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❙ ❙ Det är en imponerande systematisk litteraturgenomgång av
behandling av astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom
(KOL) som gjorts av SBUs projektgrupp [1]. Vad kan då en
evidensbaserad kunskapssammanställning som SBU-rappor-
ten få för betydelse för behandlingen av astma och KOL ur ett
allmänmedicinskt perspektiv? Även om många följer de be-
handlingsrekommendationer som tidigare getts i olika sam-
manhang bör slutsatserna i rapporten få alla som behandlar
denna patientgrupp att dels vara mer aktiva i behandlingen där
det finns ett vetenskapligt stöd för detta, dels ompröva och
ifrågasätta behandlingar som är mindre väl underbyggda.

Vid SBUs genomgång av befintlig litteratur har patienten
satts i fokus. Man har vid bedömningen av olika studier an-
vänt sådana effektmått som är viktiga och betydelsefulla för
patienten, såsom behov av ökad medicinering och akutbesök,
hälsorelaterad livskvalitet, symtomskalor och dödlighet. Det-
ta innebär att man vid värderingen av olika behandlingar i
första hand sett till det som är viktigt för patienten, inte till
mätvärden som t ex olika mått på lungfunktionen. 

Givetvis behöver vi i den kliniska vardagen använda olika
lungfunktionsmått vid diagnostik och bedömning av svårig-
hetsgraden av astma och KOL. Bara anamnesen är otillräck-
lig för en korrekt diagnostik av astma respektive KOL. Vid
KOL är också mätning av lungfunktionen nödvändig för att
kunna bedöma såväl prognos som behov av andra resurser.
Även om det är en dålig korrelation mellan lungfunktion mätt
med FEV1 och upplevd livskvalitet har man i det dagliga ar-
betet i många fall nytta av spirometri och/eller mätning av
»peak expiratory flow« (PEF) vid uppföljning av patienter
med astma.  

Astma och KOL vanligt i primärvården 
Att astma och KOL är mycket vanligt förekommande är väl
känt från många epidemiologiska studier. Astma ökar främst
bland barn och unga vuxna. Man beräknar att idag 6–8 pro-
cent av befolkningen har astma. 

KOL ökar bland rökare, framför allt hos kvinnor. Av hela
befolkningen över 50 års ålder har ca 8 procent KOL. I grup-
pen rökare som uppnår hög ålder utvecklar ungefär hälften
KOL. Det är därför naturligt att båda dessa patientgrupper är
vanliga i primärvården. 

I rapporten slås fast att KOL är en underdiagnostiserad
sjukdom med såväl ökad prevalens som ökad morbiditet och
mortalitet. Sjukdomen upptäcks i många fall alltför sent. För
att ställa en korrekt och tidig diagnos vid KOL krävs spirome-
tri. 

Fråga patienten om rökning
Eftersom det är i primärvården som dessa patienter vanligtvis
har sina flesta sjukvårdskontakter är det nödvändigt att resur-
ser och möjligheter ges för tidig diagnostik av KOL. Rök-
stopp är här den viktigaste åtgärden. Spirometri bör därför gö-
ras betydligt oftare än vad som är fallet idag på rökare som sö-
ker i primärvården för olika luftvägssymtom. SBU-rapporten
visar att tobaksrökning är den dominerande orsaken till KOL.
Att alltid fråga om tobaksvanor, oberoende av var patienten
söker, är enkelt och har visats ha effekt när det gäller rökstopp.

Rökstopp är den viktigaste behandlingen för patienter med
KOL. Det finns dessutom ett vetenskapligt stöd för att rök-
stopp hos patienter med måttlig till svår KOL leder till en på-
tagligt förlängd överlevnadstid. Tyvärr saknas idag på många
håll möjligheter att kunna erbjuda patienterna ett aktivt rök-
avvänjningsstöd.

