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Bakgrund

I försök att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården beslutades 2019 av: 

• regeringen och 

• Sveriges Kommuner och Landsting (nu kallas för Sveriges Kommuner och Regioner - SKR) 

att införa standardiserat vårdförlopp (SVF) också för icke onkologiska diagnoser:

• KOL  

• Osteoporos

• Sepsis

• Reumatoid artrit

• Stroke

• Hjärtsvikt

• Kritisk ischemi

• Kognitiv svikt/demenssjukdomar

• Schizofreni 

• Höftartros 

Nationella programområdet (NPO) 
Lung- och allergisjukdomar

Nationell Arbetsgrupp (NAG) SVF KOL



Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp KOL 

(publicerades 2020-09-25)
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SVF KOL



Nationellt system för 
kunskapsstyrning
Hälso- och sjukvård
Sveriges regioner i samverkan 

kunskappsstyrningvard.se

https://kunskapsstyrningvard.se/programomradenochsamverkansgrupper/nationellaprogramomradennpo/npolungochallergisjukdomar.715.html
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Övergripande mål:

• minska nuvarande underdiagnostik vid KOL

• öka tillgängligheten till effektiv och god vård i enlighet med nationella och internationella vård- och 
behandlingsriktlinjer

• öka patienternas delaktighet i vård och behandling

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp KOL



Flödesschema

Ingång
Personer där KOL kan misstänkas:

•Luftvägs- eller andningsbesvär, som rapporteras eller som 
framkommer vid riktade frågor samt

•Ålder > 40 år samt
•Tobaksrökning, pågående eller tidigare minst 10 paketår

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp KOL



Första utredningsbesök

(B) Anamnes och klinisk bild

(G) Parallell utredning av differentialdiagnoser 
inklusive astma, lungcancer, annan lungsjukdom 
eller hjärt- och kärlsjukdom
• Beställ (om inte nyligen utförts) lungröntgen och 

basala blodprov 
• Överväg ytterligare undersökningar

(F) Beställ dynamisk spirometri med 
reversibilitetstest

FEV1/FVC < 0,70

(I) Kvarstående 
misstanke om KOL
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(H) Dynamisk 
spirometri 

efter bronkdilatation

(C) Stark misstanke 
om KOL eller god 

tillgång till dynamisk 
spirometri

Ja

(D) FEV1/FEV6-mätning

Nej

FEV1/FEV6 < 0,73
eller
FEV1 < 80 % av 
förväntat värde 

FEV1/FEV6 ≥ 0,73
och 
FEV1 ≥ 80 % av 
förväntat värde  

(J) Fortsätt utreda för 
differentialdiagnoser

tex astma, annan 
lungsjukdom, 
hjärtsjukdom

(E) Åtgärd efter 
FEV1/FEV6-mätning

FEV1/FVC ≥ 0,70

(A) Erbjud tobaksavvänjning
vid pågående rökning

Ingång
Personer där KOL kan misstänkas:

• Luftvägs- eller andningsbesvär, som rapporteras eller som 
framkommer vid riktade frågor samt

• Ålder > 40 år samt
• Tobaksrökning, pågående eller tidigare minst 10 paketår

Tolkning av dynamisk 
spirometri

Flödesschema: Utredning

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp KOL



Utred parallellt för: 
annan lungsjukdom, 
hjärt-kärlsjukdomar,

funktionella 
andningsbesvär

Dynamisk spirometri med reversibilitetstest
(värden efter bronkdilatation)

Anamnes och klinisk 

bild kan tala för

astma och/eller KOL

Provbehandling:
Inhalationssteroider i 

4-12 veckor 

Ny spirometri

Överväg ny spirometri

om ≥ 1 år

vid pågående rökning 

och andra riskfaktorer 

för KOL

Anamnes och klinisk 

bild talande för KOL

KOL
(oberoende om 

signifikant 
reversibilitet**)

