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Fakta om KOL  
– Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom 
 
Uppskattningsvis 400 000 - 700 000 svenskar kan ha KOL, Kroniskt Obstruktiv 
Lungsjukdom, men alla har inte fått diagnos. Av alla svenskar över 50 år har cirka  
8 procent KOL, sjukdomen drabbar mera sällan yngre personer. Dessa siffror innefattar 
alltifrån de som har tidig sjukdom med lite symtom till de med svår sjukdom och 
andningssvikt.  
 
Ca 90 procent av de som får KOL i Sverige är rökare eller före detta rökare, men även 
icke-rökare kan i sällsynta fall få KOL. Sjukdomen kan inte botas men symtomen kan 
lindras och bromsas med medicinering. 
 
Sjukdomen innebär att lungfunktionen successivt blir allt sämre och att det blir allt 
svårare att andas. Dessutom kan patienterna drabbas av andra sjukdomar såsom hjärt-
kärlsjukdom, undernäring och benskörhet. Därför ses KOL i dag som en systemsjukdom 
– den påverkar hela kroppen. 
 
KOL beror på sjukdomsprocesser i lungorna. I de finaste luftrören uppstår en 
inflammation (bronkiolit). I lungblåsorna, där gasutbytet sker vid andning, förstörs 
blåsornas väggar (emfysem). Bronkiolit och emfysem förekommer ofta samtidigt men 
proportionerna kan variera mellan olika patienter och graden av emfysem ökar ofta med 
tiden. Man kan enkelt säga att KOL innebär en kronisk inflammation som genom 
ökande kronisk luftvägsobstruktion ger ökande bestående skador på lungorna som 
bland annat förlorar sin elasticitet. 
 
Patienten får allt tyngre att andas och kan drabbas av svår andnöd även vid små 
ansträngningar – i värsta fall även av att tala och vid vila. Livskvaliteten blir starkt 
försämrad. Svår KOL kan även få andra konsekvenser som undernäring, hjärtsvikt och 
muskelsvaghet. Vid kronisk andningssvikt påverkas också hjärta, njurar och 
blodcirkulation. 
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Symtom 
Symtomen är ofta diffusa i början. Det är möjligt att ha dessa symptom utan att inse att 
man har KOL.  
 

 Känsla av att ha fått sämre kondition 

 Andnöd vid ansträngning 

 Kronisk hosta, ofta upphostning av slem, så kallad rökhosta 

 Pip i bröstet 

 Trånghetskänsla i bröstet/tryck över bröstet 

 Upprepade luftvägsinfektioner och förkylningar som blir allt mer 
 långvariga 

 Andningsuppehåll i sömnen (sömnapné) 
 
KOL kan dessutom leda till 

 Avmagring eller viktuppgång 

 Urkalkning av skelettet 

 Hjärtsvikt 

 Depression  

 Ångest 
 
Vid KOL förekommer såväl undervikt som övervikt. Undervikt kan bero på dels att det 
går åt mycket energi till den krävande andningen. Trötthet kan även leda till att aptiten 
minskar, matlagning kan uppfattas som ansträngande. Övervikt kan bero på att man rör 
sig mindre till följd av sin KOL. Det är viktigt att äta ordentligt och få i sig alla närings-
ämnen. Det är också viktigt att vara normalviktig. Övervikt i sig gör det besvärligare att 
andas. Undervikt kan leda till ökad infektionskänslighet med mera.  
 
Underdiagnostiserad sjukdom 
KOL är en underdiagnostiserad sjukdom, endast 16 procent av de som har KOL har fått 
diagnos.1 Diagnosen ställs ofta sent när patienten redan förlorat hälften eller mer av sin 
lungfunktion.  KOL kan inte botas, men en tidig diagnos gör att rätt behandling kan 
sättas in och sjukdomsförloppet lindras.  

                                            
1 Siffran avser personer över 45 år som har KOL. Lindberg A et al. Prevalence of underdiagnosis of COPD by 

disease diversity and the attributable fraction to smoking. Report from the Obstructive Lung Disease in Northern 
Sweden Studies. Respiratory Medicine, 2006; 100: 264-272. 
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Kopplingen till rökning gör också att många kan se sjukdomen som självförvållad och 
känner skam, vilket kan bidra till att de inte söker vård i tid.  

Diagnos med hjälp av spirometri 
KOL utvecklas långsamt under många år. Personen vänjer sig vid att gradvis bli sämre 
och kanske tolkar andningsproblemen som ”dålig kondition” eller ”åldern”. Hosta med 
slem som inte går över ingår i symtombilden men i synnerhet långvariga rökare kan se 
det som en naturlig följd av sin rökning. Därför ställs diagnosen ofta först när sjukdomen 
är långt framskriden.  
 
