fortsatte
hon sitt liv som vanligt, och fortsatte
röka.
– Antingen var jag för dum för att
inse vad det handlade om, trots att
jag egentligen visste eftersom pappa
hade dött i samma sjukdom. Eller så
var jag duktig på att blunda, säger
Gunilla.
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Personportr ätt

Gunilla Dahl
har svår KOL.

Med åren började orken tryta allt
mer. Matkassarna kändes allt tyngre
och hon skaffade en dramatenväska
att dra efter sig. Hon skaffade en
käpp att vila på när det blev svårt att
andas under promenader. Kontorsjobbet fungerade bra, men med tiden
klarade hon inte av att gå till tåget på
vintrarna utan fick färdtjänst. Efter
varje förkylning blev hon lite sämre.
I flera år försökte hon sluta röka

”Cigaretterna
hade varit mina
bästa vänner
i glädje och sorg
i många år”

men lyckades inte förrän den dag då
hon fick så ont i halsen att hon inte
kunde ta ett enda bloss. När det halsonda gick över efter ett par veckor
kändes det pinsamt att börja igen.
– Hur ska det här gå? tänkte jag.
Men det gick jättebra. Enda problemet var att det var lite sorgligt,
cigaretterna hade varit mina bästa
vänner i glädje och sorg i många år,
konstaterar Gunilla.
fortsättning på nästa uppslag
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Personporträtt

”Framför allt träningen har
gjort att jag klarat mig så länge
som jag gjort”
i samband med rökstoppet minskade
symtomen och vardagen kändes
lättare. I samma veva fick Gunilla
kontakt med en distriktsläkare som
visserligen inte kunde så mycket om
KOL men som inte tvekade att läsa på
eller ringa till sjukhusets lungspecialister och fråga om råd. Hon tipsade
Gunilla om KOL-skolan på Karolinska
universitetssjukhuset i Solna. Där fick
Gunilla lära sig om sjukdomen och
hitta strategier för att bromsa förloppet och må bättre i vardagen. En sjukgymnast lärde ut hur hon kan träna
styrka och kondition för att syresätta
musklerna och orka mer. Eftersom
andningen tar mycket energi fick hon
information om vilken mat som är
tillräckligt energirik.
En lungläkare hjälpte henne med
mediciner för att mildra försämringsperioderna.
– Jag har haft nytta av allt, men
framför allt träningen har gjort att

jag klarat mig så länge som jag gjort.
Sen var det bra att träffa andra med
samma sjukdom och dela erfarenheter, säger Gunilla.
sjukdomen sakta
försämrats igen. Gunillas lungfunktion ligger i dag på 20 procent och
hon är beroende av syrgas. Käppen är
utbytt mot rollator och den näringsrika maten har kompletterats med
näringsdrycker. Hon träffar sällan
folk eller går ut eftersom det är en
övermäktig ansträngning att gå de
tio trappstegen från lägenheten till
porten.
– Lite bitter är jag ju, det vore
korkat att säga något annat. Men nu
är det som det är och jag får försöka
göra det bästa av situationen. Jag
önskar att jag hade fått diagnos och
träffat distriktsläkaren som hjälpte
mig vidare tidigare. Då hade jag kanske inte behövt bli så här dålig. l

de senaste åren har

I DAG KAN
MAN LEVA BRA
– TROTS KOL
Om KOL upptäcks tidigt i
sjukdomsförloppet kan man i
dag bromsa utvecklingen och
med rätt insatser leva ett bra
liv. Här är fem viktiga råd för
drabbade:

1
2
3

Regelbunden spirometri ökar
motivationen att sluta röka.
Fysisk träning hjälper
kroppen att orka.

Näringsrik kost är viktigt
när mycket energi går åt till
andningen.

4

Kunskap om sjukdomen
minskar symtom och ökar
livskvaliteten.

5

Psykologiskt stöd kan göra
det lättare att hantera nega
tiva känslor.

Om Gunilla Dahl hade fått diagnos
och behandling tidigare han hon
förmodligen inte behövt bli så
dålig.
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Reportage: Satsning på diagnostik

Cissi jonsson

Susanna Nilisse
hjälper en patient
att göra spirometri
på Angereds närsjukhus.