Överväg ny 

spirometri om 6-12

månader för att 

bekräfta resultatet

FEV1/FVC ≥ 0,70*FEV1/FVC < 0,70* 

FEV1/FVC ≥ 0,70*FEV1/FVC < 0,70*

Vid osäkerhet om spirometrikvalitet (t.ex. icke optimal 
patientmedverkan och/eller icke optimal spirometrikurva)

ta beslut om undersökningen kan godkännas eller om den bör göras om

Möjliga diagnoser***:
• KOL 
• Både KOL och astma
• Astma med kronisk 

luftvägsobstruktion

Gränsområde

Icke signifikant 

reversibiitet**

Signifikant 

reversibiitet**

Astma

Astma

Utred vidare för:
astma#, annan lungsjukdom, 

hjärt-kärlsjukdomar,
funktionella andningsbesvär

Utred vidare för:
astma#, restriktiv 
lungsjukdom mm

Astma

Sänkt FVC

(< 80% av förväntat⌽)

som inte förorsakas av 

fetma, thoraxdeformiteter 

eller annan härkomst

Normal FVC

(≥ 80% av förväntat⌽)

Astma kunde uteslutas 

och annan diagnos kunde 

fastställas

* Åldersfaktor: FEV1/FVC sjunker normalt med stigande ålder, varför användning av ett fast värde för bedömning av kronisk luftvägsobstruktion kan leda till överdiagnostik hos äldre och underdiagnostik hos yngre personer. Vid osäkerhet kan man ha vägledning av referensvärdens nedre 
normalgräns för aktuell person (normalt ligger FEV1/FVC mellan 90% och 110% av förväntat värde).

Astma kunde uteslutas 

och annan diagnos kunde 

fastställas

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp KOL, SKR 2020

Tolkning av dynamisk spirometri vid utredning av luftvägs- eller andningsbesvär hos vuxna 

** Signifikant reversibilitet: FEV1 (eller FVC) ökas efter bronkdilatation med ≥ 12% och ≥ 200 mL. Notera att en signifikant reversibilitet uppnås endast hos 20-30% av patienter med astma och kan vara lika vanlig hos patienter med KOL. 

*** För vägledning bedöm effekten av provbehandling, fördjupa anamnesen och komplettera eventuellt med vidareundersökningar t.ex. mätning av diffusionskapacitet. 
⌽ Som ofta används som den nedre normalgränsen. Vid osäkerhet kan man ha vägledning av referensvärden för aktuell person. 

# Exempelvis med mätning av PEF-variabilitet, mätning av kvävemonoxid i utandningsluft (FeNO), provbehandling, provokationstest mm. 



Första utredningsbesök

(B) Anamnes och klinisk bild

(G) Parallell utredning av differentialdiagnoser 
inklusive astma, lungcancer, annan lungsjukdom 
eller hjärt- och kärlsjukdom
• Beställ (om inte nyligen utförts) lungröntgen och 

basala blodprov 
• Överväg ytterligare undersökningar

(F) Beställ dynamisk spirometri med 
reversibilitetstest

FEV1/FVC < 0,70

(I) Kvarstående 
misstanke om KOL
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(H) Dynamisk 
spirometri 

efter bronkdilatation

(C) Stark misstanke 
om KOL eller god 

tillgång till dynamisk 
spirometri

Ja

(D) FEV1/FEV6-mätning

Nej

FEV1/FEV6 < 0,73
eller
FEV1 < 80 % av 
förväntat värde 

FEV1/FEV6 ≥ 0,73
och 
FEV1 ≥ 80 % av 
förväntat värde  

(J) Fortsätt utreda för 
differentialdiagnoser

tex astma, annan 
lungsjukdom, 
hjärtsjukdom

(E) Åtgärd efter 
FEV1/FEV6-mätning

FEV1/FVC ≥ 0,70

(A) Erbjud tobaksavvänjning
vid pågående rökning

Ingång
Personer där KOL kan misstänkas:

• Luftvägs- eller andningsbesvär, som rapporteras eller som 
framkommer vid riktade frågor samt

