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Under en följd av år har allt fler fått
astma. Majoriteten av dessa individer
har en lindrig till måttlig astma som kan
utredas och behandlas i primärvården.
En kontinuerlig överflyttning av denna
patientgrupp sker från sjukhusens spe-
cialistmottagningar till vårdcentraler-
na.

För att underlätta denna process och
förbättra diagnostik, behandling och
omhändertagande i primärvården har
1989 ett vårdprogram för astma och
kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL,

utarbetats i Östergötland [1, 2]. En revi-
dering av vårdprogrammet sker konti-
nuerligt. Under de senaste åren har fle-
ra vårdcentraler satsat på astmamottag-
ningar i form av specialutbildad sjuk-
sköterska, som självständigt utreder, in-
struerar och kontrollerar patienter med
astma. Flertalet av dessa astmamottag-
ningar är utrustade med spirometer. Un-
der 1995 fanns elva sådana astmamot-
tagningar vid länets 42 vårdcentraler.

Trots dessa satsningar redovisas
fortfarande brister i omhändertagandet
av astmapatienter, vilket har visats i en
studie av deras vårdkedja 1995 [3].

Landstingets beställarnämnd för pri-
mär- och tandvård i Östergötland har
under de senaste åren arbetat med kon-
ceptet »Stora folksjukdomar i fokus».
Tanken har varit att en stor folksjukdom
skall uppmärksammas varje år. Under
1994 gällde detta diabetes [4], 1995 ast-
ma och under 1996 skedde en gransk-
ning av hypertonivården.

MATERIAL OCH METOD
I början av 1995 uppmanades samt-

liga deltagande mottagningar att regi-
strera patienter med diagnosen astma
(nr 493). Informationsmöten om kvali-
tetsgranskning av astmasjukvården i
Östergötland hölls vid ett tillfälle i var-
je sjukvårdsdistrikt. Möjlighet fanns då
att diskutera och påverka arbetsgrup-
pens förslag.

I kvalitetsgranskningen deltog samt-
liga vårdcentraler (42), jourcentraler
(4) inom primärvården, akut- (4) och
barnmottagningar (4) vid sjukhusen i
Östergötland, samt en privat barnläkar-
mottagning.

Enkätundersökningen omfattade pa-
tienter, 7 år och äldre, med diagnosen
astma som sökte de aktuella vårdinrätt-
ningarna under september till november
1995. Enkäten fanns i en version för
vanliga tidsbeställda besök och en för
akutbesök. Den delades ut i receptionen
(motsvarande), fylldes i av patienten
och lämnades anonymt i en försluten
låda på mottagningen. Enkäten sändes
sedan till Primärvårdens FoU-enhet i
Östergötland för bearbetning. Frågorna
i enkäten framgår av Figur 1.

På de enkäter som delades ut på jour-

mottagningarna inom primärvården
samt akut- och barnmottagningarna på
sjukhusen fanns dessutom en fråga om
var patienten vanligtvis kontrollerades
för sin astma.

Validering av frågorna som ingick i
patientenkäten har utförts i efterhand.
Telefonintervjuer genomfördes med 50
patienter från tre vårdcentraler, belägna
i olika delar av Östergötland. Patienter-
na, ≥18 år, med diagnoskod 493 och
som kom för kontroll av sin astmasjuk-
dom, valdes konsekutivt ut att ingå i va-
lideringsstudien. Dessa ombads i sam-
band med besöket på vårdcentralen att
fylla i patientenkäten, samt informera-
des skriftligt om valideringsstudien, fri-
villighet att delta m m. Inom fem dagar
efter besöket på vårdcentralen och ifyl-
landet av patientenkäten utfördes tele-
fonintervjuerna av en erfaren astma-
sjuksköterska [5].

Varje vårdcentral gjorde därutöver
en granskning av astmapatienters jour-
naler avseende vissa kvalitetsindikato-
rer, Figur 2. Antalet slumpmässigt ut-
valda patientjournaler skulle vara 1 pro-
cent av befolkningsunderlaget eller, om
man inte nådde upp till detta antal,
samtliga journaler på astmapatienter
över 7 år. Siffran 1 procent bedömdes
som realistisk att uppnå och tillräckligt
representativ (varannan till var tredje
journal granskades).

Kriterier för
etablerad astmamottagning
Innan det insamlade materialet bear-

betades uppställdes kriterier på vad som
skulle vara uppfyllt för att en mottag-
ning skulle betraktas som en etablerad
astmamottagning.

