
 
Nätverksforum astma/allergi/KOL 211006 
 
Närvarande: 38 läkare och ssk från VC i Stockholm samt en fysioterapeut från Kista rehab 
 
Öl Karin Toll från ÖNH-kliniken Karolinska Universitetssjukhuset föreläste om näsans 
betydelse för andningsvägarna samt om luktbortfall, se separat pdf. 
 
Därefter diskuterades frågor som mailats in i förväg samt en del som kom upp under tiden. 
Riktigt alla kom inte med i anteckningen. 
 
Frågor och diskussioner 
 

• Jag har en viktig fråga gällande diagnossättning. Det händer ofta att när patienterna är hos 
mig och spirometri visar något avvikande samråder jag med mina läkare på VC och vi 
kommer överens att påbörja astmabehandling + uppföljning hos mig(Med tanke på att 
läkartider är bristvara). Det förekommer ofta att pat får ingen Astma diagnos. Finns några 
tips på hur kan vi bli duktigare att diagnos sätta dessa pat utan att behöva ta en halvtimme 
läkartid?  

 
Diskussion: Många känner igen detta problem och det som behöver lösas är 

kommunikationen mellan astma/KOL-ssk och läkare. Rutinerna är olika på olika VC, på många 

ställen har man rondtider- antingen med astma/KOL-ansvarig läkare eller med husläkare - 

där man kan diskutera patientfall, behandling och diagnos. En del av oss lägger in 

meddelande på läkarens administrationstid eller via internmail med information om att 

spirometri är utförd, avsaknad av diagnos, förfrågan om behandling etc. Optimalt är förstås 

att läkaren träffar patienten på återbesök men på många ställen är läkarbesök en bristvara. 

En erfaren astma/KOL-ssk kan, med medicinskt stöd av och kommunikation med läkare, 

sköta uppföljningar. 

 
• Lite fundersam kring spirometrier framöver, jag har fått för mig att Welch Allyn ska fasas ut? 

Är detta något jag drömt eller minns jag rätt, och hur ska man iså fall tänka framöver? 
 

Svar: Det stämmer att Welch Allyn har slutat tillverkas. Abbott kommer ändå tillhandahålla 
reservdelar och service i upp till 10 år till. Ny upphandling av spirometer ska starta under 
nästa år.  
 

• Hur ska vi göra med filtret till Welch Allyn? Ni skickade ut att filtret inte håller tätt vid 
kalibrering. Kan man inte kalibrera utan filter och sedan använda filter till 
undersökningen? 
 
Svar: Om man använder filter är det viktigt att också kalibrera med filter. Vi vill att våra 
spirometrar mäter rätt värden och därför måste vi följa riktlinjer för medicinskteknisk 
utrustning. Tyvärr finns inget passande filter till Welch Allyn men viktigt att följa 
nationella rekommendationerna i övrigt kring hygien. Smittförebyggande åtgärder vid 
FEV1/FEV6-mätning, spirometri och nebulisatorbehandling med anledning av covid-19 
(swenurse.se) 

 
 

https://swenurse.se/download/18.d1553201775ab8a0a542bb9/1612940898939/Smittf%C3%B6rebyggande%20%C3%A5tg%C3%A4rder%20vid%20FEV1_FEV6_spirometri%20och%20nebulisatorbehandling%20med%20anledning%20av%20Covid-19.pdf
https://swenurse.se/download/18.d1553201775ab8a0a542bb9/1612940898939/Smittf%C3%B6rebyggande%20%C3%A5tg%C3%A4rder%20vid%20FEV1_FEV6_spirometri%20och%20nebulisatorbehandling%20med%20anledning%20av%20Covid-19.pdf
https://swenurse.se/download/18.d1553201775ab8a0a542bb9/1612940898939/Smittf%C3%B6rebyggande%20%C3%A5tg%C3%A4rder%20vid%20FEV1_FEV6_spirometri%20och%20nebulisatorbehandling%20med%20anledning%20av%20Covid-19.pdf


• Referenssystem - har alla Hedenström/Solymar eller är det olika? Bör man byta till 
Quanjer/GLI 2012? Har ni någon rekommendation? 
 
