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Kvinnor drabbas hårdare av KOL än män 

särskilda insatser krävs för att hejda sjukdomsutvecklingen bland kvinnor 

  
Cirka åtta procent (400 000 - 700 000 personer) av alla svenskar över 45 år uppskattas ha KOL 
(Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom). Tidigare drabbades färre kvinnor än män – en konsekvens 
av att de började röka senare under 1900-talet – men sedan 1990 har sjukligheten i KOL ökat 
markant hos kvinnor. Varje år avlider runt 2 500 svenskar i KOL och för första gången dör nu 
fler kvinnor än män av sjukdomen.1 År 2020 beräknas KOL vara den tredje vanligaste 
dödsorsaken i världen. 
 
Orsakas av rökning 
Att KOL drabbar kvinnor värre än män har flera orsaker. KOL beror i nio fall av tio på rökning. 
Kvinnor röker ofta mer än män, de börjar röka tidigare och tycks vara känsligare för de skador 
som rökning ger. Kvinnor får också en svårare sjukdom med snabbare förlopp, fler symtom, fler 
försämringsperioder, fler sjukhusinläggningar och sämre livskvalitet än männen. 
 
Nu drabbas medelålders och äldre kvinnor 
Det vi nu ser följderna av är kvinnornas rökdebut på 60- och 70-talen. Det gör att många 
medelålders och äldre kvinnor utvecklar KOL nu och vi har sannolikt ännu inte sett kulmen på 
den utvecklingen. 
 
Ju tidigare man börjar röka desto större är risken att utveckla KOL längre fram i livet. Flickor 
som börjar röka i 12- till 14-årsåldern kan drabbas av KOL redan när de är 30 – 40 år. Eftersom 
kvinnor föder barn allt senare i livet innebär det att även småbarnsmammor kan insjukna i KOL. 
 
Fler kvinnor och flickor röker 
Trendbrottet med fler rökande kvinnor än män, oavsett ålder, skedde i början av 1990-talet. Idag 
röker 16 procent av kvinnorna dagligen, jämfört med 12 procent av männen.2  
 
I årskurs nio är det 30 procent av flickorna som röker sporadisk eller dagligen. Motsvarande 
siffra bland pojkarna är lägre; 20 procent.3  
 
Känsligare för tobaksrök 
Kvinnor har generellt mindre kroppsstorlek, mindre lungor och trängre luftrör än män. Det skulle 
kunna förklara att de får större skador av en viss mängd tobaksrök än männen. En annan orsak 
till den snabba sjukdomsutvecklingen är att många kvinnor börjar röka i tonåren. Ju tidigare man 
börjar röka desto mindre mängd rök tål man. Lungorna är inte fullt utvecklade i tonåren och 
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rökning hämmar lungtillväxten. Det gäller i mycket högre grad rökande unga kvinnor än unga 
män som röker. Kvinnor tycks också i högre grad få KOL genom passiv rökning. 
 
Väntar för länge med att söka hjälp 
Som alla rökrelaterade sjukdomar tar KOL ofta flera decennier att utveckla. Det gör att de som 
har KOL hinner vänja sig vid symtomen som lätt kan förväxlas med en envis förkylning, 
”rökhosta” eller dålig kondition på grund av stigande ålder. Sjukvården uppfattar inte heller alltid 
tidiga symtom och ställer därmed inte rätt diagnos. När patienterna väl får diagnosen är ofta 
hälften av lungkapaciteten oåterkalleligen förlorad. Därför är det viktigt att tidigt fånga upp 
människor med KOL, så att de kan få behandling så snabbt som möjligt. 
 
Svårare symtom  
Hos kvinnor som röker går sjukdomsförloppet fortare och lungorna bryts ner snabbare än hos 
män. De drabbas ofta av andnöd, så kallad dyspné, som är ett av de vanligaste symtomen vid 
KOL.  De har lika stora problem med hosta som männen. Kvinnor har även lägre förväntad 
fysisk arbetsförmåga och uppger att de har sämre livskvalitet kopplad till sin sjukdom än 
männen. 4 
  
KOL-sjuka drabbas av återkommande försämringsperioder (så kallade exacerbationer) då 
lungfunktionen sjunker kraftigt. Detta drabbar kvinnor oftare än män. En försämringsperiod kan 
utlösas av en infektion, ge andnöd och hosta och pågå någon vecka om personen har lindrig 
KOL. Vid svårare KOL kan hälsan och livskvaliteten drastiskt försämras och vanliga 
vardagssysslor bli nästan omöjliga att utföra. Många återhämtar sig aldrig fullt ut. Av de KOL-
patienter som läggs in på sjukhus vid en allvarlig försämringsperiod avlider mellan 20 och 40 
procent inom ett år av sin sjukdom.5 
 
Kvinnor behöver oftare sjukhusvård 
Antalet sjukhusinläggningar för KOL har varit detsamma de senaste tio åren för män, men nu 
behöver allt fler kvinnor sjukhusvård.6 Kvinnor löper dessutom nästan dubbelt så hög risk att 
behöva syrgasbehandling i hemmet på grund av kronisk andningssvikt orsakad av KOL.7 Vid 
kronisk andningssvikt påverkas även hjärta, njurar och blodcirkulation. 
 
Idag betraktas KOL som en systemsjukdom som påverkar hela kroppen. Svår KOL kan orsaka 
hjärt-kärlsjukdomar, undernäring, benskörhet och muskelsvaghet. Även dessa sjukdomar 
drabbar oftare kvinnor som har mindre hjärta och tunnare kranskärl. 
 
KOL går att behandla 
KOL kan inte botas, men kan lindras och bromsas. Den absolut viktigaste behandlingen vid 
KOL är hjälp att sluta röka. Kvinnor får större hälsovinster, om de slutar och förblir rökfria, än 
männen. Det lönar det sig alltså verkligen att hjälpa kvinnor med rökavvänjning.8 
 
Samtidigt visar studier att kvinnor tycks ha svårare att sluta röka än män. Kvinnor slutar mer 
sällan av egen kraft och de återfaller oftare i sitt gamla beteende både när de spontant har 
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försökt sluta eller fått hjälp med aktiv rökavvänjning.9 En möjlig förklaring till detta är att kvinnor 
blir mer nikotinberoende än män. 
 
Vid sidan av rökstoppet behandlas KOL dels med läkemedelsbehandling dels med träning. Det 
går att träna upp sin styrka och kondition med hjälp av regelbunden motion och sjukgymnastik. 
Även förändringar i din kosthållning kan ha god effekt. Det finns mediciner som minskar symtom 
och leder till färre försämringsepisoder. Vid riktigt svår KOL med nedsatt syresättning av blodet 
kan regelbunden syrgasbehandling vara ett sätt att underlätta andningen och påverka 
livskvaliteten positivt. 
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