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Hålltider Dagens agenda

14.00 Välkomna!

14:10 Patientfall, frågor, diskussioner

15:00 Rast

15:15 Tobaksavvänjning - hur tar jag upp frågan med patienten och vad gör jag av svaret, dsk Lena 
Lundh

Frågor

16:15 Kommande aktiviteter



Diskussionspunkter från deltagare:

• Spirometrier under hög smittspridning

• Filterfrågan

• Patientfall 



Smittförebyggande åtgärder vid spirometri under hög 
smittspridning

• Endast infektionsfria patienter ska utföra spirometri

• Se till att ha tomma, avtorkningsbara ytor omkring patienten

• Använd andningsskydd av typen FFP2/FFP3, skärmvägg och/eller visir samt handskar och 
eventuellt plastförkläde

• Patienten ska uppmanas ha munskydd på under hela besöket med undantag av själva 
blåsmanövern, vid uppehåll mellan blåsen ska munskydd dras upp, detta för att förhindra 
aerosolbildning till följd av hosta vilket är vanligt förekommande efter spirometri

• Låt patienten sprita händerna innan spirometern överräcks

• Om filter används till spirometern – låt patienten avsluta med ett par vanliga andetag efter det 
forcerade blåset

• Filter till Welch Allyn kräver en speciell kalibreringskod. Kodnyckel kan erhållas från företaget. 
Kalibrera med filter på.

• Desinficera ytor och utrustning innan nästa patient

• Ha EJ öppet fönster under spirometriutförandet men vädra gärna strax innan nästa patient

International consensus on lung function testing during COVID-19 pandemic and beyond, Aisling McGowan et al

Smittförebyggande åtgärder vid FEV1/FEV6-mätning, spirometri och nebulisatorbehandling med anledning av covid-19 (kunskapsstyrningvard.se)
.

https://openres.ersjournals.com/content/erjor/early/2021/11/11/23120541.00602-2021.full.pdf
https://kunskapsstyrningvard.se/download/18.71a6757217b07d9b39f911ca/1629383595491/Smittforebyggande-atgarder-vid-FEV1-FEV6-spirometri-och-nebulisatorbehandling-covid-19.pdf


• Welch Allyn utgår men service och reservdelar kommer 
finnas ett par år till

• Upphandling av ny spirometer påbörjas under 2022

• Filter finns nu att beställa, tyvärr dålig passform – kan 
kvalitén påverkas? Erfarenheter? Obs! Kodnyckel behövs!



Bronkdilatationstest – vilka alternativ har 
vi?

• Spacer och autoklavering

• Patientens egen inhalator

• Engångsspacer

• Beställa hem Buventol 60 doser och lämna ut eller kassera



Filter eller inte?
Gäller filtret med bristande passform som kan inköpas till

Welch Allyn

Fördelar Nackdelar

Filtrerar bakterier och virus Risk för skador på handled och händer  när 
man ska pressa det ovala munstycket in i den 
runda öppningen på filtret

Minskar aerosoler i rummet Ej  klarlagt om spirometrivärden påverkas

Mindre salivstänk Ökat plastavfall

Dyra i inköp

Slutsats från Kunskapsteam astma/allergi/KOL: Använda vid hög lokal smittspridning av covid eller när 
det kan vara relevant att minimera risk för annan smittspridning .



Patientfall



KOL och kvot FEV1/FVC

• Patient med anamnes som tyder på KOL men 
kvoten hamnar över 0,70

• En orsak kan vara utförandefel dvs. patienten har 
inte lyckats (coachas?) att tömma lungorna helt 
varpå FEV1 jämförs med en för låg volym vilket i sin 
tur ger en falskt för hög kvot.



• Kvoten varierar över tid, kan se ut som att
patienten blivit bättre, vilket kan bero på 
ovanstående.

• Över tid är FEV1 det säkra måttet att jämföra, titta 
då  även på procent av förväntat värde eftersom 
det förväntade sjunker med åldern.



Patientfall – blir astma till KOL, ska 
behandlingen förändras? 

• Patient i 80-årsåldern med astma och allergi sedan barndomen. Aldrig varit rökare, arbetat 
som lärare hela livet. Spirometrikurvan är obstruktiv och patientens läkare bedömer den 
som KOL. Nu är planen att sätta ut inhalationssteroiden helt (efter nedtrappning).

• Stämmer det att när man på en patient med tidigare astma har fått en spirometri som är 
obstruktiv och irreversibel så är problematiken i luftrören och lungorna densamma som vid 
KOL och ska då ICS undvikas pga ökad risk för pneumoni?

• GINA Full Report 2021 Front Cover ONLY (ginasthma.org)

• Läs gärna igenom "Chapter 5" och framför allt avsnitt "Challenges in clinical diagnosis of
asthma and COPD" samt Box 5-2 och Box 5-3

https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2021/05/GINA-Main-Report-2021-V2-WMS.pdf


Ovanstående fråga diskuteras med mötets deltagare.

