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Så ger riktlinjerna 
stöd för regionerna

Bättre KOL-vård 
gynnar ekonomin

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR KOL
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LEDARE

De nya nationella riktlinjerna ska leda till att upptäcka 
fler med KOL och ge de rätt vård, men Socialstyrelsen  
lyfter även fram den minst lika viktiga aspekten – att  
öka patientens delaktighet.

Kloka råd som  
gynnar oss alla   
socialstyrelsens nya riktlinjer vid KOL- och astmavård har precis blivit 
slutgiltiga. Det är ett gediget dokument och arbetet med dem har pågått 
under lång tid och involverat en lång rad experter. De preliminära 
riktlinjerna har, vilket är brukligt, gått på remissrunda till flertalet 
myndigheter och organisationer. Dessutom har Socialstyrelsen haft 
informationsmöten med alla sjukvårdsregioner med mycket positivt 
mottagande.

i grunden handlar det om fånga 
upp patienter med KOL tidigare, 
ge dem en bättre vård genom 
samarbete mellan olika specia-
lister i vården samt att ha tätare 
återbesök. Målet är en mer väl-
behandlad och utbildad patient 
vilket sparar stora belopp 
genom färre komplikationer 
senare i sjukdomsfasen.

Egentligen handlar det också 
mycket om att patienten skall 
känna sig delaktig. Är man det 
blir även förståelsen större och 
därmed ansvarstagandet, till 
exempel att vara noga med att äta rätt och att ta sin medicin enligt ordi-
nation. Detsamma gäller många andra förhållanden. På arbetet, i skolan 
eller i idrottsklubben – är man som individ delaktig ökar engagemanget 
och tack vare en tilltagande egen drivkraft lyckas man bättre med det 
man gör.

låt oss hoppas att dessa ”kloka” 
riktlinjer implementeras skynd-
samt och jämlikt, på ett bra sätt, 
över hela landet. Det gynnar oss 
både som patienter och skatte-
betalare. 
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”
Målet är en mer  
välbehandlad och  
utbildad patient 
vilket sparar stora 
belopp genom färre 
komplikationer  
senare i sjukdoms
fasen.

Vill du läsa 
eller beställa andra 

nummer av Prio? 
Besök www.boehringer

ingelheim.se
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FAKTA

text anna-karin andersson 

På vilket sätt brister den svenska 
KOL-vården idag? 

– Det finns en stor underdiag-
nostik. Vi måste försöka fånga upp 
fler som har sjukdomen och sträva 
efter att upptäcka dem så tidigt i 
sjukdomsförloppet som möjligt. Vi 
har också sett att vården till den här 
patientgruppen varierar i kvalitet, 
mellan olika mottagningar och mel-
lan olika regioner, vilket tyder på ett 
behov av nationella riktlinjer. Det be-
hövs vägledning för hur vården ska 
utformas. KOL är en komplex sjuk-
dom och patienten har ofta behov av 
flera typer av åtgärder samtidigt från 
flera professioner vilket inte alltid 
sker. Interprofessionell samverkan är 
inte praxis idag. 

Vad får bristerna för konsekvenser? 
– Ett lidande för de som har 

sjukdomen och inte får den vård de 
skulle behöva. För samhället innebär 
det också stora ekonomiska kostna-
der. Genom att upptäcka fler med 
KOL och behandla dem tidigt skulle 
sjukdomen för många bli lindrigare 
och dyra akutbesök och sjukhusin-
läggningar skulle kunna undvikas. 

Hur ska riktlinjerna för KOL-vården 
användas? 

– Främst som ett bra stöd för 
styrning för verksamhetschefer och 
beslutsfattare. Ett stort antal forskare 
och verksamma inom olika professio-
ner inom astma- och KOL-vården från 
hela landet har varit med i arbetet 
med att ta fram rekommendatio-
nerna för god vård till KOL-patienter 
i de frågor där man identifierat 

vägledningsbehov. Det är väl under-
byggda och evidensbaserade råd. 
Med hjälp av riktlinjerna kan man få 
vägledning för hur KOL-vården bör 
utformas, hur man ska prioritera och 
fördela sina resurser. I riktlinjerna 
finns också yrkesspecifika råd. 

Vari ligger utmaningarna för att 
lyckas leva upp till riktlinjerna? 

– Det ser nog olika ut i olika delar 
av landet och beror på om man är 
verksam på en liten ort eller i en 
storstad. I riktlinjerna rekommen-
derar vi vård med interprofessionell 
samverkan där patientens tillgång 
till sjukgymnast och dietister utgör 
en utmaning inom primärvården. 
Även att få in fler återbesök kan vara 
en utmaning som behöver lösas. 

Trots att riktlinjerna innebär en 
satsning på KOL-vården kommer ni 
fram till att de leder till ekonomiska 
vinster, varför? 

– Initialt kommer kostnaderna 
för KOL-vården på många håll att 
öka men med bra sjukdomskontroll 
minskar försämringsperioderna. Det 
är de svåra tillstånden av sjukdomen 
som är mest kostnadskrävande. 
Om bättre uppföljning genom fler 
återbesök kan minska antalet för-
sämringsperioder med fyra procent 
kompenserar det exempelvis för de 
ökade kostnaderna som fler återbe-
sök medför. På det stora hela finns 
det enorma vinster med att kunna 
behandla patienter i primärvården 
och slippa de kostsamma sjukhusvis-
telserna.  

Hur kommer arbetet med riktlin-
jerna att följas upp? 

– Om några år är det viktigt att 
följa upp hur följsamheten till rikt-
linjerna. De indikatorer som tagit 
fram hjälper till med detta men 
statistiken över KOL-vården behöver 
bli bättre. 

– Vi förutsätter att inrapporte-
ringen till Luftvägsregistret kommer 
att stärkas så att vi kan följa att 
utvecklingen får önskad effekt. 

Vad har du märkt av för respons 
på att det tagits fram riktlinjer för 
KOL-vård? 