Kriterierna var följande:
Specialutbildad sjuksköterska. Tids-

beställd mottagning. Patienterna skulle
kallas regelbundet. Spirometer skulle
finnas. PEF-mätare och PEF-dagbok/
kurva skulle användas. Reversibilitets-
test skulle utföras. Patienterna skulle ha
individuell behandlingsinstruktion. In-
formation skulle ges om inhalationstek-
nik, medicinering och prevention. Mot-
tagningen skulle ha varit igång minst ett
år.

Resultaten i kvalitetsgranskningen
har indelats i tre grupper:
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Hösten 1995 genomfördes en
kvalitetsgranskning av astma-
sjukvården i Östergötland i
form av en patientenkät och en
journalstudie. Resultatet av un-
dersökningen visade att de
vårdcentraler som har en ut-
byggd astmamottagning och
som arbetar strukturerat enligt
ett lokalt vårdprogram har fler
patienter med diagnosen astma
under behandling. Dessutom re-
dovisar dessa patienter mindre
svåra astmasymtom, färre akut-
besök och en bättre kunskap om
sin sjukdom och dess behand-
ling.



– »Etablerad astmamottagning» enligt
ovanstående kriterier.

– »Uppgiven astmamottagning»: Mot-
tagning med specialistutbildad sjuk-
sköterska, men med verksamhet som
ej uppfyller kriterier enligt ovan.

– »Ej uppgiven astmamottagning»:
Astmamottagning saknas.

RESULTAT
Av vårdcentralerna uppfyllde 7 de

kriterier som ställts upp för att beteck-
nas som etablerad astmamottagning. I
östra länsdelen 2 av 17, i centrala 3 av
15, i västra 2 av 10.

Den genomsnittliga prevalensen av
astma på vårdcentralerna var 2,1 procent.

Det föreligger en signifikant
(p<0,05) skillnad i astmaprevalens mel-
lan vårdcentraler med etablerad astma-

mottagning och gruppen som ej uppgi-
vit astmamottagning, Tabell I.

Totalt ingår 3 501 journaler från 34
vårdcentraler i granskningen. 21 pro-
cent av patientbesöken var akuta. Det
föreligger statistiskt signifikant skill-
nad i antal akutbesök mellan grupperna.
Andelen akutbesök var 14 procent på de
vårdcentraler som hade etablerad ast-
mamottagning, 20 procent på dem som
hade uppgivit astmamottagning
(p<0,01) och 27 procent på ej uppgiven
astmamottagning (p<0,001). Totalt har
knappt hälften av patienterna utretts
strukturerat såsom rekommenderas i
Östergötlands läns vårdprogram för ast-
ma/KOL. Det föreligger skillnader i de
parametrar som speglar medicinsk be-

handling och lungfunktionsmått, Tabell
II.

Patientenkätdelen omfattar 1 138
enkäter redovisade från 22 av vårdcen-
tralerna, 944 enkäter från kallade/tids-
beställda besök, 194 enkäter från akuta
besök. Det framkom skillnader mellan
länsdelarna avseende frekvensen av
akuta besök på vårdcentral samt om pa-
tienterna kallas för kontroll av sin ast-
masjukdom. Även i parametrar som
speglar sjukdomssymtom uppvisas av-
vikelser mellan länsdelarna, Tabell III.

Vårdcentraler med etablerad astma-
mottagning kallar sina patienter för
kontroll i betydligt större omfattning än
de vårdcentraler som ej har etablerad
astmamottagning. De patienter som får
sin behandling på vårdcentraler där
man ej uppgivit astmamottagning söker
oftare akut och känner i mindre omfatt-
ning till vilken läkare som ansvarar för
deras sjukdom, än de som får sin be-
handling på vårdcentraler som har eta-
blerad astmamottagning.

Det föreligger ej någon signifikant
skillnad i daglig medicinering eller rök-
vanor mellan grupperna.

Däremot föreligger det signifikanta
skillnader mellan grupperna »etablerad
astmamottagning» och »uppgiven ast-
mamottagning» respektive »ej uppgi-
ven astmamottagning» avseende de pa-
rametrar som rör prevention och kun-
skap, exempelvis användandet av PEF-
mätare, undervisning i inhalationstek-
nik, information om förebyggande åt-
gärder, upplevda symtom av sin sjuk-
dom och om man anser sig ha tillräckli-
ga kunskaper om sin sjukdom, Tabell
IV.

Diskussion
Omhändertagandet av astmapatien-

ter i primärvården har förbättrats påtag-
ligt på senare år. Omfattande utbild-
ningsinsatser exempelvis inom ramen
för allergi- och astmaåren 1994–1995
har lett till ökad kunskap och ökat in-
tresse för denna patientgrupp. Vårdpro-
gram för diagnostik och behandling har
införts på flera håll i landet varigenom
grunden har lagts för en rationell farma-
koterapi med antiinflammatoriskt ver-
kande läkemedel.