• Ålder > 40 år samt
• Tobaksrökning, pågående eller tidigare minst 10 paketår

Flödesschema: Utredning

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp KOL

Nej

Ja



(I) Kvarstående 
misstanke om KOL

Ja

(K) Diagnostisering inklusive gradering av luftvägsobstruktion och 
bedömning av symtom
• Fastställ KOL diagnos (astma har övervägts) 
• Gradera luftvägsobstruktion (FEV1 % av förväntat värde): GOLD 1-4
• Bedöm symtom (CAT och mMRC) och risk för exacerbationer: 

GOLD A-D

Flödesschema: Diagnostisering av KOL

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp KOL



Klassificering av KOL enligt GOLD

Gradering av 
luftvägsobstruktion

Post-
bronkodilator

FEV1/FVC 
< 0,7

Diagnos 
konfirmerad 

med 
spirometri

R
is

k
(E

xa
ce

rb
at

io
n

e
r) ≥2 or ≥1 

sjukhusinläggning

0 or 1 
ej

sjukhusinläggning

(A) (B)

(D)(C)

mMRC 0-1
CAT < 10

mMRC ≥ 2
CAT ≥ 10

Symtom

Bedömning av symtom och risk för 
exacerbation Val av

läkemdelsbehandling

Nationellt spirometrikörkort

GOLD 1

GOLD 2

GOLD 3

GOLD 4

≥ 80

50-79

30-49

< 30

FEV1 

(% av förväntat)



• Diagnostisering av KOL
• Behandling
• Första uppföljningsbesök

(P) Första uppföljningsbesök
• Uppföljning av behandlingsplan inklusive:

– Gradering av luftvägsobstruktion med dynamisk spirometri 
efter bronkdilatation

– Bedömning av symtom, fysisk aktivitet och risk för 
exacerbationer

• Planera fortsatt uppföljning efter utgång ur vårdförlopp 

(L) Utvidgad bedömning
• Fysisk kapacitet. Överväg 6-minuters gångtest om FEV1 < 80 % av 

förväntat värde och mMRC ≥ 2 eller CAT ≥ 18
• Nutritionsstatus om BMI < 22 eller vid risk för undernäring
• Samsjuklighet
• Pulsoximetri om FEV1 < 50 % av förväntat värde

(N) Samordning mellan berörda aktörer

(O) Kvalitetsuppföljning
• Registrering i Luftvägsregistret rekommenderas

(I) Kvarstående 
misstanke om KOL

Ja

(K) Diagnostisering inklusive gradering av luftvägsobstruktion och 
bedömning av symtom
• Fastställ KOL diagnos (astma har övervägts) 
• Gradera luftvägsobstruktion (FEV1 % av förväntat värde): GOLD 1-4
• Bedöm symtom (CAT och mMRC) och risk för exacerbationer: 

GOLD A-D

(M) Patientutbildning, behandling och uppföljning
• Strukturerad patientutbildning 
• Skriftlig behandlingsplan:

– Icke-farmakologisk behandling
– Farmakologisk behandling
– Planering av uppföljning 

Flödesschema:

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp KOL



(G) Parallell utredning av differentialdiagnoser 
inklusive astma, lungcancer, annan lungsjukdom 
eller hjärt- och kärlsjukdom
• Beställ (om inte nyligen utförts) lungröntgen och 

basala blodprov 
• Överväg ytterligare undersökningar

(C) Stark misstanke 
om KOL eller god 

tillgång till dynamisk 
spirometri

Utgång:
Beskrivning av åtgärder i 

vårdförlopp avslutas
(L) Utvidgad bedömning
• Fysisk kapacitet. Överväg 6-minuters gångtest om FEV1 < 80 % av 

förväntat värde och mMRC ≥ 2 eller CAT ≥ 18
• Nutritionsstatus om BMI < 22 eller vid risk för undernäring
• Samsjuklighet
• Pulsoximetri om FEV1 < 50 % av förväntat värde
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(P) Första uppföljningsbesök
• Uppföljning av behandlingsplan inklusive:

– Gradering av luftvägsobstruktion med dynamisk 
spirometri efter bronkdilatation

