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❙ ❙ Astma är en vanlig sjukdom i vårt moderna samhälle, pre-
valensen i Sverige beräknas till 6–8 procent. Det är en folk-
sjukdom som drabbar alla åldrar och som orsakar mycket li-
dande och stora kostnader, både för samhället och för den en-
skilda individen. Att utvärdera organisatoriska förändringar i
vården och sprida kunskap om vilka effekter dessa ger är an-
geläget i strävan att nå en hög vårdkvalitet.

Under de senaste tio à femton åren har astmapatienternas
vård flyttat från sjukhusmottagningar till primärvård, med un-
dantag för de minsta barnen som fortfarande får vård vid sjuk-
husens barnmottagningar. Under samma tidsperiod har de
farmakologiska behandlingsmöjligheterna förbättrats avse-
värt.Vi har också fått ökad kunskap om astmasjukdomens pa-
tofysiologi. Det faktum att astma är en kronisk inflammation
i luftvägarna är numera allmänt accepterad kunskap [1]. 

Flera konsensusprogram, både internationella och natio-
nella, avseende behandling och vård har publicerats. Dessa
har som mål att minska besvär orsakade av sjukdomen till ett
minimum och att förebygga progress och dödlighet [2-4]. En
hörnsten i den farmakologiska behandlingen är numera inha-
lationssteroiderna [5]. Trots detta är många astmatiker under-
behandlade och oförmögna att hålla sin sjukdom i schack,
delvis på grund av otillräcklig förståelse och kunskap hos pa-
tienterna själva. Låg följsamhet till ordinerad medicinering,
låg perception av symtom och avsaknad av kunskap eller in-
struktioner om hur man ska handla vid en försämring är tro-
ligtvis viktiga faktorer bakom den höga sjuklighet som är
kopplad till sjukdomen.

❙ ❙ Inledning
I Östergötland har sjuksköterskeledda astmamottagningar i
primärvård byggts ut sedan början av 1990-talet. Mottag-
ningsarbetet är strukturerat enligt det lokala vårdprogrammet
[6], och omfattar även en undervisningsuppgift för vårdgiva-
ren. Målet är att ge patienten möjlighet att ta ansvar för sin
vård och behandling och att skapa en förtroendefull profes-
sionell relation mellan »lärare« och »elev«. 

Intentionen är att få patienten att känna sig trygg och säker,
baserat på hennes/hans kunskap om sjukdomen och därige-
nom förbättra följsamheten till bl a ordinerad medicinering.

Sjuksköterskorna har tidsbeställning, kallar patienterna re-
gelbundet, ger skriftliga ordinationer och/eller behandlings-
planer, informerar om inhalationsteknik, medicinering, pre-
vention. De använder spirometer, PEF-mätare, PEF-kurva
och utför reversibilitetstest. Arbetet vid dessa sjuksköterske-

ledda astmamottagningar har studerats i en avhandling [7]
som här sammanfattas. Huvudsyftet var att dokumentera och
analysera om det är fördelaktigt för patienter och sjukvård att
organisera astmavården enligt detta koncept.

❙ ❙ Material och metod
Avhandlingen bygger på fyra delarbeten [8-11]. Alla patien-
ter som inkluderats i de olika delarbetena har astmadiagnos.
Datainsamlingsperioden sträcker sig från hösten 1994 till
hösten 1998 och omfattar insamling av såväl retrospektiva
som prospektiva data. 

Såväl kvantitativa som kvalitativa data har använts i syfte
att berika forskningen, eftersom förståelsen för ett problem
och det man utvärderar kan öka om man ser på problemet med
olika »ögon« (vetenskapliga metoder).

❙ ❙ Resultat
Resultatet pekar på att det var fördelaktigt för såväl patienten
som sjukvården att organisera vården enligt astmamottag-
ningskonceptet. De objektiva mätvariabler som utvärderades
var alla signifikant förbättrade vid mätningen efter ett år (Ta-
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bell I). Också akutbesöksfrekvensen minskade signifikant un-
der utvärderingsåret, från 0,5 till 0,2 per patient (P<0,01).