Dl Nikolaos Pournaras svarar: 

Eftersom det är olika mekanismer och celler inblandade när det gäller 
astma och KOL så blir en dålig astma inte per automatik KOL utan ska 
behandlas som en astma.

Se referens till GINA guidelines ovan.

När det gäller KOL-patienter som har upprepade exacerbationer så bör
de ha ICS.



• Deltagare tar upp ett fall med en ung syslöjdslärarinna som fått 
andningsbesvär/hosta förmodligen av arbetsmiljön.

• När det handlar om arbetsmiljöutlösta besvär kan man remittera till 
CAMM (Centrum för Miljö och Arbets Medicin) som kan utreda 
detta.

• Centrum för arbets- och miljömedicin (regionstockholm.se)

https://www.camm.regionstockholm.se/


Tobaksavvänjning

- hur tar jag upp frågan med patienten och vad gör jag av svaret, Lena 
Lundh, distriktssköterska, med. dr, enhetschef Akademiskt 

Primärvårdscentrum 

(se separat pdf)



Vårens aktiviteter

22 februari Heldag "Astma och allergi hos barn och vuxna - utredning, behandling och praktiska tips" APC 
tillsammans med Expertgrupp för Lung- och allergisjukdomar. Anmälan via Janusinfo Utbildningen 
kommer ske digitalt.

Nätverksforum
6 april 14 - 16:30 Hur jobbar allergikonsulenterna och hur kan vi samverka? Digitalt,

Nationellt Spirometrikörkort
15 - 16 mars + Uppföljning halvdag 30 mars digitalt/fysiskt
17 - 18 maj + Uppföljning halvdag 1 juni digitalt/fysiskt

Anmälan till kurser görs via APC:s hemsida https://www.akademisktprimarvardscentrum.se/

1 april 13 - 14 CAMM - Centrum för arbets- och miljömedicin håller en webutbildning om "Arbetets 
betydelse vid KOL" och refererar till den senaste forskningen. Anmälan sker via CAMM, följ länken.

Luftvägsregistret har löpande användarutbildningar digitalt, se deras hemsida: Luftvägsregistrets användarutbildningar · Luftvägsregistret 
(registercentrum.se)

https://janusinfo.se/fortbildning/sokfortbildningochboka/aktuellfortbildning.4.44f414b916699f299a93eed9.html?EventGuid=D91428C8-D800-4767-85A6-AD7C02AAED10
https://www.camm.regionstockholm.se/seminarier-och-utbildningar/kalendarium/folksjukdomen-kol-och-arbetets-betydelse---den-senaste-forskningen/
https://lvr.registercentrum.se/nyheter/luftvaegsregistrets-anvaendarutbildningar


Länkar

• Allergicentrum Stockholm

• Allergicentrum Stockholm APC AKOL

• Allergicentrum Stockholm – film spirometriutförande

• ASTA

• APC - Akademiskt primärvårdscentrum

• GINA guidelines

• GOLD COPD

• Janusinfo – inhalatorkarta

• Janusinfo – filmer adrenalinpennor

• Janusinfo – filmer om inhalationsteknik

• NAAKA

• Pef-mätning – medicininstruktioner

https://www.allergicentrumstockholm.se/
https://www.allergicentrumstockholm.se/apc-akol/
https://vimeo.com/507579031/c7ed8ead0c
https://www.swenurse.se/sektionerochnatverk/astmaallergiochkolsjukskoterskeforeningen.4.62e5211e171ac42ce6c14897.html
https://www.akademisktprimarvardscentrum.se/
https://ginasthma.org/reports/
https://goldcopd.org/
https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/lungochallergisjukdomar/lungochallergisjukdomar/valavspacervidforskrivningavsprayinhalator.5.3daa1b3d160c00a26d2ba4.html
https://janusinfo.se/fortbildning/fortbildningfilmer/filmer/adrenalinpennor.5.38399fa21768410c03ac70f5.html
https://janusinfo.se/fortbildning/fortbildningfilmer/filmer/inhaleraratt.5.20326f62163f95008f17fe76.html
http://www.naaka.se/
https://www.medicininstruktioner.se/mi/pef/


Funktionsbrevlåda till Kunskapsteam 
astma/allergi/KOL

Akol.slso@sll.se

mailto:Akol.slso@sll.se


Utvärdering 220209

https://link.webropolsurveys.com/S/9C6EEB5C24DE2912









VILL DU VETA MER?
Akademiskt primärvårdscentrums webbplats:

www.akademisktprimarvardscentrum.se

APC övergripande nyhetsbrev 
Ta del av nyheter genom att prenumerera här >>

http://www.akademisktprimarvardscentrum.se/
https://www.akademisktprimarvardscentrum.se/om-oss/digitalt-nyhetsbrev/



