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❙ ❙ Spontan pneumotorax är den vanligaste formen av pneu-
motorax och kan uppstå såväl utan synbar koppling till andra
sjukdomar (primär spontan pneumotorax) som med mer eller
mindre tydlig koppling till sådana (sekundär spontan pneu-
motorax) [1].

Primär spontan pneumotorax är en sjukdom som framför
allt drabbar unga vuxna, i synnerhet män. Stora studier gjor-
da i USA visar en incidens per år på runt 7,4 per 100 000 män
och 1,2 per 100 000 kvinnor [2]. Det finns ingen säker förkla-
ring till hur primär spontan pneumotorax uppstår, men några
teorier rörande orsakerna kretsar kring att inflammatoriska
processer försvagar lungparenkymet så att detta lättare brister
och luft kan passera in mellan pleurabladen [3]. Förekomsten
av subpleurala emfysemblåsor, som ofta kan påvisas vid da-
tortomografiundersökningar på till synes friska lungor, är
också något som satts i samband med utvecklandet av spon-
tan pneumotorax [3, 4].

En sekundär spontan pneumotorax är oftast allvarligare
och kräver ett snabbare omhändertagande än den primära, ef-
tersom det läggs en ytterligare belastning på en redan försva-
gad lungfunktion [5, 6]. De bakomliggande sjukdomar som är
mest förekommande vid sekundär spontan pneumotorax är
kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och astma [1-3, 5, 7].

Huvudmålet med behandlingen vid pneumotorax är att få
ut luften ur pleurahålan och att förhindra recidiv. Den konser-
vativa behandlingen bygger på gasers naturliga tendens att re-
sorberas och har den stora fördelen att man slipper varje form
av invasivt ingrepp. Vid pneumotorax som överstiger 15–20
procent av hemitoraxvolymen eller om man märker att luft-
spalten ökar rekommenderas aktiv behandling [1, 3].

Den vanligaste metoden för att snabbt få ut luften ur pleu-
rahålan är att placera en slang, ansluten till ett undervattens-
dränage (Bülaudränage), i t ex det andra interkostalutrymmet
medioklavikulärt [1]. En något enklare, och för patienten
mindre besvärlig, metod är att manuellt suga ut luften med en
kanyl (exsufflation). Detta kan vara att föredra så länge det
inte finns vätska i pleurahålan och det inte rör sig om en ven-
tilpneumotorax [1, 2].

Såväl dränage som exsufflation har visat sig vara effekti-
va och säkra metoder med få negativa sidoeffekter, men reci-

divincidensen är besvärande hög [3]. Därför har det utveck-
lats metoder för att minimera recidivrisken. Kemisk pleuro-
des innebär att man administrerar ett ämne in i pleurahålan för
att åstadkomma ökad koagulation och ärrbildning, så att det
viscerala pleurabladet »löds« fast i bröstkorgsväggen. Vid to-
rakotomi tar man bort det område av pleuran som man miss-
tänker läcker och orsakar pneumotorax [1, 2].

Den risk för recidiv som rapporterats i litteraturen ligger
mellan 22 och 57 procent [1-3, 5-9]. I vissa studier har ett
samband mellan bakomliggande lungsjukdom och ökande
risk för recidiv kunnat påvisas [3, 5, 6]. Flera studier har för-
sökt att isolera ålder som eventuell riskfaktor, såväl för pneu-
motorax i allmänhet som för recidiv. Det kan vara svårt att ur-
skilja ålder som ensam riskfaktor, eftersom många lungsjuk-
domar så att säga kommer med åldern [6]. En studie kom
emellertid fram till att en ålder över 60 år är en stark predik-
tor för recidiv [3]. Kvinnor har, oavsett övriga faktorer, visats
ha lättare att drabbas av recidiv än män [3, 8, 10].

Syftet med denna retrospektiva journalstudie var att kart-
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lägga faktorer som kan påverka vårdtidens längd och risken
för recidiv hos patienter som läggs in på grund av spontan
pneumotorax.

❙ ❙  Material och metoder
Mellan den 1/1 1995 och den 22/6 1997 vårdades 53 patien-
ter för spontan pneumotorax på Akademiska sjukhusets lung-
och allergiklinik. Dessa patienters journaler har i efterhand
gåtts igenom för att i första hand beskriva patientmaterialet.
Uppgifter om övriga diagnoser har hämtats ur sjukhusets dia-
gnosregister. Om patienten har vårdats för pneumotorax vid
flera tillfällen under perioden har endast det första vårdtillfäl-
let studerats. De uppgifter som noterats är ålder, kön, rökhi-
storia, tidigare pneumotorax och övriga diagnoser. För det ak-
tuella vårdtillfället har journaluppgifter om utbredning, åtgär-
der och komplikationer noterats. Vårdtiden samt tidpunkt och
lokalisation för eventuella recidiv har noterats.

