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Diagnostik - KOL eller astma eller båda?

PSV KOL



Epidemiologi

Prevalens av KOL i Sverige : 8% - 10% av den vuxna befolkningen

Läkemedelsverket 2015

Underdiagnostik av KOL globalt: >50%

Diab N et al. Am J Respir Crit Care Med. 2018





Risk faktorer

Exponering:

• I Sverige > 90 % av patienterna med KOL är rökare 
eller har tidigare rökt

• Passiv rökning

• Skadliga miljöfaktorer (på arbetet, luftföroreningar, 
rök från biomassa)

Nationellt spirometrikörkort

Individrelaterade faktorer t.ex.:

✓ Genetik bl.a. alfa-1-antitrypsin brist och hereditet

✓ Händelser tidigt i livet bl.a. låg födelsevikt och 
frekventa lunginfektioner



• Väggförtjockning
• Ökad slemproduktion
• Inflammation, neutrofiler, CD8 lymfocyter

Patofysiologi vid KOL

Israel E & Reddel HK, N Engl J Med, 2017

Neutrophil



Bronkiolit Trånga små luftvägar

• Väggförtjockning
• Ökad slemproduktion
• Inflammation, neutrofiler, CD8 lymfocyter

Nationellt spirometrikörkort

Patofysiologi vid KOL



Emfysem

• Lungblåsornas väggar går sönder. 

• Färre och större lungblåsor

• Upphängning av blåsor och små 
luftvägar förstörs → sladdrig lunga

• Mindre yta → sämre syretransport

Dynamisk kompression

Nationellt spirometrikörkort

Patofysiologi vid KOL



Forcerad utandning: 

• Andningsmusklerna skapar extra 

tryck för att pressa ut luften

• Luftrören ”trycks ihop” 

• Speciellt uttalat vid emfysem

Bronkmuskel

Slem, ödem

Nationellt spirometrikörkort

Dynamisk kompression

Patofysiologi vid KOL





• Astma

• Hjärtsvikt

• Lungcancer

• Tuberkulos

• Andra lungsjukdomar t.ex. bronkiektasier, interstitiella

lungsjukdomar, cystisk fibros mm

KOL differentialdiagnostik

Glöm inte 
samsjuklighet 

vid KOL



Läkemedelsbehandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL), Läkemedelsverket 2015

KOL diagnos kräver

Anamnes som 
stämmer

Spirometri som 
talar för 

luftvägsobstruktion



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

PSV KOL
Flödesschema del 1

Länk till: Personcentrerat och Sammanhållet Vårdförlopp KOL

https://d2flujgsl7escs.cloudfront.net/external/vardforlopp_KOL_2020-09-25.pdf


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

(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 

differentialdiagno
ser

tex astma, 
annan 

lungsjukdom, 
hjärtsjukdom

(E) Åtgärd efter 
FEV1/FEV6-

mätning

(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

PSV KOL
Flödesschema del 1:
Utredning



Thorn J et al. Prim Care Respir J. 2012

Screening för KOL med FEV1/FEV6-mätning

Screening med FEV1/FEV6 ökar andelen KOL-diagnoser vid 
diagnostiska spirometrier från 25% till 79%



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 

differentialdiagno
ser

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

PSV KOL
Flödesschema del 1:
Utredning



Tid (s)

Flöde (L/sek)

Volym (L)

1 START 
Här är lungorna 
fyllda maximalt. 

3 …upp till 
maxvärdet (PEF)

4 Flödet sjunker successivt,

pga minskande dimensioner på

luftvägarna och minskad kraft när

lungorna töms

5 …för att till slut sjunka
till noll när lungorna

är tömda så mycket 
det går. 

6 Om maximalt 
forcerad inandning 
utförs ser det ut så här. 

2 Snabb ökning av 
flödet i början…

Nationellt Spirometrikörkort

Volym

1. START 
Här är lungorna fyllda maximalt. 

3. …för att till slut bli en 
platå när lungorna är 
tömda så mycket det 
går. 

2. Kurvan planar ut successivt,

pga minskande dimensioner på 
luftvägarna och minskad kraft när 
lungorna töms

Tidalandning Maximal

inandning

Flöde/volymkurva Volym/tidkurva

Dynamisk spirometri



FVC: Forcerad vitalkapacitet

Flöde (L/sek)

Volym (L) Tid (s)

Volym

FVC

Dynamisk spirometri

Nationellt Spirometrikörkort

FEV1

1 s

FEV1: Forcerad expiratorisk volym efter 1 sek



Inspiration mitt under
expirationsfasen

Läckage kring munstycke Hosta under expiration Avslutat expirationen för tidigt

Exempel på felaktigt utförda flöde-volymkurvor



Efter bronkdilatation: FEV1/FVC <0,70 = Luftvägsobstruktion

Speglas successivt

mindre i dimension

luftvägar

Normal kurva

Lindrig obstruktion

Medelsvår obstruktion

Svår obstruktion

Flöde (L/sek)

Volym (L)

Dynamisk spirometri: Kvoten FEV1/FVC 

Nationellt Spirometrikörkort

*OBS!!! Risk för överdiagnostisering hos äldre och underdiagnostisering hos yngre personer.