De variabler som valdes som utmärkande för god vård-
kvalitet var vid genomgång av journaler i högre grad doku-
menterade vid primärvårdsenheter med astmamottagning.
Den retrospektiva granskningen av antalet akutbesök de se-
naste två åren visade på signifikant skillnad mellan primär-
vårdsenhet med astmamottagning och utan, 0,4 mot 1,1 besök

per patient (P<0,001). Patientfrågeformulärets resultat tyder
på att de variabler som speglade astmavårdens kvalitet och
egenvården också till stora delar var till astmamottagningens
favör (Tabell II).

Av patientintervjuerna framkom att patienterna värdesatte
och eftersökte trygghet i vården, vilket inkluderade regel-
bundna astmakontroller, tillgänglighet och kontinuitet i vår-
den samt kompetent personal. Patienterna uttryckte också att
de efterfrågade information om sjukdomen och dess behand-
ling och att de ville känna att de hade relevant kunskap om ast-
ma. 

Vid bearbetning av insamlade data i en logistisk regres-
sionsanalys utföll fem variabler av 15 såsom signifikant för-
klarande till patienternas följsamhet till ordinerad medicine-
ring. Dessa var:
• Ålder, ju äldre desto mer benägen var patienten att följa sin

ordination.
• Kön, kvinnligt kön predicerade följsamhet.
• Tid, kort tid med luftvägsbesvär predicerade för följsam-

het.
• Patientens upplevelse av att personalen lyssnade och tog

hänsyn till hennes/hans egna synpunkter.
• Patientens upplevelse av att hon/han fått information och

utbildning om sin sjukdom.

En jämförelse mellan primärvårdsenhet med respektive  utan
astmamottagning vad gäller direkta och indirekta kostnader
(inläggningar, sjukbesök och sjukskrivning) visade att astma-
mottagning var effektiv rent ekonomiskt. Ett skäl är att ett be-

Tabell I. Lungfunktion och ECP (»eosinophilic cationic protein« – eo-
sinofilbundet katjonaktivt protein) vid starten och slutet av studien.
Medelvärde redovisas, spridning anges inom parentes. VC = vitalka-
pacitet, FEV = »forced expiratory volyme«, PEF = »peak expiratory
flow«.

Vid starten Vid slutet
av studien av studien P-värde

Spirometri (N=63)
VC % prediktion 98 (50–143) 106 (73–154) <0,001
FEV1 % prediktion 93 (52–128) 100 (60–178) <0,001
PEF % prediktion 98 (48–158) 115 (59–175) <0,001
PEF dagbok (N=62)
Variation % 21 (6–49) 12 (2–30) <0,001
ECP (N=63)
µg/l 16 (4–73) 11 (2–39) <0,01

Referensmaterial spirometri. Barn: Zepletal. Vuxna: European Convention for Con-
structional Steelwork (ECCS). Referensvärde: 80–120 procent.

Tabell II. Resultat av patientfrågeformuläret vad gäller kvalitets-, egenvårds- och symtomaspekter. (N = Antal frågeformulär.)

Astmavårdens kvalitet Astmamottagning Ej astmamottagning 
och egenvården N=186 N=161 Signifikans

Använder Du PEF-mätare? 84 50 P<0,001

Använder Du dagligen 
någon astmamedicin? 95 90 NS

Har Du någon gång fått
undervisning i hur Du ska 
andas in Din astmamedicin? 98 96 NS

Har Du en skriftlig 
behandlingsinstruktion? 66 45 P<0,001

Har Du fått information om
förebyggande åtgärder mot astma? 89 75 P<0,001

Har Du tillräckliga kunskaper 
om Din astmasjukdom? 91 81 P<0,01

Vet Du vilken läkare som ansvarar 
för Din astmabehandling? 92 94 NS

Brukar Du bli kallad för astmakontroll? 94 80 P<0,001

Har Du haft fler än två 
astmaattacker senaste veckan? 6 12 P<0,05

Har Du använt Bricanyl/Ventoline
/Inspiryl senaste veckan
på grund av andningsbesvär? 57 67 NS