Det är oerhört viktigt att KOL upptäcks i tid. KOL går inte att bota, men det går att 
bromsa förloppet. Ju tidigare det upptäcks, desto större chans har personen att leva ett 
friskare och längre liv. Vad som kan bromsas är ytterligare skador på lungorna.  
 
Diagnosen ställs genom att man testar lungfunktionen med hjälp av spirometri som 
dels mäter den maximala luftvolymen vid utandning, dels hur mycket luft som kan 
blåsas ut på en sekund. Vid KOL är dessa värden försämrade. Spirometri kan också 
skilja ut KOL från astma, en diagnos som annars felaktigt kan ställas på KOL-patienter.  
(Se vidare dokumentet Fakta om spirometri.) 
 
Undersökning av äggviteämnet Alfa-1-antitrypsin med hjälp av blodprov är också viktigt 
vid undersökning av KOL. Brist på detta äggviteämne gör att lungorna mycket lätt 
drabbas av emfysem vid rökning.  
 
Vid mycket svår KOL kontrolleras blodets syrehalt med ett särskilt prov som kallas 
blodgas.  
 
KOL syns inte på röntgen. Vad man kan se är indirekta tecken på KOL samt emfysem. 
Om lungorna röntgas är det framför allt för att utesluta andra sjukdomar som skulle 
kunna tänkas ge likartade symtom, till exempel hjärtsvikt eller lungcancer. 
 
Drabbar hela kroppen 
Synen på KOL har delvis förändrats under den senaste tioårsperioden. Tidigare betraktades 
KOL enbart som en lungsjukdom ; idag ser man KOL mer som en systemsjukdom med flera 
komplikationer som är kopplade till diagnosen. Vid KOL föreligger ofta en systemisk (spridd i 
hela kroppen) inflammation som kan vara en av orsakerna till komplikationer från andra organ. 
 
Några konsekvenser kan bli allvarlig viktminskning, benskörhet, påverkan på nerv-systemet och 
slutligen hjärt-kärlsystemet, framför allt lungkretsloppet och hjärtats högerkammare – det 
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sistnämnda är en relativt vanlig dödsorsak hos patienter med KOL.  Även musklerna fungerar 
sämre och kvinnor kan drabbas av inkontinens.  

 
Patienter med KOL är också extra utsatta för luftvägsinfektioner, som lunginflammation 
och är en stor riskgrupp vid influensaepidemier. Därför ska de alltid vaccineras mot 
influensa och pneumokockinfektioner.     
 
Särskilt kritiska är de akuta försämringar som KOL-patienter kan drabbas av, ofta som 
en följd av luftvägsinfektioner, med ökad andnöd, slem och  hosta.   
 
Ökande dödlighet 
Dödligheten i KOL har nästan fördubblats i Sverige sedan 1980-talet. Omkring 2 500 
personer dör varje år och kurvan fortsätter att stiga, till skillnad från dödligheten i andra 
stora sjukdomar som till exempel hjärt- kärlsjukdom. Perioden 1992-1999 ökade 
dödligheten i KOL med 23 procent. Störst var den bland kvinnor: hela 80 procent – en 
spegling av rökvanorna, eftersom kvinnor började röka senare under 1900-talet än män. 
Kvinnor tycks också vara känsligare för sjukdomen än män. 
 
Runt 2020 beräknas KOL tillsammans med andra kroniska lungsjukdomar vara den 
tredje vanligaste dödsorsaken i världen. 
 
Fler vårdas på sjukhus 
Antalet vårdtillfällen på sjukhus på grund av astma har sedan 1987 minskat med en 
tredjedel och det är ingen skillnad mellan män och kvinnor. För män har antalet 
vårdtillfällen för KOL legat stilla de senaste tio åren medan de fördubblats för kvinnor. 
 
Rökning främsta orsaken 
Den helt dominerande orsaken till KOL i Sverige är rökning men även exponering för 
gaser och partiklar kan leda till sjukdomen. Bland rökande 77-åringar har 43 procent 
KOL mot 5 procent bland icke rökande jämnåriga. Även immunförsvar, anlag och 
kostvanor har betydelse för om KOL utvecklas. 
 
Behandling – rökstopp är nödvändigt 
KOL kan inte botas. Den absolut viktigaste behandlingen är rökstopp. De lungskador 
som redan finns går inte att återställa men kommer då inte att förvärras. Passiv rökning 
bör också undvikas eftersom röken irriterar luftvägarna och försvårar andningen 
ytterligare. 
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Utöver rökstopp är sjukgymnastik betydelsefullt vid KOL. Många KOL-patienter är 
försvagade av stillasittande och det är viktigt att undvika en ond cirkel som leder till 
ännu sämre ork.  
 
