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KOL en folksjukdom där dödligheten fortfarande ökar



Fler kvinnor än män dör i sjukdomen
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• Inflammation i luftrör och lungor

• Sjukdomens förlopp varierar 

• Kan förebyggas

• Kan behandlas med gynnsam effekt hos många

• Sjuklighet i andra delar av kroppen är vanligt (hjärta, skelett, mm)

Vad är KOL?







1. Förändringar i de små luftrören-bronkiolit.

2. Skador på lungvävnaden- emfysem





• Exempel på extrapulmonella
fenomen vid KOL
– Malnutrition
– Osteoporos
– Rubbad muskelfunktion
– Nedsatta kognitiva 

funktioner
– Nedsatt njurfunktion
– Maculadegeneration
– Ökad risk för 

kardiovaskulär sjukdom

KOL som systemsjukdom



Hur ställs diagnosen?

� Spirometri - Enda sättet!

� Screena med microspirometer

� Röntgen – EJ diagnosgrundande, kan dock inge
misstanke om sjukdom



Aktuellt status på KOL-vården

Stora brister inom

• Diagnostik

• Behandling

• Uppföljning



Kroniskt obstruktiv lungsjukdom
(KOL)

� Vanlig sjukdom

� Minst 500 000 drabbade

� Merparten ej fått diagnos



Efter diagnos lämnas de flesta utan hjälp!



Muntlig information 52%

Andningstekniker 47%

Sjukgymnastik 44%

KOL-sjuksköterska 43%

Kurator/psykolog 25%

Konditionsträning 36%

Arbetsterapeut 16%

Ingen 20%

”119 röster om KOL”



KOL-behandlingens tre hörnpelare



Varför behöver vi prata om KOL och rökavvänjning 
vid ett möte med där fokus är på psykiatri och somatik?



Vilka röker idag i Sverige?

Ca 10 % av Sveriges befolkning är dagligrökare, men skiljer stort mellan grupper

En klassfråga!

Ökad andel rökare bland socialt och ekonomiskt utsatta
- kort utbildning 14%
- ekonomiskt utsatta 23%
- arbetslösa 25%
- sjukpenning/sjuk-aktivitetsersättning 28%

Andelen rökare 2-4 gånger högre hos psykiskt sjuka än i genomsnittbefolkningen
ffa hos patienter med schizofreni och alkoholberoende
Studier visat på siffror >50%



Överväg diagnosen KOL 

� Rökare/exrökare

� Återkommande hosta och slem

� Andnöd vid ansträngning

� >40 år

� Även hos personer med psykisk sjukdom

Missad diagnos kan försämra patientens psykiska såväl som somatiska tillstånd!



Socialstyrelsens nationella riktlinjer för 
sjukdomsförebyggande metoder 2011

Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och 
ohälsosamma matvanor

För vissa grupper är rökning mer riskfyllt än för andra, och det är särskilt
angeläget att de får hjälp och stöd att sluta röka

Exempel på högriskgrupper är personer med högt blodtryck, övervikt/ fetma, 
lungsjukdom, cancer, diabetes, hjärt-kärlsjukdom, schizofreni och depression

Dessa tillstånd har genomgående fått en högre prioritering



Sjuklighet och dödlighet vid psykisk sjukdom

� Sjuklighet hos rökare – oftast kopplad till mängden tobak man röker

� Psykiskt sjuka har oftast en betydligt högre cigarettkonsumtion än andra rökare

� Psykiskt sjuka har en förkortad livslängd
15 år för kvinnor
20 år för män

� Detta är ffa orsakat av rökningens effekter; exempelvis hjärt-kärlsjukdom, 
KOL, lungcancer, andra cancerformer



� Sverige har anslutit sig till WHO:s 
Tobakskonvention

• Här betonas mycket starkt att alla har rätt att få 
information om tobakens skadeverkningar och 
lättillgänglig hjälp att sluta

Tobakskonventionen



Varför gör vi inte så då?
� Frågan anses känslig

� Patienterna/klinterna ”behöver” sin tobak

� Patienterna/klienterna kan inte sluta

� Psykiskt tillfrisknande äventyras av ett rökstopp under 

behandling

� Detta stämmer INTE!

� Rökstopp har positiva effekter för patienter/klienter- för detta 

finns evidens!

� Många patienter/klinter känner stor oro för sin rökning, men 

behöver stöd och hjälp för att sluta!



Psykiska sjukdom och tobaksprevention

”Det är cyniskt att ge behandling för den psykiska

sjukdomen eller drogmissbruket men låta patienterna dö

av sin rökning.”

Professor John Huges

Expert tobaksprevention



� Förväntar sig HJÄLP med rökstopp! 

� 75 % av rökarna vill sluta

Majoriteten av rökare önskar sluta!



Hur bör vi göra?



Åtgärdsnivåer Socialstyrelsens rekommendationer
sjukdomsförebyggande metoder (2011)



Enkla råd

1. Fråga om tobaksvanor

2. Ge rådet att sluta röka

3. Undersök motivationen

4. Hjälp till

5. Följ upp samtalet



Åtgärdsnivåer Socialstyrelsens rekommendationer
sjukdomsförebyggande metoder (2011)



Rådgivande samtal

� Oftast genom att använda motiverande samtalsmetodik

Kvalificerat rådgivande samtal 

� Utförs av en utbildad tobaksavvänjare

� Här inriktas behandling på nikotinberoendet och att 
bryta vanor

� Oftast kombination läkemedel och KBT- ger bäst 
resultat



Läkemedel- hur kan man tänka vid 
psykisk sjukdom?

”Försiktighetsprincipen”

� Kombinationsbehandling med nikotinersättningmedel

bör väljas före läkemedlen bupropion (Zyban®) och vareniklin

(Champix®) 



Fagerströmskalan



Vid tobaksavvänjning av psykiskt sjuka- goda 
skäl för att starta med nikotinläkemedel

1. 1:a hands preparat enligt Läkemedelsverket

2. 1:a hands preparat i Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande 

metoder

3. Liten risk för överdosering

4. Goda resultat- vissa studier lika bra som för Vareniklin

5. Bupropion/Vareniklin- ger en ökad risk för ogynnsamma biverkningar

6. Begränsade erfarenhet av Bupropion/Vareniklin



Sammanfattning I

� KOL är en vanlig sjukdom

� Rökning är den viktigaste orsaken till KOL

� Rökning mycket vanligt inom gruppen psykiskt sjuka

� Sannolikt har många patienter också sjukdomen KOL

� Överväg alltid diagnosen

� Viktigt att behandla KOL även vid psykisk sjukdom, då utebliven diagnos och 

behandling kan påverka resultatet av behandlingen för den psykiska sjukdomen 

ogynnsamt



Sammanfattning II

� Fråga alltid patienten om rökvanor

� Erbjud hjälp

� Bäst effekt ; kvalificerat rådgivande samtal och samtidig läkemedelsbehandling

� ”Försiktighetsprincipen”- nikotinläkemedel först!

� Täta uppföljningar av patienter med psykisk sjukdom som genomgår rökavvänjning

� Önskvärt att bygga upp erfarenhet av rökavvänjning på de psykistriska enheterna

� På så sätt kan rökavvänjning och psykiatrisk behandling sker på samma enhet



Psykiska sjukdom och tobaksprevention

”Det är cyniskt att ge behandling för den psykiska

sjukdomen eller drogmissbruket men låta patienterna dö

av sin rökning.”

Professor John Huges

Expert tobaksprevention



Ytterst handlar det om att ge alla

patienter bästa möjliga vård

baserat på bästa möjliga kunskap

”Best practise”