Har Du haft nattliga besvär på grund av 
astma senaste veckan? 26 42 P<0,01

Har Du fått inskränka Din fysiska
aktivitet på grund av astma
senaste veckan? 17 28 P<0,05
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sök hos sjuksköterskan var billigare än ett läkarbesök. Total-
kostnaden per patient och år var 2 879 kronor vid primär-
vårdsenhet med astmamottagning, 3 509 kronor vid enhet
utan sådan mottagning.

❙ ❙ Diskussion
Avhandlingsarbetet tyder på att mottagningar enligt Östgöta-
konceptet leder till förbättringar i vården för astmapatienter.
Även studier från andra länder pekar på vinster med att orga-
nisera öppenvården av patienter med kroniska sjukdomstill-
stånd med hjälp av sjuksköterskeledda mottagningar [12-15].
Att utvärdera kvaliteten inom hälso- och sjukvård med hjälp
av struktur-, process- och resultatmått är inte heller nytt. Det-
ta beskrev Donabedian redan 1966 [16].

Det är av stor vikt att vi i vår strävan att ge patienterna vård
med god kvalitet har som mål att säkerställa diagnosställan-
det och att ge evidensbaserad behandling. Vi måste också un-
dersöka vilken profession som är mest lämpad att ta hand om
de olika delarna i vården och att de strukturella förutsättning-
arna finns för att detta ska fungera [17]. 

Till vår hjälp finns konsensusprogram för de stora kronis-
ka sjukdomstillstånden i vilka experterna inom området är
överens om hur bästa vårdkvalitet ska uppnås. Det har dock
visat sig svårt att implementera dem i det kliniska arbetet [18]. 

På de sjuksköterskeledda astmamottagningar som utvär-
derats struktureras arbetet med stöd av det lokalt framtagna
vårdprogrammet. Att organisera vården så  kan vara en väg att
nå framgång för att implementera ett konsensusprograms
riktlinjer. Även i vården av patienter med diabetes respektive
hjärtsvikt har mottagningar som leds av sjuksköterskor visat
sig ge goda effekter [19, 20]. Huvuddelen av de kvalitetsva-
riabler som använts i den refererade utvärderingen av sjuk-
sköterskeledda astmamottagningar [7] pekar åt samma håll:
bättre vårdkvalitet och ekonomiska fördelar.
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SUMMARY

Evaluation of nurse-run asthma clinics 
in primary care
Higher quality care for less money
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The primary aim of the present work was to docu-
ment and analyse whether it is beneficial to pati-
ents and to the health care sector to organise asth-
ma care in primary health care in the form of asth-
ma nurse practices (ANPs). During the past decade
ANPs have been established in primary health care
in the county of Östergötland, Sweden. The preva-
lence of asthma is increasing in the industrialised
world, and this focuses attention on the efficacy
and quality of asthma care. The evaluation demon-
strated that on the group level, primary health care
centres with ANPs resulted in better disease con-
trol, fewer asthma symptoms, and better patient
experienced knowledge and self-management out-
comes. The results also showed fewer emergency
visits, better documentation of asthma manage-
ment and better asthma quality outcomes. It was
also found that health care costs were lower with
the ANP than with traditional asthma care in pri-
mary health care. The patients expressed impor-
tant aspects of the care as the need for security, in-
cluding regular asthma check-ups, easy access to
care, continuity in the care, competence of the 
health care staff, and information and knowledge
about asthma. Increasing age, female gender, long
duration of the disease, the attitude of the staff, and
whether patients felt they had obtained informa-
tion and education about asthma were all factors of
importance for compliance with prescribed medi-
cation.
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