Hjälpmedel och råd av en arbetsterapeut kan underlätta för patienten att klara sin 
vardag. 
 
Emfysem kan inte behandlas med läkemedel – vävnaden är förstörd och kan inte 
återställas. Det förekommer att emfysem opereras, men få patienter med emfysem är 
lämpade att genomgå operation. 
 
Behandling med luftvägsvidgande och inflammationsdämpande läkemedel lindrar 
symtomen och gör att patienterna får förbättrad livskvalitet. Man ser också att antalet 
försämringsepisoder minskar betydligt. Antibiotika kan behövas vid försämringsskov, då 
patienter med KOL ofta får ännu mer hosta och ökade mängder slem på grund av 
infektioner i luftvägarna. 
 
För att förebygga infektioner rekommenderas dem som lider av KOL vaccination mot 
influensa och pneumokocker. 
 
Vid mycket svår KOL kan det krävas syrgasbehandling som innebär att patienten 
måste vara kopplad till syrgasutrustning minst 16 timmar om dygnet. Omkring 3 500 
personer får i dag sådan behandling i hemmet. 
 
Dyrt för samhället 
Vid sidan av det mänskliga lidandet är samhällets kostnader för KOL stora. Baserat på 
det uppskattade antalet KOL-sjuka i Sverige beräknas kostnaderna till 9,1 miljarder 
kronor eller drygt 9,1 miljarder kronor per patient. De svåra fallen kostare tio gånger mer 
än de lindriga. Av de totala kostnaderna står de indirekta kostnaderna för sjukskrivning, 
förtidspension och produktionsbortfall för 58 procent medan de övriga fördelas på 
läkarbesök, läkemedel, sjukhusvistelser, syrgasbehandling med mera.    
 
Förebyggande insatser 
Den absolut viktigaste förebyggande insatsen mot KOL är kraftfulla åtgärder mot 
rökning och att förhindra återfall. Det gäller också att tidigare fånga upp människor med 
KOL så att man snabbt kan sätta in behandling.  
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Vårdens struktur 
I Socialstyrelsens riktlinjer för vård vid astma och KOL sägs att omhändertagande av 
personer med KOL kunde förbättras om det vore mer strukturerat. 
 
I dag ser vården och omsorgen av KOL-sjuka olika ut i olika län. Socialstyrelsens 
riktlinjer syftar bland annat till att stärka patientens möjligheter att få likvärdig och 
effektiv vård i alla delar av landet. 
 
Ofta är sjukdomsförloppet vid KOL långdraget vilket gör att personer med KOL kan 
komma i kontakt med flera olika specialiteter inom vården; allmänläkare, 
invärtesmedicinare, lungspecialister, sjukgymnaster, personal inom intensivvård samt 
äldrevårdsspecialister. KOL- sjuka kan också behöva stöd från hemtjänsten.  
 
Astma/KOL-mottagningar 
Ett effektivt sätt att komma till rätta med den bristande diagnostiken, ökande 
mortaliteten och de stora samhällskostnaderna är att inrätta astma/KOL-mottagningar 
på fler av länets vårdcentraler. Flera studier har visat att patienter med KOL som får 
vård på astma/KOL-mottagningar mår bättre och har färre försämringsperioder. 
 
Målet är att upprätthålla en regelbunden kontakt med patienterna. Förutom att ge stöd 
och utföra regelbundna kontroller kan arbetet bestå i att ge råd om rökavvänjning, fysisk 
aktivitet och kost – tre områden som är särskilt viktiga för patienter med KOL. Det är 
också viktigt att visa patienterna hur de ska använda sina olika inhalatorer och motivera 
dem att ta sina mediciner regelbundet. På en sådan mottagning ska också finnas 
tillgång till sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister och kuratorer. Även 
patientutbildning har en viktig funktion.   
 
Enligt nyligen publicerade kriterier karakteriseras en godkänd astma/KOL-mottagning bl 
a av:8 
 

 Specialutbildad astma/KOL-sköterska 

 Allmänläkare med aktuell kunskap om KOL och spirometritolkning. 

 Spirometer och pulsoximeter (mäter blodets syremättnad) 

 Tidsbeställd mottagning och telefonrådgivning 

 Strukturerade utredningar med lungfunktonsmätning 

 Patientutbildning 

 Rökslutarstöd 

 Kvalitetsuppföljning 
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 Samverkan med sjukgymnast 

 Mottagningsresurs om 1,5 timme/vecka per 1 000 listade invånare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
Andas ut 2009 
Andas ut är ett samarbete mellan Hjärt-Lungfonden, lokal- och länsföreningar inom Hjärt- och 
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