– Ett oerhört positivt mottagande. 
Det här är efterfrågat och uppskat-
tat. Parallellt kom även Läkeme-
delsverket med sina uppdaterade 
behandlingsrekommendationer vid 
KOL. Sjukdomen har hamnat i fokus 
och det innebär en enorm chans 
till förbättring för ett stort antal 
människor. l

Nu är det dags för de nya riktlinjerna
Drygt en halv miljon svenskar lever med sjukdomen KOL utan att veta om  
det och bland den lilla andel som fått sin diagnos är uppföljningen bristfällig.  
Elisabeth Eidem, projektledare för Nationella riktlinjer för vård vid astma  
och KOL på Socialstyrelsen, reder ut hur de nya rekommendationerna ska  
ge bra vägledning för att ändra på det.

Elisabeth Eidem är projektledare för  
Nationella riktlinjer för vård vid astma  
och KOL på Socialstyrelsen



PRIO I VÅRDEN  5

FAKTA

S
H

U
TT

ER
S

TO
C

K

1 Upptäcka fler med KOL
Det finns i dag en stor underdiagnostik inom KOL, vilket innebär att många 

personer saknar en effektiv behandling med sämre hälsa som följd. För att upptäcka 
och diagnostisera KOL bör hälso och sjukvården använda spirometri. Hälso och 
sjukvården bör rutinmässigt även erbjuda en FEV1/FEV6 mätning till personer som 
röker eller har rökt för att identifiera dem som behöver en mer grundlig utredning.

2 Erbjuda interprofessionell samverkan 
Patienter med KOL kan behöva läkemedelsbehandling, stöd att sluta röka, fysio

terapi eller råd från en dietist, psykolog eller arbetsterapeut. Hälso och sjukvården 
bör därför erbjuda interprofessionell samverkan till personer med KOL.

3 Fokus på träning  
Många med KOL har en nedsatt fysisk kapacitet och för att stärka den bör 

sjukvården erbjuda gångtest samt konditions och styrketräning. Åtgärden ökar pa
tientens funktionsförmåga och minskar risken för sjukhusinläggning och förtida död.

4 Stöd till egenvård 
För att stärka patientens förmåga att hantera sin sjukdom bör hälso och sjuk

vården erbjuda utbildning och stöd till egenvård och ge en skriftlig behandlingsplan.

5 Fler återbesök 
Hälso och sjukvården behöver regelbundet följa upp patienters sjukdomsut

veckling samt hur de svarar på sin behandling. Vid besöken bör hälso och sjukvår
den, utöver spirometri, även använda frågeformuläret CAT för att skatta patientens 
symtom och livskvalitet.

Nu är det dags för de nya riktlinjerna
DET ÄR KOL
KOL är en förkortning av Kro
niskt obstruktiv lungsjukdom och 
drabbar främst den som har rökt 
under en längre tid. Vid KOL har 
det uppstått en kronisk inflam
mation i luftvägarna som gjort 
luftrören trånga. Vid KOL tappar 
lungorna sin elasticitet och and
ningen försvåras. 
Med åren kommer symtom i form 
av ökad andnöd. Om man efter 
en fysisk ansträngning tvingas 
andas genom ett smalt rör och 
samtidigt sätter en klädnypa över 
näsan får man en uppfattning om 
vad andnöd är. Den med långt 
gången KOL behöver ofta tillför
sel av syrgas. 
I dag uppskattas att 400 000–
700 000 svenskar har KOL, men 
förekomsten i befolkningen ökar. 
Cirka 3 000 personer dör i sjukdo
men varje år.

KOL-ORDLISTA 
Spirometri:  Undersökning som 
mäter lungkapaciteten och kan ge 
svar på om en person har KOL. 

Exacerbation:  En akut försäm
ringsperiod vid KOL som ofta 
uppkommer ofta i samband med 
luftvägsinfektioner och ger ökad 
andnöd och slemhosta. 

CAT: Förkortning av COPD As
sessment Test, är ett speciellt ut
arbetat formulär för att bedöma 
symtomen vid KOL.   

FEV1/FEV6-mätning:  Förkort
ning av Forcerad exspiratorisk 
volym under 1 respektive 6 
sekunder. Är en enkel metod för 
att testa lungfunktionen och för 
att identifiera patienter som ska 
vidareutredas med spirometri.

5 centrala rekommendationer  
i Socialstyrelsens nya riktlinjer

Hälso- och  
sjukvården  
bör bli mer  

observant på  
att patienter  
kan ha KOL, 

enligt Social-
styrelsen.

Källa: Kjell Larsson, lungläkare  

och professor i lungmedicin.
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PATIENTPORTRÄTT

Namn: Kicki Narbom. 

Ålder: 70 år.  

Bor: I Sundbyberg.

Familj: Man, barn och 
barnbarn. 

”Jag storgrät. Tänkte 
att jag bara hade en 
månad kvar att leva 
och att jag skulle 
kvävas till döds.”
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K icki Narbom fick veta att hon 
hade KOL vintern 2006. Det 
har gått många år sedan dess 

men hon minns glasklart dagen då 
hon fick beskedet. Det var flera mi-
nusgrader och hon kunde inte ens gå 
tio meter utan att det pep i bröstet. 

Ändå kom läkarens utlåtande om 
KOL som ett hårt slag för henne. 

– Jag storgrät. Tänkte att jag bara 
hade en månad kvar att leva och att 
jag skulle kvävas till döds, berättar 
Kicki Narbom. 

Då baserade Kicki Narbom sina 

kunskaper om KOL på kvällstidnings-
rubriker och omgivningens allmän-
na prat om den fruktade rökarsju-
kan. Efter att ha gått i en så kallad 
KOL-skola fick hon en annan bild 
av sjukdomen. De tio utbildnings-

KICKI FÅR 
RÄTT VÅRD

KOL-beskedet kom som en chock. Kicki trodde aldrig att rökarsjukan skulle drabba 
henne. I dag är hon glad att diagnosen kunde ställas så att hon fått rätt vård.
text anna-karin andersson | foto melker dahlstrand

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA UPPSLAG
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träffarna med experter inom olika 
vårdprofessioner gav henne värdefull 
information om KOL. 