Många testade
lungorna på
stadens torg
Freja Bramsen

På internationella KOL-dagen erbjöd Angereds närsjukhus i Göteborg spirometriundersökningar i köpcentrum och på torg. Drygt 300 personer undersökte
sina lungor. En tredjedel av dem hade misstänkt KOL.
text åsa bolmstedt

J

ag är jättenöjd med dagen. Målet var att hitta personer med
KOL tidigt innan sjukdomen
blivit avancerad och det gjorde vi.
Nästan hälften av dem med KOL hade
första stadiet och bara två procent det
fjärde och svåraste, säger Ann EkbergJansson, lungläkare och verksamhetschef på Angereds närsjukhus.
Tillsammans med sjuksköterskor,
rökavvänjare och andra läkare tog

hon med sig spirometriutrustning till
stadsdelarna Angered och Bergsjön.
Dessutom höll alla vårdcentraler i
området öppet för drop-in-spirometri.
Här i nordöstra Göteborg röker
mellan 30 och 35 procent av befolkningen, i hela landet ligger andelen
på 11 procent. Dessutom underkonsumerar man vård jämfört med andra
delar av Göteborg. Det märks bland
annat genom att medellivslängden

Anna Gunnarsson och Mirela Osmanvic
testade lungorna på många personer.

fortsättning på nästa uppslag
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Reportage: Satsning på diagnostik

”De flesta hade
ingen aning om
vad KOL är”
för en man är nio år kortare här än i
genomsnitt.
– Eftersom många röker kan vi
misstänka att flera har KOL utan att
veta om det. KOL är en sjukdom som
kommer smygande, många har inga
symtom och sjukvården inte är så bra
på att fånga upp de här personerna,
säger Ann Ekberg-Jansson.
analyserade
hon resultat från spirometrierna, diskuterade dem med personerna som
testat lungorna och förklarade att
det finns något att göra för att hindra
sjukdomen från att bli värre. Många
av dem som ville testa sin lungfunktion har flyttat hit från andra länder
och pratar inte svenska flytande,
därför var personalen flerspråkig så
att testpersonerna direkt kunde få
information de förstod.
– De flesta hade ingen aning om
vad KOL är eller att man kan göra något åt det. Förmodligen har vi inom
vården en del i denna okunskap.
Tidigare har vi sagt att KOL leder till
döden. Det är inte sant längre och det
måste vi bli bättre på att förmedla,
säger Ann Ekberg-Jansson.
De patienter vars spirometri visade
på KOL hänvisades till sin vårdcentral
för uppföljning. Svårt sjuka slussades
direkt till specialistmottagningen på
Angereds närsjukhus. De som inte
hade några tecken på KOL erbjöds ett
samtal om rökstopp direkt på plats.
– Några personer i 40-årsåldern
hade sannolikt KOL på gång, men vi
kunde ännu inte ge dem en diagnos.
Vi måste fundera på hur vi ska följa
upp dem. Jag är glad att de kom, ju
tidigare man upptäcker KOL, desto
bättre är prognosen, säger Ann
Ekberg-Jansson.
I det vardagliga arbetet på närsjukhuset träffar hon oftast personer med
avancerad KOL. Även där har de regel-

på plats i köpcentrumet
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Läkaren Ann Ekberg-Jansson vill att sjukvården blir bättre på att hitta personer med KOL i tid.

bundet drop-in för spirometri ett par
gånger i månaden, men personerna
som kommer på de undersökningarna har ofta levt med sjukdomen länge
innan de söker vård. Ann Ekberg-Jansson ser den här dagen som en utvidgning av den regelbundna screening
som redan pågår på sjukhuset.
– I längden tror jag på regelbunden
screening, men det arbetet sker i det
tysta. Sådana här dagar kräver visserligen mycket resurser men uppmärksammas mer i samhället.
inför evenemanget informerade de om
det på flera språk i tidningar och
radio och Ann Ekberg-Jansson och
vice ordföranden i Handikappföreningarnas samarbetsorgan skrev en
debattartikel i Göteborgs-Posten om
vikten av att hitta och diagnosticera
KOL-patienter i tid.
– Jag tror att vi inte bara har nått
de som kom och testade lungorna den

här dagen, utan att fler har fått upp
ögonen för att det kan vara värt att
göra en spirometri nästa gång de är
på vårdcentralen. Nu ska vi undersöka om antalet diagnosticerade KOLpatienter på vårdcentralerna ökar det
kommande halvåret. Jag hoppas att
det kommer vara så.
i uppdraget för Angereds närsjukhus ingår inte bara att vårda sjuka
patienter utan också att arbeta
förebyggande med hälsofrågor, vilket
vanligtvis ligger på primärvården. En
positiv effekt av spirometridagen är
att den bidrog till att samarbetet och
samverkan mellan sjukhuset och de
vårdcentraler som deltog ökade och
blev enklare.
– Jag tror att sådana här screeningdagar kan vara en bra modell även
när det gäller att hitta personer med
andra sjukdomar, som diabetes. Det
håller vi på att titta på på nu. l
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Reportage: Satsning på rehabilitering