*
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Hedenströms normalmaterial. Flöde-volym kurvans åldersvariation

Åldersvariation i lungfunktion

Nationellt Spirometrikörkort



• Inhalation av kortverkande beta-2-agonist 
t.ex. salbutamol

• Ny spirometri efter 15 min

Nationellt Spirometrikörkort

Efter bronkdilatation

Före bronkdilatation

Flöde (L/sek)

Volym (L)
FEV1 ökar med >12%, dock minst 200 mL

(FVC ökar med >12%, dock minst 200 mL)

Reversibilitetstest = bronkdilatationstest



• För att diagnostisera astma och avgöra dess 

svårighetsgrad

• För att diagnostisera KOL och avgöra 

stadieindelning

• …men inte säkert skilja astma från KOL!

Hur 
började 
det?

Reversibilitetstest = bronkdilatationstest



Kurvans utseende
Godkänd teknik? 
Intryck av volymer?
Obstruktivt intryck?
Reversibilitet?

Kvoten FEV1/FVC

Obstruktivitet?

KOL? Astma?

FEV1
KOL: GOLD 1-4-stadium?
Astma: Reversibilitet?

Steg 1:

Titta på 

kurvorna!

Steg 2:

Kvoten

Steg 3:

FEV1

Titta på 

värden 

EFTER 

bronkdilatation!

Spirometritolkning i tre steg

Nationellt Spirometrikörkort



Steg.1: Kurvor

Steg.3: FEV1 Steg.2: Kvoten

Linnea 46 år



Linnea 46 år Vad har Linnea för 
diagnos?

a)Astma
b)KOL
c)Både och
d)Vet ej



a) Covid-19

b) Mononukleos

c) UVI

d) Streptokocktonsillit

e) Kroniskt lymfom

f) Vet ej…

LPK 12,9

Hb 114

CRP 72

Vad har patienten för diagnos?



Linnea 46 år Vad har Linnea för 
diagnos?

a)Astma
b)KOL
c)Både och
d)Vet ej

Det saknas anamnes

Anamnes: Har rökt 10 paketår, 

slutade för 2 år sedan. 

Har kanin sedan 10 år tillbaka. 

Är frisk i övrigt. De senaste 5

åren har haft ögon- och 

näsbesvär vid kontakt med 

kaninen. Det senaste 

året haft även återkommande 

dyspné och pip i bröstet vid 

ansträngning. Vid ÖLI mer uttalade 

luftvägsbesvär då använder hon 

inh LABA/ICS med god effekt (fick 

recept på detta vid tidigare 

besök på akuten). 

Lungröntgen: Normal



Därefter ny spirometri med reversibilitetstes

Inhalationssteroider i 4-12 veckor
Medelhög – hög dos t.ex.

✓ Vuxna: Inh budesonid 400 mikrog/dos 1x2

✓ Barn: Inh budesonid 200 mikrog/dos 1x2

Provbehandling med inhaltionssteroider
(”steroidtest”)



Talar för astma om
• Symtomfrihet (klart minskade symtom)

• Ökning av FEV1 med ≥ 12% och ≥ 200 ml

• Påvisande av signifikant reversibilitet efter testperioden ≥ 12% och minst 

200 mL, som inte gick att se förre av inhalationssteroider

31

Resultat av provbehandling



2:a spirometri1:a spirometri

Resultat vid 
”Steroidtest”:

FEV1 ökades med 
0,95 L (58,6%)

Diagnos:
Astma

Linnea 46 år



Christina 69 år

Anamnes: Mångårig rökare. 

Inga allergier eller astma.

Fått KOL-diagnos på annan 

mottagning enl journal, 

men omedveten om det(?) 

Fortsatt röka. Spirometri visar 

KOL st 3 och att även KOL-

patienter kan ha stor reversibilitet.



Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp inom KOL, SKR 2020



PSV KOL
Flödesschema del 1:
Utredning

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 

differentialdiagno
ser

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

Nej



(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

PSV KOL
Flödesschema del 1:
Diagnostisering av KOL



Symtomskattning



Ringa in det alternativ som stämmer överens med din situation:

0. Ingen andnöd annat än vid mycket kraftig ansträngning 

1. Andnöd vid snabb promenad eller vid gång i uppförsbacke 

2. Går långsammare än personer i samma ålder på grund av andnöd eller 

behov av att stanna och hämta andan vid gång i egen takt på plan mark 

3. Stannar efter ca 100 meters promenad eller några minuters gång på plan 

mark på grund av andnöd 

4. Kan inte lämna huset på grund av andnöd eller andnöd vid på- och 

avklädning 

Dyspné-skala mMRC



FEV1 (% av 

förväntat)

GOLD 1 ≥ 80

GOLD 2 50-79

GOLD 3 30-49

GOLD 4 < 30

Gradering av 
luftvägsobstruktion

Post-
bronkdilator

FEV1/FVC < 0,7

Diagnos 
konfirmerad 

med spirometri

R
is

k
(E

x
a
c
e
rb

a
ti
o
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

Klassificering av KOL enligt GOLD

Nationellt Spirometrikörkort



Tack!!!