– Bedömning av symtom, fysisk aktivitet och risk för 
exacerbationer

• Planera fortsatt uppföljning efter utgång ur vårdförlopp 

(N) Samordning mellan berörda aktörer

(O) Kvalitetsuppföljning
• Registrering i Luftvägsregistret rekommenderas

FEV1/FVC ≥ 0,70

FEV1/FVC < 0,70

(H) Dynamisk 
spirometri 

efter bronkdilatation

(F) Beställ dynamisk spirometri med 
reversibilitetstest

(I) Kvarstående 
misstanke om KOL

Nej

Ja

Ingång
Personer där KOL kan misstänkas:

• Luftvägs- eller andningsbesvär, som rapporteras eller som 
framkommer vid riktade frågor samt

• Ålder > 40 år samt
• Tobaksrökning, pågående eller tidigare minst 10 paketår

FEV1/FEV6 ≥ 0,73
och 
FEV1 ≥ 80 % av 
förväntat värde  

FEV1/FEV6 < 0,73
eller
FEV1 < 80 % av 
förväntat värde 

(D) FEV1/FEV6-mätning

(A) Erbjud tobaksavvänjning
vid pågående rökning

(K) Diagnostisering inklusive gradering av luftvägsobstruktion och 
bedömning av symtom
• Fastställ KOL diagnos (astma har övervägts) 
• Gradera luftvägsobstruktion (FEV1 % av förväntat värde): GOLD 1-4
• Bedöm symtom (CAT och mMRC) och risk för exacerbationer: 

GOLD A-D

Ja

Första utredningsbesök

Nej

(M) Patientutbildning, behandling och uppföljning
• Strukturerad patientutbildning 
• Skriftlig behandlingsplan:

– Icke-farmakologisk behandling
– Farmakologisk behandling
– Planering av uppföljning 

(J) Fortsätt utreda för 
differentialdiagnoser

tex astma, annan 
lungsjukdom, 
hjärtsjukdom

(E) Åtgärd efter 
FEV1/FEV6-mätning

(B) Anamnes och klinisk bild

Utgång:
Beskrivning av åtgärder i 

vårdförlopp avslutas

Flödesschema: Utgång ur vårdförloppet

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp KOL



Patientresa

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp inom KOL
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Indikator. Uppgifter samlas in och redovisas könsuppdelat och 
totalt.

Målvärde Mätning och 
återrapportering

Källa

Andel av patienter med KOL-diagnos som röker och som har fått 
erbjudande om rökavvänjning (Socialstyrelsen indikator 4.4)

≥ 95 procent Månad, År Luftvägsregistret

Andel patienter med KOL-diagnos som utfört spirometri 
(Socialstyrelsen indikator 4.1)

≥ 95 procent Månad, År Luftvägsregistret

Andel av patienter med KOL-diagnos som har fått patientutbildning 
de senaste 5 åren. (Socialstyrelsen, indikator 4.10)

≥ 80 procent Månad, År Luftvägsregistret

Andel patienter med KOL-diagnos som har registrerat COPD 
Assessment Test (CAT) värde (Socialstyrelsen indikator 4.2)

≥ 95 procent Månad, År Luftvägsregistret

Andel av patienter med KOL-diagnos som har genomfört 6 
minuters gångtest. (Socialstyrelsen indikator 4.13)
(Av de personer med mMRC-dyspne ≥ 2 eller CAT ≥18)

≥ 80 procent Månad, År Luftvägsregistret

Andel av patienter med KOL-diagnos som har erhållit skriftlig 
behandlingsplan (Socialstyrelsen, indikator 4.11)

≥ 95 procent Månad, År Luftvägsregistret

Indikatorer för uppföljning

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp KOL



Nytta eller 
risker för 
individen

Etiska 
aspekter

Akutbesök
Sjukhusinläggningar

Verksamhet 
och 

organisation

Kompetens-
försörjning

Kostnader

Påverkan på 
andra 

kunskapsstöd

Uppföljning

Konsekvensbeskrivning

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp KOL
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Framtidsplanering:

• Vårdförlopp KOL 2.0 – Arbetet påbörjas under våren 2021

• Implementeringsarbetet har påbörjats i Region Stockholm

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp KOL