Både journalgranskning och patient-
enkät ger vid handen att majoriteten av
patienterna behandlas med inhalations-
steroider, vilket är hörnstenen i modern
astmabehandling.

Följsamheten till ordinerad behand-
ling verkar vara god med den reserva-
tionen att patienterna kanske inte varit
helt uppriktiga i sina enkätsvar. Att 80
procent av patienterna tar sina medici-
ner regelbundet förefaller osannolikt
med hänsyn till resultatet av epidemio-
logiska undersökningar från annat håll
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Figur 1. Enkätundersökning av patienter
med diagnosen astma. En version för
vanliga tidsbeställda besök och en för
akutbesök.



som visar en följsamhet på 30–40 pro-
cent [6].

Vårdprogram används i ungefär
hälften av fallen och lungfunktionsmät-
ningar görs på flertalet patienter i sam-
band med kontroll och uppföljning.
Detta är ett mycket glädjande resultat.
Bilden ser annorlunda ut när man ser på
frekvensen av astmasymtom i den stu-
derade populationen. Nära 1/3 har haft
nattliga astmabesvär och nedsatt funk-
tionsförmåga veckan före den aktuella

undersökningen, vilket är en anmärk-
ningsvärt hög morbiditet.

Vid fördjupad analys av materialet
framträder intressanta skillnader.
Vårdcentraler som enligt våra kriterier
uppfyller kravet på att ha en etablerad
astmamottagning har ett avsevärt bätt-
re behandlingsresultat mätt i antalet
akutbesök, patienternas symtom dag-
och nattetid respektive i vilken grad
sjukdomen innebär en inskränkning av
funktionsförmågan jämfört med vård-
centraler utan profilerad astmaverk-
samhet.

Stora skillnader
i omhändertagande
De påvisade skillnaderna i medi-

cinska resultat korrelerar väl med av-
delade resurser (astmasköterska) och
olikheter i vårdprocessen för denna pa-
tientgrupp. Sålunda kallas patienter för
kontroll i större omfattning, har bättre
kunskap om sin sjukdom och använder
oftare PEF-mätare för självmonitore-
ring på vårdcentraler med etablerad
astmamottagning än de som inte har
det.

Antal patienter med känd astmasjuk-
dom (diagnosnummer 493) i relation
till befolkningsunderlaget är signifikant
större på vårdcentraler med än utan eta-
blerad astmamottagning. Att täcknings-
graden för en diagnosgrupp ökar med
intresset för densamma är inte särskilt
överraskande.

Det högsta värdet, 2,9 procent för
vårdcentraler med etablerad astmamot-
tagning, är dock endast hälften av den
epidemiologiska prevalensen för astma
men representerar sannolikt den andel
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Tabell I. Astmaprevalens på vårdcentral angi-
ven i procent. Befolkningsunderlag inom pa-
rentes.

Astmamottagning

Etablerad Uppgiven Ej uppgiven Totalt

2,9 2,3 1,7 2,1
(40 319) (134 085) (106 026) (280 430)

Figur 2. Kvalitetsindikatorer för
journalgranskning av patienter med
astma.

Tabell II. Förekomst (procent) av ja-svar i journalenkäten på frågor om medicinering och utred-
ning vid 34 vårdcentraler uppdelat på »etablerad astmamottagning», »uppgiven astmamottag-
ning» och »ej uppgiven astmamottagning». Siffror inom parentes anger i procent svaren på mot-
svarande frågor i patientenkäten.



astmapatienter som är i behov av regel-
bunden medicinering.

Svaghet att diagnos
grundas på journalregister
En svaghet i denna kvalitetsgransk-

ning är att diagnosen astma grundas på
journalregister. En möjlig förklaring till
den lägre astmaprevalensen på vårdcen-
traler utan astmamottagning kan vara
underdiagnostik eller att astmapatienter
fått diagnosen kroniskt obstruktiv lung-
sjukdom (diagnosnr 491). En annan
möjlighet är att vårdcentraler utan sär-
skild astmamottagning huvudsakligen
tar hand om patienter med svårare ast-
ma och därför inte har möjligheter att
uppnå samma symtomatiska kontroll
som vid lätt eller medelsvår astma.

Denna förklaring är mindre sanno-
lik. En väl utbyggd astmavård leder
snarare till att man har en bättre möjlig-
het och större intresse av att ta sig an pa-
tienter med svår astma, som eljest skul-
le ha skötts inom specialistvården. Vi
har därför svårt att tro att skillnader i pa-
tientsammansättning är den faktor som
förklarar varför vårdcentraler med eta-
blerad astmamottagning har det bästa
resultatet. 