I dag har hon lärt sig leva med 
sin sjukdom och tack vare ett bra 
omhändertagande av vården kan hon 
njuta av pensionärslivet som hon 
gärna tillbringar på sommarstället 
med maken. 

– Jag känner mig så priviligierad, 
säger hon. När jag pratar med andra 
KOL-sjuka förstår jag att jag har haft 
tur. 

det är det omvälvande KOL-diagnosbe-
skedet som Kicki Narbom nu lyfter 
fram som det mest avgörande för hen-
nes goda livskvalitet. I flera år hade 
hon tidigare felaktigt behandlats för 
astma och det där besöket på vård-
centralen 2006 gjorde hon egentligen 
för att hon tänkte be om en starkare 
dos av sin astmamedicin eftersom 
den gamla inte längre hade någon ef-
fekt. Spirometriundersökningen som 
den observanta läkaren remitterade 
henne till förändrade sjukdomsbilden 
och hennes framtid. 

En gång per år kallas hon till en 
läkare för att följa upp sjukdoms-
läget och när som helst, när hon 
har frågor eller märker att hälsan 
försämrats, kan hon ringa till en 
sjuksköterska som specialiserat sig på 
lungsjukdomar som KOL. Kontakten 
med sjukgymnasten har också varit 
betydelsefull. 

– En halvtimme om dagen ska jag 
promenera. Att röra på sig är ju extra 

Många har KOL utan att känna till 
det, vad kan det bero på?
– KOL dyker inte upp över en natt utan 
är en sjukdom som långsamt utvecklar 
sig och smyger sig på. Många har hunnit 
vänja sig vid symtomen som exempelvis 
rökhosta eller sämre ork och därför inte 
uppsökt sjukvården. Ungefär 500 000 
har KOL och 400 000 vet inte om det. 
HjärtLung driver nu kampanjen ”Ljuset 
på!” för att belysa våra dolda folksjuk

Inger Ros, ordförande  
för Riksförbundet  
HjärtLung ger svar. 

VAD ÄR VIKTIGT  
INOM KOL-VÅRDEN  
UR ETT PATIENT- 
PERSPEKTIV? 

viktigt vid KOL. Ibland hindrar det 
dåliga vädret mig från att gå ut, i spö-
regn är det ju inte så himla kul, men 
jag gillar att ha fått in vanan att röra 
på mig. Här hemma kan jag också 
träna med hjälp av gummiband som 
jag fått instruktioner om. 

Kicki Narbom har tidigare varit rö-
kare. Hon var med i ett tjejgäng som 
tyckte det var tufft med cigaretter och 
ingen av dem kände då till hur farligt 
det var. I efterhand kan Kicki känna 
att hon var dum som höll på med 
det där men det tjänar inget till att 
skuldbelägga sig själv, resonerar hon. 
År 1996 valde hon att fimpa för gott. 

tittar man i backspegeln hade troligen 
Kickis KOL kunnat upptäckas tidigare. 

– Hade jag fått veta att det var KOL 
redan när den karakteristiska hostan 
började besvära mig på 90-talet hade 
jag säkert haft större lungkapacitet 
idag. Den tanken har slagit mig men 
jag känner ändå mest tacksamhet. 
Det är ju så många som har sjukdo-
men utan att veta om det alls.   

Kicki Narbom vill gärna dra nytta 
av sin erfarenhet av KOL för att hjälpa 
andra. Sedan flera år är hon till ex-
empel engagerad i HjärtLungs lokala 
förening i Sundbyberg.  Ekonomiskt 
ger hon också bidrag till forskning 
som stödjer arbetet med att tidigt 
upptäcka fler med KOL. 

– Jag vet hur betydelsefullt det är 
att få sin KOL-diagnos. Jag vill göra 
det jag kan för att fler ska få samma 
goda vård som jag. l

Det har hjälpt  
Kicki att må  
bra trots KOL 
Att få diagnosen. Att hennes 
KOL upptäcktes förändrade 
hennes vård och behandling och 
därmed livskvaliteten. 

KOL-skolan. Byggde på tio ut
bildningsträffar med bland annat 
läkare, sjuksköterskor och sjuk
gymnaster. Kunskap om den egna 
sjukdomen har varit användbar 
både för henne själv, i kontakten 
med vården och i samtal med 
bekanta. 

Regelbunden uppföljning. Kicki 
kallas årligen till en spirome
triundersökning för att se hur 
sjukdomen utvecklats. Det ger 
trygghet och minskar risken för 
att ”glömmas bort.”

Tydlig vårdkontakt. Vid infektio
ner eller andra sjukdomsbesvär 
vet Kicki att hon kan vända sig 
till sin sjuksköterska som är spe
cialiserad på lungsjukdomar och 
snabbt få hjälp. 

Medlemskap i patientförening. 
Kicki gick med i förbundet Hjärt
Lung när hon fick veta att hon 
hade KOL. Att träffa andra med 
samma sjukdom har bidragit till 
en fin gemenskap och en möjlig
het att bolla frågor om sjukdomen 
med andra i samma situation. 
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Tecken som kan 
tyda på KOL
4 Att lätt bli andfådd.

4  Många och långdragna förkyl-
ningar.  

4  Att symptomen vid förkyl-
ningar är besvärande med 
exempelvis mycket slem och 
en allmänt stor sjukdomspå-
verkan. 

4  Upplevelsen av en trånghets-
känsla i bröstet. 

domar och få fler att inse vikten av tidig 
upptäckt av KOL.