Svar: Vi håller oss till Hedenström/Solymar i primärvården Stockholm. Det är viktigt att vi har 
konsensus kring detta och att det inte florerar mängder av olika referensmaterial som kan 
orsaka problem vid jämförelse när patienten byter vårdgivare. Nytt referensmaterial som 
täcker hela ålderspannet bättre är på gång men tillsvidare får vi avvakta. 
 

• Fråga gällande referensen för kvoten: själva referensen är ju under 0,70. Ska det vara så?  
Vi har noggrant kollat att vi inte gjort någon miss (referenssystem Hedenström/Solymar, 
längd och vikt rätt inlagt. Är ett vanligt personnummer, ej reservnummer. Patienten är 
en 82-årig man. Spirometrin är godkänd i utförandet och blåsen jämna och fina). 

 

 

• Svar: Ja, kvot under 0,70 är normalt när man är äldre. Med åldern blir man helt naturligt lite 

mer ”obstruktiv” men har man symtom ska förstås behandling övervägas. Tidigare hade vi in 

Sverige en 65/65-gräns dvs. över 65 år var 0,65 kvotgränsen för obstruktion. Sverige har 

sedan anpassat sig till internationella riktlinjer men det är viktigt att tänka på att ålder och 

längd påverkar kvoten. Barn har t.ex. ofta en mkt hög kvot. 

 

• Vid reversibilitetstest: Buventol (200 µg - 60 doser) som vi använder till patienten och sedan 
slänger, det blir mycket "svinn" - både kostnad och miljöpåverkan. Kan man förvänta sig 
någon förändring angående rengöring av spacers för att flera patienter ska kunna använda 
samma (alltså utan autoklavering)? Eller är det Buventol som gäller framgent och att vi 
behöver kassera efter varje pt? (vi låter förstås de patienter som har egna luftrörsvidgare 
använda dessa vid undersökningen). 
 

Svar: Några nya hygiénregler väntas inte komma utan det är spacertillverkarens 
rekommendation som gäller och där är det autoklavering för flergångsbruk i vårdmiljö. Vi har 
alternativen 1) Flergångsspacer som autoklaveras 2) Beställa hem t.ex. Buventol 60 doser och 
kassera när patienten använt den. 3) Engångsspacer Aer8 eller Dispozable spacer 4) 
patienten tar med sig egen luftrörsvidgare vilket kan förskrivas vid utredning när beslut tas 
om spirometri. Det är ofta även en fördel att patienten fått prova luftrörsvidgande för sina 
andningsbesvär och kan rapportera effekten vid spirometribesöket vilket kan vara en viktig 
ledtråd för diagnos. Bra att lägga in en text i fetstil i kallelsen om att ta med den till besöket. 

 



• Hur behandlar man en patient 81 år med reversibel KOL eller astma med kvot 0,58 och 
reversibilitet på 13%, eller är det en astma då, trots den låga kvoten? Skall den behandlas 
med LAMA eller ICS/LABA. En dåligt behandlad astma kan väl ha en låg kvot? 
 
Svar: En dåligt behandlad astma kan mycket väl ha så låg kvot. Här är anamnesen avgörande, 
även vid KOL kan man vara reversibel. Astma kan debutera eller hittas långt upp i åldrarna 
och man kan alltid provbehandla med ICS. 
 

• St:Eriks VC undrar om någon i nätverket har en spirometer liggandes som inte används, i så 
fall är de intresserade! 

 
Omröstning utfördes huruvida man vill ha fysiska eller digitala nätverksforum framöver. Svaren var 
blandade, många föredrar digitala möten för att man sparar restid och det blir lättare  att komma 
ifrån. En annan aspekt är att det blir lite svårare att nätverka med kollegor när mötet är digitalt. Vi 
planerar nu att ha ett fysiskt möte i december och nästa termin får vi fundera vidare på hur vi gör. 
 
9 nov Utbildningsdag KOL fysiskt i  samarbete med Janusinfo som tar emot anmälan via sin hemsida 
30 nov Utbildning med och om Luftvägsregistret (separata pass) 
14 dec 14 – 16:30 fysiskt Allergikonsulentens arbete 
 
 
/Marianne 

 

 
 

 

 

 
 