Fysisk träning och rehabiliteringsprogram
En av rapportens slutsatser är att fysisk träning är till nytta för
patienter med medelsvår KOL. Den fysiska träningen leder
till bättre livskvalitet, mindre andnöd och bättre arbetsförmå-
ga. Förhoppningsvis kommer detta att leda till att fler patien-
ter får tillgång till rehabiliteringsprogram där sjukgymnast,
arbetsterapeut och i vissa fall även dietist ingår i behandlings-
teamet. Utvärderingar behöver sedan göras för att bedöma hur
dessa rehabliteringsprogram kan utformas på bästa sätt.

Astmamottagning ett forskningsområde
Det påpekas i rapporten att astmamottagningar i primärvår-
den kan ha en gynnsam effekt på symtom, akutbesök och
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sjukskrivningar men att det vetenskapliga underlaget är brist-
fälligt. En slutsats i rapporten är att behovet av utvärderingar
av astmamottagningar är stort. 

Eftersom det idag är många som är övertygade om de po-
sitiva effekterna av astmamottagningar är det viktigt att pri-
märvården även prioriterar forskning inom detta område.
Framtida utvärderingar av astmamottagningar behöver bely-
sa både patientnyttan – i form av bättre livskvalitet, mindre
symtom, färre akuta exacerbationer – och kostnadseffekti-
viteten. 

Inget stöd för alternativmedicinska behandlingsmetoder
Vi tillfrågas ofta av patienterna om s k alternativa behand-
lingar kan ha någon effekt på deras sjukdom. I den litteratur-
genomgång som gjorts saknas underlag för att dessa behand-
lingmetoder, bl a akupunktur och homeopati, skulle ha någon
effekt vid astma eller KOL. 

Detta innebär att det inte finns något vetenskapligt stöd för
att rekommendera alternativa behandlingsmetoder till dessa
patienter. 

Inhalationssteroider vid astma väldokumenterade
Det finns idag ingen tveksamhet till att inhalationssteroider
utgör basbehandlingen vid astma. Detta bekräftas också i
SBUs kunskapssammanställning. Dessa läkemedel har också
inneburit att kostnaderna för sjukhusvård av astmapatienter
har minskat dramatiskt. Trots att inhalationssteroider är väl-
dokumenterade och har mycket god effekt vid behandling av
astma är den kliniska erfarenheten att många patienter med
astma fortfarande är underbehandlade. Detta beror i många
fall på dålig följsamhet till ordination från patientens sida,
men därutöver kan säkert behandlingen ibland optimeras. 

Det har ibland uttryckts en oro för biverkningar, bl a i form
av osteoporos. Här slår rapporten fast att det inte finns några
studier som skulle ge belägg för att behandling med inhala-
tionssteroider i rekommenderade doser skulle ge upphov till
osteoporos. 

När det gäller akutbehandling redovisar rapporten att det
finns ett starkt stöd för att använda perorala korttidskurer av
steroider vid behandling av akuta exacerbationer av astma hos
vuxna. Detta görs inte alltid, trots att det är rekommenderat
sedan länge.

Vilka KOL-patienter skall ha inhalationssteroider?
Den kliniska effekten av underhållsbehandling med inhala-
tionssteroider vid KOL är däremot inte lika uppenbar. Många
patienter med KOL behandlas idag med inhalationssteroider,
ibland alltför slentrianmässigt eller beroende på att diagnosen
felaktigt ställts som astma. 

Enligt SBU-rapporten finns det idag inga belägg för att in-
halationssteroider långsiktigt skulle kunna förhindra den fort-
satta progressen av KOL-sjukdomen. Däremot kan inhala-
tionssteroider minska antalet exacerbationer vid avancerad
KOL, vilket i vissa fall kan vara en indikation för användan-
de av inhalationssteroider till denna patientgrupp. 

Användning av beta-2-stimulerare
Vid underhållsbehandling av astma hos vuxna finns idag ett
starkt stöd för att tillägg av långverkande beta-2-stimulerare
till behandling med inhalationssteroider har god effekt enligt
de effektmått som används i SBU-rapporten. Detta är också
något som under de senaste åren blivit alltmer etablerat i kli-
nisk praxis.