Kort rehab
spelar stor roll
Med ett kort rehabiliteringsprogram lyckades vård
centralen i Gagnef vända patienternas upplevelse
av KOL-diagnosen från något tungt och dystert till
en insikt om att det går att leva ett bra och aktivt
liv trots sjukdomen.   
text åsa bolmstedt

rehabiliteringen hade sju deltagare
och pågick i sju veckor. Två gånger i
veckan tränade deltagarna under en
sjukgymnasts ledning. En av dagarna
fick de också undervisning om olika
ämnen, bland annat om sjukdomen
och medicinering, om vilka hjälpmedel som finns och hur man kan leva
och arbeta på ett energibevarande
sätt, och hur sjukdomen kan påverka
det psykiska måendet.
Sjukgymnasten som höll i träningen avsatte mest tid, föreläsningarna
delade Karin Lisspers, en sjuksköterska, en arbetsterapeut och en psyko-
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log på. Tiden togs från den
ordinarie verksamheten.
– Om vi ska kunna
göra sådana här saker
i primärvården så får det inte var för
stort och komplicerat. Man kan börja
med ett litet pilotprojekt
och måste inte ha med alla
delar från början, utan
först fokusera på träning,
sjukdom och medicinering
samt kost. Flera studier har
visat att sådana insatser ger
hälsovinster, säger Karin
Lisspers.
det var
välinvesterad tid. Det enda
hon ångrar var att de inte
planerade för en automatisk
fortsättning med nya grupper direkt efter den första, förutsatt
att resultatet blev bra.
– Vi har pratat om att dra igång
en ny grupp, men det har drunknat
i alla andra göromål. Just nu vet jag
inte en enda vårdcentral i landet som
har sådan här rehab. Jag tror att vi
pratade mer om sådana insatser för
några år sedan. Kanske är det ett uttryck för att primärvården är pressad och för att bland annat
ersättningsmodeller inte
gagnar sådana här insatser. Jag hoppas att
det blir av för jag tror
att både patienterna
och vården vinner
på det i längden, säger Karin Lisspers. l

hon tycker att

Danska primärvårdens
KOL-rehabilitering
inspirerade distrikts
läkaren Karin Lisspers.
shutterstock

E

n av patienterna som deltog i
rehabiliteringsprogrammet såg
sin KOL-diagnos som en dom,
det aktiva livet var slut och allt skulle
bara gå nedåt. Men efter sju veckor
i gruppverksamheten ”KOL-rehab
light” ändrade hon inställning. Där
lärde hon sig att använda de krafter
hon har på rätt sätt för att orka göra
det hon vill och samtidigt ha roligt.
– Deltagarna var väldigt nöjda
efteråt. Framför allt för att de kände
sig tryggare med sin sjukdom, de fick
träna ganska hårt tillsammans med
en sjukgymnast och upptäcka att de
fixade det. Dessutom hade de väldigt
roligt i gruppen och stimulerade varandra, säger Karin Lisspers, distriktsläkare vid Gagnefs vårdcentral.
Hon var en av initiativtagarna och
blev inspirerad av andra vårdcentraler
i Sverige, men framför allt av danska
primärvårdsläkares arbete med rehabilitering av KOL-patienter.
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Reportage: pro jekt i västmanland

LandstingeT
som reagerade
För fyra år sedan fick landstinget i Västmanland lågt betyg på KOL-vården. Då
beslutade landstingsledningen att förbättra omhändertagandet. Med utbildning och ekonomiska styrmedel har
man höjt kompetensen bland personalen och stimulerat till fler spirometri
undersökningar.  
text åsa bolmstedt

| foto per groth

Fakta: Astma/KOL-projektet
Mål: Förbättra omhändertagandet av personer med KOL
genom att höja utbildningsnivån bland sjuksköterskor och
ge ekonomisk ersättning för genomförda spirometriunder
sökningar. Man vill också se fler astma/KOL-mottagningar
vid vårdcentralerna.
l Projektet är ett samarbete mellan landstinget i Väst
manland, samt tre läkemedelsbolag: Astra Zeneca,
Pfizer och Boehringer Ingelheim.
l Landstinget äger och finansierar projektet. Läkemedels
bolagen bidrar med kunskap.