Varför är det viktigt att få diagnos?
– Det är oerhört viktigt att man inte bara 
får en diagnos, utan att man även får 
den så tidigt som möjligt. Ju tidigare 
man får sin diagnos, desto bättre blir 
utsikterna för framtiden. Om man är 
rökare är det viktigaste att få hjälp 
att sluta, det är den enskilt viktigaste 

åtgärden man kan göra. En aktiv livsstil 
med träning är också väldigt viktigt. Det 
kan vara skillnaden mellan en aktiv eller 
stillasittande tid som pensionär.
 
Hur ser ni på HjärtLung på Socialsty-
relsens nya riktlinjer för KOL-vård? 
– Vi välkomnar de nya riktlinjerna och 
är framförallt glada över att de är 
betydligt mer patientcentrerade än de 
förra som kom för över tio år sedan. Det 

finns flera delar som är särskilt viktiga 
som Socialstyrelsen lyfter fram; tidig 
diagnostik, hjälp med rökstopp, träning, 
patientutbildning och uppföljning. Sedan 
hade vi gärna sett en tydligare beskriv
ning av hur träning för KOLpatienter bör 
genomföras för att vägleda vården yt
terligare. Men det viktiga blir nu det fort
satta arbetet med implementeringen, 
det kommer att bli avgörande huruvida 
riktlinjerna får önskad effekt. 

SÅ GÅR EN 
DIAGNOSTISERINGEN 
TILL 
På vårdcentralen ombeds patien
ten att blåsa allt vad han eller 
hon kan i ett munstycke som är 
kopplad till en apparat, en så  
kallad spirometer. Vårdpersonalen 
mäter på så vis hur mycket och i 
vilken hastighet som luften kom
mer ut vid utandningen. Det ger 
svar på vilken kapacitet lungorna 
har. Undersökningen är enkel och 
patienten upplever inga obehag 
av den. 
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”Jag känner mig 
så priviligierad.

När jag pratar med 
andra KOL-sjuka 

förstår jag att jag 
har haft tur,” säger 

Kicki Narbom. 



10 PRIO I VÅRDEN

KVALITETSREGISTER 

L uftvägsregistret är ett kva-
litetsregister och bygger på 
insamlad data om KOL- och 

astmavården i Sverige. Vårdgivare 
som tar emot, diagnostiserar och be-
handlar människor med KOL respek-
tive astma ombeds lämna uppgifter 
om den vård de gett till Luftvägsre-
gistret. Genom att samla in den typen 
av fakta och sammanställa resultatet 
kan man få en bild av hur KOL- och 
astmavården ser ut och på vilka om-
råden den kan bli bättre. 

luftvägsregistret har i dagsläget emel-
lertid för liten täckningsgrad för att 
man ska kunna dra några välgrun-
dade slutsatser om KOL-vården men 
intresset för att ansluta sig ökar. 

– Det börjar bli tydligt att det är 
stora brister i astma- och KOL- vården 
och det vill man från landstingshåll 
nu ändra på. Många ser Luftvägsre-
gistret som ett bra hjälpmedel och 
verktyg i sitt förbättringsarbete, säger 
Ann Ekberg Janson, docent och lung-

läkare vid Angereds Närsjukhus och 
ordförande för Luftvägsregistret.

Ann Ekberg Jansson menar att det 
är betydelsefullt att huvudmännen 
inom vården inser vikten av god KOL-
vård och därmed ser till att registret 
kan prioriteras. För det tar tid att rap-
portera in uppgifter och tid är pengar. 

– Det är mycket ekonomin som styr 
och primärvården måste få ökade 
resurser för att redovisa astma- och 
KOL-vården och följa upp behand-
lingsresultat. 

något som kan underlätta för inrap-
porteringen är utvecklingen av 
informationsteknik. Nya typer av 
journalsystem kan bidra till ett mer 
strukturerat arbete vid behandling 
av KOL och samtidigt även underlätta 
rapporteringen till registret. 

– Att jobba strukturerat gör hela 
kedjan för KOL-vården både bättre 
och mer kostnadseffektiv. Så det vin-
ner både patienter, personal och de 
betalande huvudmännen på. l

Så kan regioner  
dra nytta av  
Luftvägsregistret
l  Följa den egna regionens resultat 

inom astma och KOLvården. 

l  Få struktur över sin astma och 
KOLvård. Att rapportera till 
Luftvägsregistret kan använ
das som en checklista för att 
man följer Socialstyrelsens nya 
riktlinjer för god astmaoch KOL
vård.

l  Få en tydlig bild av vilka områden 
som kan behöva förbättras. 

l  Kunna påvisa effekten av det för
bättringsarbete som måste göras. 

l  Få möjlighet att glädjas åt 
märkbara skillnader. Astma och 
KOLvården är eftersatt men 
förbättringspotentialen stor. 
Följer man Socialstyrelsens nya 
riktlinjer och ansluter sig till 
Luftvägsregistret kan man enkelt 
följa det positiva utfallet. 

Läs mer om Luftvägsregistret 
på webben: www.luftvagsregist
ret.se. Där kan du som jobbar inom 
vården också anmäla din verksam
het för att delta i registret.  

Med hjälp av Luftvägsregistret kan regioner se om 
de följer rekommendationerna för god KOL-vård  
och få svar på vad som behöver förbättras. 
text anna-karin andersson

Registret som 
kan ge svar 
åt regionerna

”Det börjar bli tydligt 
att det är stora bris
ter i astma och KOL 
vården och det vill 
man från landstings
håll nu ändra på.”

Ann Ekberg Janson är docent och lungläkare 
vid Angereds Närsjukhus och ordförande för 
Luftvägsregistret.
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På Liljeholmens vårdcentral  
har KOL-vården varit prioriterad  

under en längre tid. Deras dagliga  
verksamhet är som ett intyg på att  

Socialstyrelsens riktlinjer  
fungerar i praktiken. Både  

personal och patienter  
märker satsningens  

positiva effekter. 

HÄR FUNGERAR
RIKTLINJERNA

I PRAKTIKEN 

V ivianne Johansson sluter 
läpparna om munstycket, tar 
ett djupt andetag och blåser 

ut med full kraft. Sjuksköterskan 
Marianne Eduards följer resultatet på 
datorskärmen. 