Mäta kvalitet för jämförelse
eller förbättringar
Någon generell eller allmänt accep-

terad metod för kvalitetsgranskning
inom astmavården finns ej. Allmänt ve-
dertagna kvalitetsbegrepp i detta sam-
manhang är struktur (= organisation
och resurser), process (= vad och hur
man gör) samt resultat (= vad man
åstadkommer).

En viktig utgångspunkt för denna
länsövergripande undersökning har va-
rit att använda en enkel, men samtidigt
pålitlig metod som möjliggör upprepa-
de mätningar över tid. För att dessa skall

kunna genomföras inom ramen för de
vardagliga vårdrutinerna kan kraven på
vetenskaplig exakthet inte ha samma
dignitet som i traditionella forsknings-
sammanhang.

Syftet med att mäta kvalitet är att
kunna jämföra sig med andra eller att
mäta resultatet av åtgärder som vidta-
gits för att förbättra den egna verksam-
heten. 

För att spegla både professionens
och patienternas kvalitetsupplevelse av
vården har vi använt oss av en modifi-
kation av Svensk förening för allmän-
medicin, SFAMSs, »verktygslåda» för
kvalitetsmätningar byggd på journal-
studier respektive en egenhändigt kon-
struerad patientenkät.

Trots en brett upplagd informations-
kampanj om den planerade kvalitets-
granskningen har svarsbortfallet varit
större än förväntat (8 av 42 vårdcentra-
ler för journalstudien respektive 20 av
42 vårdcentraler för enkätdelen). Sam-
ma erfarenheter finns från motsvarande
undersökning av diabetessjukvården i
E-län 1994, vilket visar svårigheten att
genomföra kvalitetsundersökningar i
stor skala [4].

Olika intryck i journal och enkät
Den information som går att hämta

ur journalerna ger ett intryck av att skill-
naden i handläggningen av astmapati-
enter är liten mellan vårdcentraler med
respektive utan astmamottagning. Re-
sultatet från patientenkäten ger en helt
annan bild med stora kvalitativa skillna-
der i vårdprocessen och konsekvensen
av detta för behandlingsresultatet. Pati-
entenkäter är dock ingen invändningsfri
mätmetod.

Att ställa frågor som ger säkra och
entydiga svar på det som man avser att
mäta är svårt. På grund av en mycket
pressad tidsram för vår kvalitetsutvär-

dering hann frågorna inte valideras på
det sätt som hade varit önskvärt. Innan
resultaten av enkäten analyserats har 50
patienter intervjuats de närmaste dagar-
na efter det att de fyllt i den utlämnade
enkäten. Vid dessa intervjuer visar det
sig att fyra frågor inte har tillräcklig pre-
cision. Således har 44 procent av de pa-
tienter som svarat nej på frågan »om det
haft fler än två astmaattacker senaste
veckan» använt sin akutmedicin (kort-
verkande B2-stimulerare) i en omfatt-
ning som låter ana att de haft mer besvär
än de velat medge. Exempelvis anger
sex patienter att de tagit 20–30 puffar
den senaste veckan.

På samma sätt förhåller det sig med
frågan »om man haft nattliga astma-
besvär den senaste veckan». Här har 12
av 50 patienter som svarat nej på enkä-
ten vid efterföljande intervju uppgivit
att de trots allt vaknar på nätterna av
hosta, pip i bröstet och andningssvårig-
heter men inte upplevt detta som natt-
astma!

Om vissa patienter underskattar sina
symtom finns det däremot inga tecken
på att patienterna överskattat sina be-
svär. Endast två patienter som uppgivit
astmasymtom enligt ovan negerade det-
ta vid den efterföljande intervjun. 

Frågorna om »skriftlig behandlings-
instruktion» respektive »information
om förebyggande åtgärder» vid astma
har inte heller varit optimala i sina for-
muleringar. 36 procent respektive 34
procent av dem som svarat ja på enkä-
ten har vid intervjun inte visat sig leva
upp till de krav som fordras för ett »god-
känt» ja-svar.

Övriga frågor har varit entydigt ut-
formade och givit ett tillförlitligt svars-
utfall. Trots sina brister har patientenkä-
ten givit den bästa informationen ge-
nom kombinationen av process- och re-
sultatmått.