Å

r 2009 hamnade Västmanlands läns landsting på
nästsista plats i KOL-index,
som jämför KOL-vården i landstingen.
Samma år presenterades också
resultatet från den första Praxisstudien över primärvårdens omhändertagande av patienter med KOL i
Uppsala- och Örebroregionen. Även
där presterade Västmanland sämre än
de andra, bland annat hade de både
det lägsta antalet patienter som fått
träffa en specialiserad astma/KOLsjuksköterska och det lägsta antalet
astma/KOL-mottagningar.
– Utifrån resultatet i undersökningarna gjorde jag en ögonblicksbild av
KOL-vården. Den visade att många
vårdcentraler hade spirometriutrustning, men använde den inte för att
de saknade kompetens och tid, säger
Lena Höök, på landstingets Vårdvalskansli.
om KOL och
få nya perspektiv på hur man kan
skapa ett bra omhändertagande bjöd
landstingsledningen in tre läkeme-

för att bredda kunskapen
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äger projektet och står för kostnaderna medan läkemedelsbolagen bidrar
med kunskap och kontakter med
personer som är duktiga på KOL.
Den första aktiviteten som genomfördes var en seminariedag med
verksamhetschefer från primär- och
slutenvården samt lokalpolitiker.
– Vi ville väcka frågan och öka
medvetenheten om att det är viktigt
att primärvården har ett bra omhändertagande av KOL-patienter, säger
Lena Höök.

Lena Höök vill höja kompetensen om KOL
inom primärvården.

delsbolag med lång erfarenhet inom
KOL-området, Astra Zeneca, Pfizer och
Boehringer Ingelheim.
En projektgrupp med representanter för landstingets avdelning Vårdval
och läkemedelsbolagen tillsattes, och
ett avtal upprättades som slog fast
de olika parternas roller: Landstinget

i nästa steg ville man höja kompetensen bland sjukvårdspersonalen. I
samverkan med Högskolan i Dalarna
köpte landstinget en specialiserad
högskoleutbildning på 7,5 poäng. Alla
vårdcentraler bjöds in att låta en eller
flera sjuksköterskor gå den. De som
klarade poängen fick tillbaka anmälningsavgiften och samtliga vårdcentraler fick ersättning för förlorad
arbetsinkomst under den lärarledda
undervisningen.
– 23 sjuksköterskor vid 18 vårdcentraler gick utbildningen. Även om
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Reportage: proj ekt i västmanland

Distriktssköterskan
Marie-Louise Gustafsson gick
specialistutbildning i KOL.
På Hemdals vårdcentral har
hon byggt upp en liten KOLmottagning.

man inte klarar högskolepoängen har
man säkert förvärvat nya kunskaper
och tänkesätt som kommer patienterna till del, säger Lena Höök.
Hon hoppas att den höjda kunskapsnivån ska leda till att intresset
ökar för att etablera fler astma/KOLmottagningar i primärvården. Till
en början planerade landstinget att
stimulera etablering av sådana specialiserade mottagningar genom att
erbjuda en summa pengar när verksamheten var igång förutsatt att den
följde Socialstyrelsens riktlinjer för
KOL-vård. Men eftersom riktlinjerna
håller på att uppdateras beslutade de
sig för att avvakta den nya versionen.
– I vårt nya primärvårdsprogram
premierar vi i stället utförda spirometrier genom att vårdcentralerna får
ekonomisk ersättning per undersökning, säger Lena Höök.

”På sikt hoppas
jag att satsningen
gör att kostnaden
för KOL-vården
går ner”
det nämligen leda till att patienter
med KOL oftare kommer in akut till
sjukhusen och blir inlagda för vård.
Så var fallet även i Västmanland vars
KOL-patienter till exempel låg inne
fler dagar än i många andra landsting.
– På sikt hoppas jag att förändringarna också gör att kostnaden för KOLvården går ner eftersom akut- och
sjukhusvård är dyrare än primärvård,
säger Lena Höök.
samarbetet med läkemedelsbolagen har fungerat bra. De
har tillfört kunskap, nya perspektiv
och kontakter med duktiga personer.
– Ibland har personal i hälso- och
sjukvården ifrågasatt läkemedelsbola-