– Lite till, lite till, peppar Marianne 
Eduards. Bra, något bättre än förra 
gången, säger hon sedan uppmunt-
rande när Vivianne är klar med den 
så kallade spirometriundersökningen. 

Vivianne Johansson har KOL och 
går regelbundet till astma/KOL-mot-
tagningen som hör till Liljeholmens 
vårdcentral i Stockholm. Här arbetar 
man redan på flera sätt enligt Social-
styrelsens nya riktlinjer kring KOL. 
Läkarna på den allmänna primär-
vårdsmottagningen är observanta på 
tecken som kan tyda på KOL och vid 
misstanke om att patienten kan ha 
sjukdomen remitteras han eller hon 
till astma/KOL-mottagningen där tre 
specialistutbildade sjuksköterskor 
arbetar. 

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA UPPSLAG
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Liljeholmens vårdcentral  
har 28 000 listade patienter 

men upptagningsområdet för 
just KOL-vården har vidgats 
ytterligare i takt med att det 

goda ryktet spritt sig. 
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– Jag har aldrig fått bättre mot-
tagande. Att få träffa min KOL-sjuk-
sköterska ger mig så mycket. Det är tack 
vare de här mötena som jag mår så bra 
som jag gör trots sjukdomen, säger  
Vivianne Johansson. 

det är framför allt den tydliga upp-
följningen som Vivianne Johansson 
uppskattar, att hon kontinuerligt kallas 
till återbesök och att hon vet att hon 
kan kontakta sjuksköterskan Marianne 
Eduards om hennes hälsa försämras 
däremellan. 

En förutsättning för att det fungerar 
så bra är verksamhetsledningens stöd för 
att förbättra KOL-vården på Liljeholmens 
vårdcentral. 

– Chefen ser värdet i det här. 
Att upptäcka fler med KOL och ge 
diagnostiserade  patienter adekvat  
behandling är ett prioriterat område 
här, säger Marianne Eduards. 

liljeholmens vårdcentral följer även 
Socialstyrelsens rekommendation om 
interprofessionell samverkan vid KOL. 
Sjuksköterskorna på KOL-mottagningen 
ingår i ett KOL-team bestående av fysio-
terapeuter, dietist och arbetsterapeut 
och remitterar patienter till den typ av 
stöd som kan behövas. I teamet ingår 
även en medicinskt ansvarig läkare 
som KOL-sjuksköterskorna har regel-
bundna möten tillsammans med för att 
diskutera patientfall och utveckling av 
verksamheten.

Liljeholmens vårdcentral har 28 000 
listade patienter men upptagningsom-
rådet för just KOL-vården har vidgats 
ytterligare i takt med att det goda ryktet 
spritt sig. 

– Nu söker sig även patienter hit som 
inte bor i området. Att vi har ett seriöst 
bemötande och möjlighet att ge varje  
patient tillräckligt med tid tror jag bid-
rar till att vår verksamhet uppskattas, 
säger Marianne Eduards. l

LÄS VAD FORSKNINGEN VISAR – NÄSTA SIDA
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l  Allmänläkarna är observanta. Vid tecken som kan tyda på KOL remitte
ras patienter till astma/KOLmottagningen. Att tidigt upptäcka patienterna 
är prioriterat. 

l  Utbildad personal. Tre specialistutbildade sjuksköterskor arbetar på den 
särskilda astma/KOLmottagningen. 

l  Spirometriundersökningar är standard. Det ingår alltid som ett moment 
vid ett första patientbesök och vid uppföljningstillfällena. 

l  Utvärderar symtom. I samband med besöken görs utvärdering av häl
sotillståndet med hjälp av CATformulär som ett viktigt komplement till 
spirometrierna.

l  Tydlig uppföljning. För att minska symtom och förebygga försämringspe
rioder kallas patienterna regelbundet till återbesök. 

SÅ HAR MAN LYCKATS UPPTÄCKA 
OCH BEHANDLA FLER MED KOL PÅ 
LILJEHOLMENS VÅRDCENTRAL: 

l  Den årliga vårdkostnaden per 
KOLpatient med tillgång till 
astma/KOLmottagning är 
nästan 20 000 kr lägre än för 
patienter som saknar tillgång 
till astma/KOLmottagning. 

KÄLLA: SOCIALSTYRELSENS NATIO

NELLA RIKTLINJER FÖR ASTMA/KOL

l  KOLpatienter med tillgång 
till astma/KOLmottagningar 
blir bättre behandlade och 
får färre förvärringsepisoder 
av sjukdomen. 

KÄLLA: OBSERVATIONSSTUDIEN 

PATHOS, UPPSALA UNIVERSITET.

l  Patienter med KOL som 
genomgår regelbundna 
spirometrier är mer benägna 
att sluta röka. 

KÄLLA: SOCIALSTYRELSENS NATIO

NELLA RIKTLINJER FÖR ASTMA/KOL

l  Astma/KOLmottagningar 
bidrar till ökad kunskap hos 
patienterna. 

KÄLLA: SOCIALSTYRELSENS NATIO

NELLA RIKTLINJER FÖR ASTMA/KOL

Det visar forskningen om KOL-mottagningar

Att rutinmässigt  
använda CAT, ett  
speciellt utarbetat  
formulär för att 
bedöma symtomen 
vid KOL, ger en bra 
sjukdomsbild.

3 tips!
Marianne Eduards tips till andra 
sjuksköter som vill jobba med en väl-
fungerande astma/KOL-mottagning: 

1 Utbilda dig inom området, flera hög
skolor erbjuder kurser inom astma/

KOLområdet för sjuksköterskor. 

2 Ta spirometrikörkortet så att du kan 
göra den grundläggande undersök

ningen på ett tillförlitligt sätt. 

3 Jobbar du ensam på din KOLmot
tagning, bygg upp ett nätverk. Det 

finns behov att bolla frågor med andra 
initierade sjuksköterskor inom KOL
området. 