Krav från
patient och huvudman
Den kunskap vi fått genom denna

undersökning är ett bra underlag för att
gå vidare i arbetet med att göra astma-
vården ännu bättre i E-län. Ett förbättrat
omhändertagande av denna patient-
grupp bör ge stora samhällsekonomiska
vinster eftersom antalet patienter med
astma är stort. Den kvalitetsgranskning
som gjorts skulle kunna bli starten på en
process för att systematiskt följa och ut-
värdera vården av dessa patienter.

Förutom bra mätmetoder måste man
skapa incitament och intresse för kvali-
tetsmätningar. Vi är övertygade om att
krav från patienter och huvudmän är
mycket viktiga drivkrafter i detta arbe-
te. En minst lika viktig utgångspunkt i
allas strävan att åstadkomma bästa möj-
liga vård är det professionella egenin-
tresset för resultatmätningar.
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Tabell III. Fördelningen mellan olika länsdelar avseende några utvalda frågor ur patientenkä-
ten. Medelvärden för respektive länsdel och totalt angivna i procent. Medelvärdet är uppdelat
på A: alla vårdcentraler, B: vårdcentraler med »ej etablerade astmamottagningar» (= ej uppgi-
vit respektive de som uppgivit astmamottagning men ej uppfyllt kriterierna) och C: vårdcentra-
ler med »etablerade astmamottagningar» i respektive län.

Östra länsdelen Västra länsdelen Centrala länsdelen Totalt
N = 328 N = 273 N = 537 N = 1 138
7 vårdcentraler 5 vårdcentraler 10 vårdcentraler 2 vårdcentraler
A B C A B C A B C A B C
7 7 0 5 4 1 10 7 3 22 18 4

Akuta besök
på vårdcentral 18 18 – 15 17 8 18 24 9 17 20 8

Kallas till
kontroll 47 47 – 66 57 92 78 69 92 66 58 92

Använder
PEF-mätare 33 33 – 46 39 66 58 51 70 48 41 68

Fler än två
astmaattacker
senaste veckan 18 18 – 13 14 8 10 13 7 13 15 8

Nattliga
astmabesvär
senaste veckan 35 35 – 28 30 21 23 29 15 27 31 18
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Tabell IV. Sammanställning av svar i patientenkäten från 22 vårdcentraler uppdelat på »eta-
blerad astmamottagning», »ej uppgivit astmamottagning», totalt för alla vårdcentraler samt
min–maxvärden. Medelvärden angivna i procent.

Blir kallad till
astmakontroll


Akuta besök


Vet vilken läkare
som ansvarar


Använder 
dagligen
astmamedicin


Röker dagligen


Använder
PEF-mätare


Fått undervisning
i inhalationsteknik


Fått skriftlig
behandlings-
intstruktion


Fått information
om förebyggande
åtgärder


Har tillräckliga
kunskaper


Har haft fler än två
astmaattacker
senaste veckan


Haft nattliga
astmabesvär
senaste veckan


Haft inskränkt
fysisk aktivitet
senaste veckan

92                 59                   51                 66               21–95


  9                 19                   25                 17                6–48



90                  77                  74                  80               36–100



85                  81                  82                  82               68–97




11                  15                  17                  14                 2–26


69                  43                  36                  48               22–75



99                  93                   91                  94               81–100



60                  52                  49                   54                21–70




89                  73                  64                   75                39–93




80                  63                  60                   67                24–88



 7                   15                  16                   13                   0–31




16                  31                   32                   27                12–50




17                  34                  34                   30                 13–53


Uppgiven      Ej uppgiven  Totalt          Min-maxvärde

Astmamottagning

Etablerat

***

***

NS

NS

*** NS

***

***

***

NS

NS

*** NS

*** NS

*** NS

*** NS

*

*

NS

NS
NS

NS
NS


**

***

***

***

***

***

***

***

***

***

*

NS

NS

Min–maxvärde

MISSÖDEN
MISSTAG

MISSBRUK
i sjukvården

Vad händer i slutna rum då
läkare blir problem? Hur lö-
ser man konflikter vid miss-
öden i vården? Vem kan ge
ett bra stöd till anmälda lä-
kare?
Under 1994–95 publice-
rade Läkartidningen 21
artiklar om problemläkare,
läkarproblem, ansvarsfrå-
gor och patientförsäkring-
en. De har nu samlats i ett
80-sidigt häfte, som kan 
beställas med kupongen
nedan.
Pris 75 kronor. Vid 11–50
ex 67 kronor, vid högre upp-
lagor 63 kronor/exemplar.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Beställer härmed

.......... ex Missöden, Misstag,
Missbruk

...............................................
Namn

...............................................
Adress

...............................................
Postnummer/Postadress

Insändes till Läkartidningen,
Box 5603,114 86 Stockholm

Märk kuvertet »Missöden»
Telefax 08-20 76 19