Statistisk bearbetning
Data från journalgenomgången har bearbetats med StatView
5.0 (SAS-insitute Inc, Cary, NC, USA). Analyser av olika
faktorers betydelse för vårdtiden har analyserats med Mann–
Whitney U-test och logistisk regression. Kaplan–Meier- och
Cox-analys har använts vid beräkningar av recidivrisker. Ett
p-värde <0,05 har betraktats som statistiskt signifikant.

❙ ❙  Resultat
Av de 53 patienterna var 10 patienter ej från sjukhusets pri-
mära upptagningsområde och därför inte möjliga att följa vad
gäller recidiv. Femton av patienterna var kvinnor. Åldern vid
vårdtillfället varierade mellan 15 och 90 år, och medianåldern
var 40 år.

Total pneumotorax förelåg hos 14 av patienterna, partiell
hos 37. I två av journalerna framgick det ej hur omfattande pa-
tientens pneumotorax var. Högersidig pneumotorax var van-
ligast (31 av fallen).

Nitton patienter (36 procent) hade haft en eller flera pneu-
motorax tidigare. Av dessa hade nio haft två eller fler. I sjut-
ton av fallen hade det tidigare rört sig om en spontan pneumo-
torax och i två fall iatrogen. Båda patienterna som tidigare
haft en iatrogen pneumotorax fick en spontan pneumotorax
vid det nu aktuella vårdtillfället. Det fanns uppgifter om loka-

lisationen av patientens tidigare pneumotorax för alla patien-
ter utom en. Nio patienter fick pneumotorax på samma sida
som föregående gång, sex patienter fick den på andra sidan
och tre patienter hade tidigare haft pneumotorax på båda si-
dor.

Den vanligaste samtidiga diagnosen var kroniskt obstruk-
tiv lungsjukdom (KOL) (n=12). En person hade både diagno-
sen KOL och astma, och fyra personer hade astma. Det bety-
der att 16 av patienterna (30 procent) hade en bakomliggande
obstruktiv lungsjukdom (Tabell I). I 41 av journalerna fanns
uppgifter om rökning. Sjutton patienter (42 procent) var rö-
kare vid vårdtillfället, tio var före detta rökare och fjorton an-
gav att de aldrig varit rökare. I gruppen utan bakomliggande
obstruktiv lungsjukdom var elva patienter rökare, två före
detta rökare och fjorton hade aldrig rökt.

Behandling
I 38 av fallen valde man att anlägga ett Bülaudränage som
första åtgärd. Exsufflation användes som första behandling i
åtta fall. Sex patienter behandlades konservativt och en pati-
ent opererades med torakotomi följt av pleurektomi (Tabell
II). Två av de åtta patienter som exsufflerades fick sedan ett
Bülaudränage. Av de åtta patienter som först fick ett
Bülaudränage och sedan opererades hade fem tidigare haft en
pneumotorax.

Vid dränagebehandling har tiden som man låtit
Bülaudränaget sitta varierat mellan två och nitton dagar. Me-
diantiden för dränagebehandlingen var fyra dagar.

Uppgifter om smärtlindring har gått att få fram ur 48 av
journalerna. Fyrtiotvå av patienterna (88 procent) behövde
någon form av smärtlindring under vårdtiden. Sexton av des-
sa patienter fick enbart vid behovsordination.

Någon form av komplikation vid behandlingen förekom i
35 procent av fallen. Vanligast var pleuravätska (n=9), pneu-
moni (n=3) och subkutant emfysem (n=2). Ingen av de pati-
enter som bara exsufflerats drabbades av några komplikatio-
ner.

Vårdtid och recidiv
Vårdtiden varierade mellan 1 och 45 dagar, med en median-
vårdtid för hela gruppen på 6 dagar. Patienter som initialt be-
handlades med exsufflation hade en medianvårdtid på 3,5 da-
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Tabell I. Övriga diagnoser (n=53), två patienter har två diagnoser.

Antal Andel, procent

Ingen 36 68
KOL 12 25
Astma 5 10
Resttillstånd efter
tuberkulos 1 2
Sarkoidos 1 2

Tabell II. Behandling av pneumotorax (n=53).