PRIO I VÅRDEN  15

EKONOMISKA KONSEKVENSER

Därför blir den  
nya vården lönsam

A tt följa riktlinjerna för vård 
vid KOL kommer till en 
början att innebära ökade 

kostnader på de flesta håll i landet en-
ligt de ekonomiska bedömningarna. 
Övergripande är det personalkostna-
der som kommer att påverka ekono-
min främst. Att kalla KOL- patienter 
mer frekvent till återbesök kräver 
mer resurser liksom rekommendatio-
nen att öka den interprofessionella 
samverkan och att ge mer stöd kring 
patienternas fysiska aktivitet. 

– Det kommer enkelt uttryckt att 
gå åt mer tid för vårdpersonalen för 
den här patientgruppen i och med 
att människor med KOL nu ska ägnas 
mer uppmärksamhet, säger Lars Bern-
fort, hälsoekonom vid Linköpings 
Universitet och den som ansvarat för 
den hälsoekonomiska delen i Social-
styrelsens Nationella riktlinjer för 
astma och KOL.

de initialt ökade utgifterna kan emel-
lertid snabbt tjänas in. De ekonomis-
ka beräkningarna visar att samtliga 
centrala rekommenderade åtgärder 
vid KOL leder till besparingar på 
sikt. Redan efter två år från det att 
riktlinjerna trätt i kraft, och givet att 

de följs, är det en vinstaffär att ha 
organiserat och satsat på KOL-vården 
enligt Socialstyrelsens rekommenda-
tioner. 

– Bättre sjukdomskontroll gör att 
de svåra tillstånden som kräver kost-
sam sjukhusvård kan minskas. Även 
tillfälliga försämringar som kräver 
dyra akutbesök kan undvikas i större 
utsträckning, säger Lars Bernfort.   

enligt samma resonemang drar man 
slutsatsen att det kommer att bli eko-
nomiskt gynnsamt att diagnostisera 
fler med KOL. Trots att det innebär att 
fler ska få vård och behandling tjänar 
samhället på det i och med att det 
bidrar till att den kostnadskrävande 
vården för de senare stadierna av 
sjukdomen då minskar. 

Lars Bernfort tror att det kan bli 
svårt att som enskild vårdcentral göra 
de förändringar som kan behövas 
för att följa riktlinjerna. Regionerna 
kommer troligen att behöva tillsätta 
eller omfördela resurser för de omor-
ganisationer som krävs. 

– I fallet med KOL gynnar ju åtgär-
derna både patientens hälsa och sjuk-
vårdens budget så det borde finnas 
starka incitament för att följa dem. l 

l  För varje ytterligare 1 procent av 
KOLpopulationen (motsvarar cirka 
6 000 personer) som ges tillgång till 
astma och KOLmottagning skulle 
samhället kunna göra kostnadsbe
sparingar på motsvarande 6090 
miljoner kronor per år. 

l  En svår exacerbation, det vill säga 
försämringsperiod, vid KOL beräknas 
kosta omkring 30 000 kronor. Om 
antalet exacerbationer hos perso
ner med KOL kan minskas med 10 
procent skulle hälso och sjukvården 
spara cirka 500 miljoner kronor.  

l  I dagens praxis mäts ofta både 
forcerad och långsam utandning när 
lungkapaciteten ska undersökas, men 
enligt de nya riktlinjerna ska endast 
spirometriundersökning med forcerad 
utandning genomföras. Det skulle ge 
en besparing på 10 miljoner kronor. 

Att diagnostisera och behandla fler med KOL kostar 
pengar till en början, men de satsade kronorna  
betalas snabbt tillbaka. Bättre vård i ett tidigt  
skede ger besparingar på mångmiljonbelopp. 
text anna-karin andersson

Lars Bernfort är 
hälso ekonom vid 
Linköpings  
Univer sitet.

a Med kort sikt avses förväntad kostnads-
utveckling under det första året från att 
riktlinjerna träder i kraft. 

b Med lång sikt avses den uppskattade 
kostnadsutvecklingen därefter, från två år 
och framåt. 

Diagnostik vid misstänkt KOL

Interprofessionell samverkan

Träning 

Patientutbildning  

och egenvård vid KOL

Bedömning med CAT vid KOL 

Återbesök vid KOL 

EKONOMISKA  
KONSEKVENSER  
PÅ KORT OCH  
LÅNG SIKT a b

Fakta i siffror 

”Bättre  
sjukdoms-
kontroll gör 
att de svåra 
tillstånden 
som kräver 
kostsam  
sjukhus- 
vård kan 
minskas.”
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2 frågor till Christoffer Bernsköld, 
Hälso och sjukvårdsnämndens ordfö
rande (S) i Region Östergötland. 

1På vilket sätt är Socialstyrel-
sens riktlinjer kring KOL-vård 

viktiga? 
– Riktlinjerna ger ett bra kunskaps-
underlag som vi kan arbeta utifrån 
i praktiken. Att följa riktlinjerna 
säkerställer att det ges samma goda 
vård på alla våra vårdcentraler för 
patienter med KOL. 

2Vad krävs på regional nivå för 
att de ska följas? 

– Bred uppslutning. Att syftet är 
förankrat hos alla inblandade så 
att inte bara rekommendationerna 
kommer uppifrån. Redan när Social-

styrelsen aviserade att det skulle tas 
fram nya riktlinjer för KOL-vården 
började vi i Region Östergötland vårt 
förbättringsarbete. Nu har vi under 
två år arbetet systematiskt för att 
stärka KOL-vården. 

– Vi började med att göra en 
behovsanalys bland patienterna 
som visade att kontinuitet i vården 
efterfrågades bland annat. Där-
för har vi gett ökade resurser till 
primärvården för att stärka astma/
KOL-sjuksköterskornas arbete och ge 
dem utrymme för att vara spindeln 
i nätet. De fyller en viktig funktion 
för patientens behandling i och med 
att de kan bedöma alltifrån när en 
spirometriundersökning ska göras 
till att se när det finns behov av stöd 
kring patientens fysiska aktivitet 
till exempel. För att lyckas krävs att 
verksamheterna kan ändra sitt ar-
betssätt lite. Vi kommer att följa upp 
hur det gått genom att exempelvis 
mäta i vilken utsträckning läkeme-
delsförskrivningen ökat. Att fler med 
KOL får medicinsk behandling är ju 
ett resultat av att riktlinjerna följs. 