Även vid KOL finns underlag för att långverkande beta-2-
stimulerare, liksom antikolinergika, har effekt, även om SBU
konkluderar att de ger små förbättringar av symtom och livs-
kvalitet. Hittills har inte långverkande beta-2-stimulerare

förordats vid KOL, men de behandlingsrekommendationer
som idag finns kan kanske komma att ändras i framtiden. Det
är inte ovanligt att det förskrivs mixturer med beta-2-stimule-
rare till barn under 1 år med hosta. SBUs slutsats är att detta
inte har någon påtaglig effekt, varför behandlingen med des-
sa mixturer bör kunna minskas vid obstruktiva tillstånd.

Det är anmärkningsvärt att placebokontrollerade studier
saknas som bekräftar den kliniska erfarenhet som alla har av-
seende den gynnsamma effekten av beta-2-stimulerare vid
behandling av akut astma.

Antileukotriener och teofyllamin
SBU-rapporten skriver att antileukotriener har en gynnsam
effekt vid underhållsbehandling av lindrig till medelsvår ast-
ma. En viktig fråga som inte besvaras är var på behandlings-
trappan som dessa läkemedel skall placeras. För att få svar på
denna fråga behövs fler studier. 

Rapporten slår fast att teofyllaminpreparat som under-
hållsbehandling vid astma inte har effekt. Dessutom har de en
mycket ogynnsam biverkningsprofil. Användningen av teo-
fyllamin har idag en mycket liten plats vid behandling av ast-
ma i primärvården. Användningen av perorala teofyllamin-
preparat bör därför omprövas. Däremot, vilket är viktigt, har
teofyllamin intravenöst en säkerställd tilläggseffekt efter be-
handling med beta-2-stimulerare vid akut svår astma.

Specifik immunterapi 
I rapporten framgår att behandling med specifik immuntera-
pi (SIT), som tidigare benämndes hyposensibilisering, har en
gynnsam effekt vid allergiutlöst astma, där effekten är väldo-
kumenterad vid allergi mot pollen och katt. Behandling med
specifik immunterapi vid allergiutlöst astma och samtidig ri-
nit kommer säkerligen att bli vanligare än vad som är fallet
idag. Om denna behandlingsform skall bli mer använd krävs
resurser för att ta hand om ett ökat antal patienter.

Hostmedel och antibiotika
Dagligen skrivs många recept på olika hostmedel vid astma
och KOL. I SBU-rapporten fastslås att det saknas underlag för
att kunna bedöma nyttan av dessa läkemedel. Eftersom
många patienter idag undergår långtidsbehandling med ace-
tylcystein bör alltid nyttan av denna utvärderas hos den en-
skilde patienten.

Idag diskuteras ofta överförskrivning av antibiotika. När
det gäller akuta exacerbationer av KOL finns studier som ta-
lar för att behandling med antibiotika förkortar dessa.

Av värde för alla allmänläkare 
Sammanfattningsvis är SBU-rapporten mycket värdefull som
bidrag till att öka kunskapen om behandling av astma och
KOL. Den bör ligga till grund för framtida behandlingsre-
kommendationer från bl a Läkemedelsverket. En ökad följ-
samhet till SBUs slutsatser innebär ett bättre utnyttjande av
insatta läkemedel sett ur ett hälsoekonomiskt perspektiv sam-
tidigt som patienterna får en effektivare behandling. 

Rapporten är givetvis av stort intresse för varje läkare med
specialintresse för astma och KOL, men dess slutsatser bör
kunna vara till nytta för varje allmänläkare. En rapport som
denna blir av nödvändighet mycket omfångsrik, men den
sammanfattning som finns med SBUs slutsatser är lättill-
gänglig och lättläst även för en jäktad allmänläkare. 
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