Kompletterande
Första behandling behandling

Bülaudränage 38 8 operationer
(pleurektomi)

Exsufflation 8 2 Bülaudränage
Konservativ 6 1 Bülaudränage

1 exsufflation
Pleurektomi 1 0

Tabell III. Riskfaktorer för vårdtid på minst en vecka.

95-procentigt
Oddskvot konfidensintervall

Kvinna 1,52 0,37–6,33
Ålder (10-årsintervall) 1,79 1,07–3,00
Obstruktiv lungsjukdom 0,80 0,12–5,38
Total pneumotorax 3,69 0,74–18,5
Exsufflation 0,24 0,02–2,84

Tabell IV. Faktorer associerade med recidiv.

95-procentigt
Riskkvot konfidensintervall

Kvinna 3,12 0,81–12,1
Ålder (10-årsintervall) 0,82 0,55–1,22
Obstruktiv lungsjukdom 0,89 0,15–5,34
Total pneumotorax 1,07 0,34–3,35
Tidigare pneumotorax 1,39 0,30–6,45



gar, medan patienter som initialt behandlats med
Bülaudränage hade en medianvårdtid på 7 dagar (p<0,05).
Patienter med någon obstruktiv lungsjukdom (KOL eller ast-
ma) och patienter som var över 50 år hade en signifikant läng-
re vårdtid. Patienter som aldrig hade rökt hade en signifikant
kortare vårdtid än före detta och nuvarande rökare, men den-
na skillnad kvarstod inte som signifikant efter att patienter
med obstruktiv lungsjukdom hade exkluderats. Vid multiva-
riatanalys ses emellertid att ålder är den starkaste faktorn för
påverkan av vårdtiden (Tabell III).

Recidiv har i denna analys definierats som nyinläggning
på grund av pneumotorax minst en vecka efter det första vård-
tillfället. Uppföljningstiden varierade från 6 till 42 månader
(mediantiden var 24 månader). Nio av de 43 patienterna från
sjukhusets upptagningsområde drabbades av recidiv (21 pro-
cent). Det finns en signifikant skillnad i risk för recidiv mel-
lan könen; kvinnor drabbas i större utsträckning av recidiv än
män (Figur 1). Även efter justering för andra tänkbara risk-
faktorer för recidiv förelåg en ökad recidivrisk bland kvinnor,
även om risken endast var på gränsen till statistiskt signifikant
(p=0,09) (Tabell IV). Inget signifikant samband förelåg mel-
lan rökning och recidivfrekvens.

❙ ❙ Diskussion
Det viktigaste resultatet i denna undersökning är att spontan
pneumotorax är ett tillstånd som särskilt hos äldre patienter
kräver en ganska lång behandlingstid. Komplikationer till be-
handlingen är vanliga, även om dessa oftast är relativt lindri-
ga. Vår undersökning antyder också att kvinnor löper större
risk att få recidiv efter avslutad pneumotoraxbehandling.

Patientmaterialet i denna retrospektiva journalgenomgång
liknar det som tidigare rapporterats med avseende på kön och
ålder [4-7]. Knappt en tredjedel av patienterna med spontan
pneumotorax i detta material hade någon annan lungsjukdom.
Utifrån detta är det svårt att hitta någon direkt jämförelse i ti-
digare studier, beroende dels på att man klassificerat sjukdo-
marna annorlunda, dels på att man haft ett annat patientmate-
rial. Ett exempel på det senare är att i Tanaka och medarbeta-
res studie [5] hade 33 procent av patienterna emfysem och 31
procent tuberkulos. Ett annat exempel är en studie av
O’Rourke och medarbetare där 35 procent hade någon annan
lungsjukdom, varav 17 procent hade KOL och 3 procent ast-
ma [7].

Behandling med Bülaudränage var den vanligaste behand-
lingen och genomfördes som första åtgärd i 40 av fallen (71
procent). Detta liknar fördelningen i liknande studier, där-

emot är det ovanligt att så många som 16 procent får exsuff-
lation som första åtgärd [5, 7-9]. Operationsfrekvensen i det-
ta material (12 procent) är betydligt lägre än i t ex Tanaka och
medarbetares liknande studie, där man opererade så många
som 39 procent [5].