3 frågor till Caroline Stridsman, 
leg. sjuksköterska och ledamot SKLs 
programråd för Astma och KOL.

1Vilken betydelse har riktlin-
jerna? 

– De senaste riktlinjerna för vård vid 
astma och KOL kom ut 2004 och där-
för är det av extra vikt att vi nu 2015 
får nya. Förutom att riktlinjerna ska 
verka som stöd för styrning och led-
ning, tror jag att det evidensbaserade 
arbetssättet inom hälso- och sjukvår-
den kommer att förbättras vilket kan 
leda till ett bättre omhändertagande 
av patienter med astma och KOL. 

2 Vad i de nya riktlinjerna innebär 
den största utmaningen för re-

gionerna att klara av att leva upp till?

Vad får de nya riktlinjerna för betydelse för svensk KOL-vård och vilka utma-
ningar står hälso- och sjukvården inför när råden nu ska följas i praktiken? 
Prio frågar en politiker, en ledamot i SKL:s programråd för astma och KOL och 
en chef inom svensk primärvård.

Vilken effekt kommer  
det här att få för  
svensk KOL-vård?

text anna-karin andersson

”Riktlinjerna ger ett  
bra kunskapsunderlag 
som vi kan arbeta  
utifrån i praktiken”
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– I linje med de nya riktlinjerna 
arbetar det nationella programrådet 
för astma och KOL med förbätt-
ringsområden gällande diagnostik, 
behandlingsplan och patientutbild-
ning, symtombedömningsformulär 
och interprofessionell samverkan. 
Tanken är att programrådets arbete 
ska vara ett stöd för landsting och 
kommuner vid implementering av 
riktlinjerna. 

– I de centrala rekommendatio-
nerna lyfts vikten av återbesök och 
jag tror att just återbesöken blir en 
av de största utmaningarna att leva 
upp till. Precis som Socialstyrelsen 
skriver så råder det idag stora praxis-
skillnader i hur ofta, om och när 
återbesöken utförs. Vi måste vara 
medvetna om att återbesöken kan 
få ekonomiska och organisatoriska 
konsekvenser för regionerna.

3Vad finns det för fördelar för 
regioner att följa rekommenda-

tionen om fler återbesök?
– Fler återbesök kan i förlängningen 
leda till att patienterna får en känsla 
av ökad kontinuitet, ökad sjukdoms-
kontroll och färre försämringstill-
stånd. Det kan även leda till färre 
akutbesök och sjukhusinläggningar. 
Trots ökade kostnader till en början 
menar Socialstyrelsen att insatserna 
kan sänka kostnaderna på sikt. 

2 frågor till Peter Odebäck, regional 
medicinsk chef på Capio närsjukvård 
och prioriteringsordförande för Social
styrelsens nya riktlinjer för astma och 
KOL. 

1Vilken effekt kommer de nya 
riktlinjerna att få för svensk KOL-

vård?
– Jag är optimist och tror att de 
kommer att ha stor inverkan och 
leda fram till en förbättrad vård för 
den här patientgruppen. De nya 
riktlinjerna är väl underbyggda. 
När de skulle tas fram började man 
med att höra sig för bland de som 
arbetar med astma- och KOL- vård för 
att ta reda på vilken typ av vägled-
ning som efterfrågades. Utifrån den 
problembilden har man utgått från 

vetenskaplig forskning och kartlagt 
vad som är evidensbaserad god KOL-
vård. Prioriteringsrådet har därefter 
arbetat fram rekommendationer för 
vad i den kliniska vården som bör gö-
ras för att nå önskad effekt. Att man 
tagit ett helhetsgrepp och engagerat 
så många kunniga inom området i 
hela landet gör att riktlinjerna är 
väl förankrade, vilket sammantaget 
resulterar i att de kommer att vara 
ett användbart stöd inom hälso- och 
sjukvården. 

2 Vad krävs för att de ska följas? 
– Att Sveriges Kommuner och 

Landsting, SKL, skapat ett program-
råd för att hitta vägar för hur riktlin-
jerna ska implementeras i regionerna 
är en viktig nyckel till framgång. De 
har tagit initiativ för att gemensamt 
hitta svaren på hur man exempelvis 
ska screena patienter för att hitta fler 
med oupptäckt KOL, använda så kall-
lade CAT-formulär som en rutin vid 
återbesök och hur verksamheter kan 
organiseras för få till den interprofes-
sionella samverkan. 

– Att man på landstingsnivå hittar 
vägar för att omsätta rekommenda-
tionerna i den praktiska verkligheten 
gör att det här dokumentet verkligen 
kommer att användas och riskerar 
inte att förminskas till att bli en 
hyllvärmare. l 

KOL-mottagning
en  

   10.20
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I region Östergötland välkomnar man Socialstyrelsens nya riktlinjer. 
Med utgångspunkt från remissversionen har man här utvärderat sin 
egen KOL-vård och är nu redo att hitta vägarna till förbättringar. 

A tt Socialstyrelsens riktlinjer 
bygger på evidensbaserad 
vård ger rekommendatio-

nerna tyngd och trovärdighet, anser 
Martin Magnusson, vårddirektör i 
Region Östergötland. Han ser också 
en fördel med att Socialstyrelsen ger 
övergripande strukturella mål för 
sjukvården och inte bara behand-
lingsråd. 

För att nå en förbättring krävs 
insatser på alla plan och att alla är 
involverade i processen, menar han.   

