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Multisjuklighet (2 eller fler kroniska sjukdomar)

Barnett K et al, The Lancet 2016



Multisjuklighet

→ kan försvåra diagnostik

→ kan orsaka sämre prognos

→ ev polyfarmaci (risk för biverkningar, interaktioner, 
svårigheter med compliance)

→ kräver mer sjukvård

→ forskning saknas ofta



Samsjuklighet vid KOL

Svårstuderat (underdiagnostik)

Förekommer vid alla stadier av KOL

Påverkar livskvalitet och prognos
↑ Exacerbationsfrekvens
↑ Mortalitet



Berry et al, COPD: Journal of
COPD, 2010



Direkta konsekvenser av KOL…

• Pulmonell hypertension

• Kammardysfunktion

• Undervikt

• Sarkopeni…



Samsjuklighet vid KOL

• Systemisk inflammation

cirkulerande cytokiner (TNF-α, IL 6, IL 8) 

akutfasproteiner (CRP, fibrinogen)

adipocytokiner (grelin, leptin)…

Systemisk inflammation ökar ex-vis vid exacerbation
Decramer et al, 2016 The Lancet



Hjärtsvikt

Kranskärlssjuk
dom

Cancer

Stroke

Osteoporos

Diabetes, RA 
etc (?)

Lungfibros, 
astma…



Rabe et al, European Resp Review 2018



James et al, European
Resp. Journal 2009 



Real-world retrospective cohort study ARCTIC shows burden of comorbidities in Swedish COPD versus non-COPD patients - PMC 
(nih.gov),  Ställberg et al, European Resp. Journal 2016

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6131165/


KOL – Kardiovaskulära sjukdomar

• 2,5 gånger ökad risk för kardiovaskulär sjukdom
• 2-5 gånger större risk för kardiell ischemi och hjärtsvikt

Chen et al, Lancet 2015

– Inflammation
– Endotelial dysfunktion
– Koagulopati
– Hypoxi



KOL – Kardiovaskulära sjukdomar

• Risk drabbas av kardiovaskulära händelser 
(hjärtdöd, hjärtinfarkt, instabil angina, TIA, stroke) 
4 gånger ökad efter exacerbation!

• 10 ggr ökad vid sjukhuskrävande exacerbation!

• Högst risk månaden efter, avtar efter ett år



Goedemans et al, European Resp Review 2020



KOL – kardiovaskulära sjukdomar

• Kranskärlsjukdom
– 20-60 % av pat med KOL

– Koppling oberoende av rökning, kolesterol, blodtryck 
och BMI!

– Risk för hjärtinfarkt ökar med lägre FEV1



KOL – kardiovaskulära sjukdomar

• Hjärtsvikt

– 20-70 % av pat med KOL (enl GOLD)

– Utreds mer sällan hos KOL-patienter

– Underförskrivning β1-blockerare



Symtom vid KOL

• Fatigue
• Andfåddhet
• Hosta
• Nedsatt fysiskt 

prestationsförmåga
• Pip i bröstet
• Återkommande 

bronkit-episoder, 
långvariga 
luftvägsinfektioner

Symtom vid hjärtsvikt

• Fatigue
• Andfåddhet
• Hosta
• Nedsatt fysiskt 

prestationsförmåga
• Pittingödem
• Viktupgång
• Hjärtklappning
• Synkope





KOL – Lungcancer

• Lokal inflammation + skadad cellreparation

• Riskfaktorer för lungcancer:

▪ Pat >55 år
▪ >30 paketår
▪ Emfysem på DT
▪ FEV1/FVC < 0,7

▪ BMI <25
▪ Ärftlighet



KOL – Lungcancer
Sin et al, European Resp
Journal 2006



KOL – Ångest och depression

• Varierande prevalens
– ångest 6-74% 

– depression 8-80%

• Vanligare än i övriga befolkningen

• Depression vanligare vid KOL än vid ex-vis DM, 
ischemisk hjärtsjukdom, RA, stroke, cancer! 



Ångest och depression:
riskfaktorer hos KOL-patienter

• Fysiska begränsningar
• Syrgasberoende
• Dyspné
• Ökat antal komorbiditeter
• Kvinnligt kön
• Aktiv rökning
• Socioekonomisk utsatthet
• Ensamstående



KOL – Osteoporos

• ↓ FEV1 kopplat till ↑ osteoporos

• Vid GOLD stadium 4: 75 % av patienterna!

• Inaktivitet, hög ålder, rökning, kvinnligt kön, undervikt, 
kortison

• Kotkompressioner påverkar FVC



Jansson et al, 2021 European Resp Journal





Övrig samsjuklighet

• Förmaksflimmer

• Metabola syndromet

• GERD

• Sömnstörning, OSAS

• Anemi

• Smärttillstånd



Vanfleteren, Lancet Respir Med. 2016



GOLD 2021



GOLD 2021: 

”In general, the presence of comobidities should not 
alter COPD treatment and comborbidities should be 
treated per usual standards regardless of the 
presence of COPD” 



Vårdförlopp KOL
KOL

Forts.





forts.





Vanfleteren, Lancet Respir
Med.  2016



Sammanfattningsvis…

KOL-patient = riskpatient

Differentialdiagnostik + utredning och optimering av 
samsjuklighet är viktigt!

Samsjuklighet kan dyka upp även i ett senare skede!