hon tycker att

att ett förbättrat omhändertagande i primärvården kommer att få positiva följdeffekter även
inom slutenvården. När omhändertagandet i primärvården brister brukar

hon hoppas också
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gens medverkan, framför allt har de
varit oroliga för att utbildningen varit sponsrad. Därför har vi varit noga
med att ha ett tydligt och transparent
avtal där det framgår att de bidragit
med kunskap och sin tid, medan
vi ägt och finansierat projektet. Då
har våra vårdgivare blivit positivt
inställda till att höja kompetensen,
säger Lena Höök.
fortsättningsdag för
sjuksköterskorna som gick utbildningen och även denna gång kompenseras de ekonomiskt för deltagandet.
Sedan ska Lena Höök upprepa ögonblicksbilden från 2009.
– Jag hoppas se att kunskapsnivån
har ökat och att vi får reda på om det
är något specifikt vi behöver komplettera utbildningen med, eller om det
är någon annan insats som behövs.
På sikt ska vi utvärdera om vi ska
fortsätta med ekonomisk ersättning
per spirometri eller ha ett annat
ersättningssystem, men vi måste avvakta ett tag för att få en klarare bild
av det. l
i vår planeras en
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f ramtidens KOL-VÅRD

Fokus på
patientens
livskvalitet
I takt med att kunskapen om KOL ökat har
forskningen om behandlingsmetoder närmat
sig ett vägskäl. Professor Leif Bjermer ser ett
paradigmskifte framför sig. Om 15 till 20 år
kommer KOL-vården se annorlunda ut.

SHUTTERSTOCK

text åsa bolmstedt

I

framtidens KOL-vård kommer vi
fokusera mer på hur väl patienten fungerar i vardagen, i stället
för att bara utgå från lungfunktionen, säger Leif Bjermer, professor
och överläkare vid Lung- och allergikliniken på Skånes universitetssjukhus i Lund.
Han är bland annat involverad i
en studie där forskarna mäter hur
mycket patienterna rör sig genom
sensorer i deras mobiltelefoner. Via
mobilen får de även svara på frågor
och mäta sin lungfunktion under
dagen.
– Sånt tror jag att vi kommer
att använda mer och mer i vården
framöver. I dag undersöker vi lungfunktionen när de sitter still och
ber dem fylla i enkäter om symtom
utan att veta hur de egentligen
lever sitt liv, säger Leif Bjermer.

KOL allt mer
som en systemisk sjukdom. KOL
ser inte likadan ut hos alla patienter. Alla storrökare får inte heller

KOL utan andra
rökrelaterade
sjukdomar som
lungcancer eller
hjärtkärlsjukdom.
Frågan är vad
som avgör vilken
Patientens varsjukdom man
dag blir viktigare
drabbas av, hur de
i framtidens KOLhänger ihop och
vård, tror Leif
vilka faktorer som
Bjermer.
skyddar mot KOL?
Det här handlar både om genetik,
epigenitik och om livsstil.
– Vi vet till exempel att cigarettkonsumtionen är större i Grekland
än i Sverige, ändå är det färre som
får KOL där. Förmodligen är det
något i deras livsstil som skyddar
dem från negativa effekter, kanske i
kosten som visat sig vara hälsosam
vid andra sjukdomar, säger Leif
Bjermer.

man börjar också se

han upplever att KOL-forskningen
befinner sig i samma läge som reumatologin gjorde för några år sedan.

De senaste åren har KOL-nyheterna
ofta handlat om finjusteringar av
den behandling som redan ges.
– De närmaste 10–15 åren tror jag
det kommer bli en boom av studier
som fokuserar mer på att öka
patienternas livskvalitet i vardagen
och där man allt mer tar hänsyn till
komplexiteten i sjukdomen, dess
följdsjukdomar och hur det påverkar patienterna.
Kommer KOL bli möjlig att bota?

– Knappast, men jag tror att vi
delvis kommer kunna rekonstruera
lungorna efter vissa skador. I djurförsök vet vi att vi kan få emfysem
att gå tillbaka. Men sådant ligger
åtminstone 20 år fram.
Rimligare inom en snar framtid
är att hitta patienterna i god tid
innan de blir för sjuka.
– Det behövs en attitydförändring. Om forskare, myndigheter,
läkemedelsindustrin och vårdgivare
bestämmer att vi ska lösa det här
och drar åt samma håll så kommer
vi kunna göra stora framsteg. l