Risken för att drabbas av någon form av komplikation var
i denna studie 35 procent. Det är en högre siffra än vad som
rapporterats tidigare, även om det är svårt att jämföra olika
studier i detta avseende eftersom vad man väljer att betrakta
som en komplikation skiftar [5-7]. I denna studie togs exem-
pelvis inte smärta med som en komplikation, men att 88 pro-
cent av patienterna behövde någon form av smärtlindring un-
der vårdtiden indikerar att det är vanligt. En tidigare studie har
angivit att 67 procent av patienterna upplevde smärta under
behandlingen [11]. Pleuravätska var här den vanligaste kom-
plikationen (18 procent), något som inte rapporterats i tidiga-
re arbeten, möjligtvis på grund av att det inte betraktats som
en komplikation. Värt att notera är att ingen av patienterna
som behandlades med enbart exsufflation (sex patienter)
drabbades av några komplikationer.

I detta material finns ett signifikant samband mellan sti-
gande ålder och ökande vårdtid. Patienter med en diagnosti-
serad KOL eller patienter med någon form av obstruktiv lung-
sjukdom (KOL eller astma) har också en signifikant längre
vårdtid än andra patientgrupper. Vid multivariatanalys ses
emellertid att ålder är den starkast avgörande faktorn för vård-
tidens längd. Liksom i vår studie har O’Rourke och medarbe-
tare [7] visat att vårdtiden är kortare hos de patienter som be-
handlats med exsufflation. Ferraro och medarbetare [9] har
pekat på att patienter med sekundär spontan pneumotorax har
längre vårdtid än de med primär spontan pneumotorax, något
som denna studie också visar. Patienterna med sekundär
spontan pneumotorax är dock äldre än de med primär, och ål-
der kvarstår som den starkast avgörande faktorn för vårdtid.

Recidivrisken (21 procent) är förhållandevis låg i jämfö-
relse med resultatet av andra liknande genomgångar, där den
ligger mellan 22 och 58 procent [3, 5-7, 9, 10]. Det förelåg en
signifikant större risk för kvinnor än för män att drabbas av
recidiv. Detta har noterats tidigare i en liknande studie av Lip-
pert och medarbetare [8] och i en studie av Sadikot och med-
arbetare [10]. I andra studier har stigande ålder [3, 8], obstruk-
tiv lungsjukdom [3, 6], lungfibros [3, 8] och ökad längd/vikt-
ratio [3, 8, 10] utgjort riskfaktorer för recidiv. Att kvinnor har
större risk för att drabbas av recidiv har förklarats med att de
har en annan etiologi till sin pneumotorax än män [8, 12].
Hormonella faktorers effekt på lungvävnaden kan också vara
en orsak till den högre recidivfrekvensen hos kvinnor. Värt att
notera är det faktum att de två patienter som tidigare haft en
iatrogen pneumotorax vid detta vårdtillfälle hade en spontan
pneumotorax. Båda dessa patienter hade haft sin iatrogena
pneumotorax flera år innan de drabbades av spontan pneumo-
torax.

Sammanfattningsvis visar vår undersökning att vårdtiden
vid pneumotorax oftast är längre hos äldre patienter och att
kvinnor tycks ha en större risk att drabbas av recidiv än män.
Vår undersökning indikerar också att exsufflation i utvalda
fall är ett bra alternativ till behandling med Bülaudränage.

*
Undersökningen har stötts ekonomiskt av Hjärt–Lungfonden.
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Figur 1. Risken för recidiv hos män respektive kvinnor.
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SUMMARY

Spontaneous pneumothorax
– a retrospective chart study
Advanced age the strongest predictor 
of greater length of stay

Carl Sjöström, Gunnemar Stålenheim, Christer Janson
Läkartidningen 2002;99:1070-4

In this retrospective study 53 consecutive in-hospital
patients with spontaneous pneumothorax were studi-
ed. The most common initial treatments were tube
drainage (n=38) and needle drainage (n=8). The medi-
an length of stay at hospital was 6 days, with increa-
sing age as the strongest predictor. About one third of
the patients had some sort of complication, but these
were in general not so serious. During the follow up
period (6–44 months) we found that 21% of the pati-
ents needed a second hospitalisation because of pneu-
mothorax. Women had an increased risk for recurren-
ce. Our results indicate that needle drainage, in selec-
ted situations, is a valuable alternative to tube draina-
ge, with a shorter length of stay and less complica-
tions.
Correspondence: Christer Janson, lung- och allergikliniken,
Akademiska sjukhuset, SE-751 85 Uppsala, Sweden.
(christer.janson@medsci.uu.se)
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