– I region Östergötland jobbar vi i 
så kallade vårdprocessprogram vilket 
innebär att olika professioner på oli-
ka nivåer bjuds in för att komma med 
förslag på lösningar när vi behöver nå 
nya mål. Den modellen har visat sig 
vara ge bra resultat tidigare och nu 
hoppas vi att den ska leda fram till 
välfungerande åtgärder inom KOL-
vården, säger Martin Magnusson. 

bakgrunden till att sjuksköterskor, 
direktörer, verksamhetschefer, läkare, 
tjänstemän, fysioterapeuter och 
många andra nu tillsammans ska fun-

dera ut sätt 
för att stärka 
KOL-vården i 
regionen är 
en noggrann 
kartläggning 
av det nuva-
rande läget 
på området. 
Våren 2015 
gjorde man i 
region Öster-
götland en 
djupgående 
så kallad gap-

analys. Granskningen visade att flera 
områden var eftersatta, bland annat 
när det gäller att identifiera personer 
med oupptäckt KOL. 

– Det är tydligt att det här är en 
patientgrupp som behöver synliggö-
ras. Att vi kan hitta de som kan vara i 
behov av behandling är prioriterat. 

sammantaget har Region Östergötland 
med andra ord både kunskapsun-
derlaget i form av Socialstyrelsens 
riktlinjer och vetskap om hur den 

faktiska vården i regionen ligger till 
i förhållande till rekommendationer-
na. Frågan som kvarstår är bara hur 
man ska organisera sig för att nå de 
nya målen för vården. 

att regionledningen tagit initiativet 
till förbättringsprocessen ger arbetet 
legitimitet. 

– Från högsta nivå visar vi att vi 
stödjer det här. Som vårddirektör i re-
gionen fungerar jag som en katalysa-
tor när jag exempelvis bjuder in alla 
som jobbar inom det här området till 
interprofessionella möten. Regionled-
ningen kan även se över IT-systemet, 
fördela resurser och fatta andra 
beslut som kan underlätta i arbetet. 

insatserna som görs nu ska på sikt 
även följas upp. Man vill bland annat 
ta reda på hur många nya patienter 
som lyckas identifieras i förhållande 
till den förväntade populationen som 
antas kunna ha KOL i regionen. 

 – Vi ska självklart mäta att arbetet 
vi gör ger förväntat resultat, säger 
Martin Magnusson. l

VÄLKOMNA,
RIKTLINJER!

Region Östergötland:

text anna-karin andersson

Martin Magnusson är 
vårddirektör i Region 
Östergötland.
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PÅ REGIONAL NIVÅ

SÅ ARBETAR MAN  
I ÖSTERGÖTLAND FÖR ATT  
STÄRKA KOL-VÅRDEN
l  Utgått från Socialstyrelsens preliminära riktlinjer för att se vad som är 

viktigt för en fungerande KOLvård. 
l  Tagit fram en noggrann gapanalys som utgår från det faktiska nuläget 

inom området för att identifiera vad som behöver förbättras. 

l  Arbetar strukturerat i så kallade vårdprocessprogram där alla berörda, 
olika professioner inom KOLområdet, bjuds in för att vara delaktiga kring 
frågan om hur man ska organisera sig för att nå förändring. 

l  Från högsta direktörsnivån ges stöd och fungerar som en katalysator åt 
arbetet. Att ledningen visar att regionen ska fokusera på förbättrad KOL
vård ger arbetet legitimitet. 

l  Ska ta fram bra verktyg för att sedan kunna mäta hur KOLvården förbätt
rats och se till så att regionens uppgifter om utförd KOLvård registreras i 
Luftvägsregistret. 

VÄLKOMNA,
RIKTLINJER!
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Fler återbesök och  
mer resurser för KOL-
sjuksköterskor satsar 

region Östergötland på.

Region Östergötlands största 
utmaningar för att leva upp till 
riktlinjerna: 

Utifrån den noggranna gap-
analysen för KOL-vård har man 
kommit fram till att Östergöt-
land behöver förbättras för att 
nå de rekommenderade målen 
för antalet återbesök och 
skapa mer resurser för KOL-
sjuksköterskor. Gapanalysen 
visar även att man i dagsläget 
har svårt att kunna erbjuda 
sjukgymnastik, fysisk träning 
och dietiststöd i den omfatt-
ning som anges i de nationella 
riktlinjerna. De utmaningarna 
hoppas nu kunna hitta lös-
ningar på. 



”Det är inte kört för att man får KOL. 
Med rätt vård kan förloppet hejdas. 
Ju tidigare sjukdomen upptäcks desto 
större är chansen till ett fortsatt  
normalt liv. Om man är uppmärksam 
på symtom, gör rätt undersökningar 
och vidtar rätt åtgärder behöver KOL 
inte vara ett stort samhällsproblem.”
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Kjell Larsson är 
lungläkare och  
professor i lung-
medicin vid  
Karolinska 
Institutet.

4 av 5 är ovetande
De flesta som har KOL vet inte om det. Studier tyder på att 
mindre än 20 procent av dem som har KOL i Sverige känner till 
att de har sjukdomen. 

KOL – ALLT VANLIGARE  
DÖDSORSAK
KOL var 2002 den femte vanligaste dödsorsaken 
i världen. I dag är det den tredje vanligaste dödsor
saken. Ungefär 3 000 personer i Sverige dör varje 
år på grund av KOL. 

Tobaksrökning är den definitivt vanligaste 
orsaken till att man utvecklar KOL. Ungefär en 
tredjedel av jordens vuxna manliga befolkning 
är rökare. Nära 100 000 barn och ungdomar 
börjar röka varje dag. 

I Norden har de flesta studier visat att 6 till 
10 procent av hela befolkningen över 45 år 
har KOL. Bland rökare i 6065årsåldern har 

25 procent KOL och bland 
rökarna i 75 års ålder 

har hälften KOL. 

människor i världen röker

Fler än

1 000 000 000

Samtliga uppgifter på denna sida är faktagranskade av Kjell Larsson, lungläkare och professor i lungmedicin.
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