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Inledning
Med försämringsfas (skov) avses ett skede där luftvägssymptomen för en KOL-patient plötsligt
försämras och hen behöver intensifierad medicinering för vård av symptomen antingen hemma
(lindrigt skov) eller på sjukhus (svårt skov)1. Kliniska tecken på en försämringsfas är ökad andnöd, hosta samt eventuell slemhosta2, även om symptomen, försämringsfasens varaktighet och
vården samt återhämtningen från den är individuella3. Försämringsfasen har en stor inverkan
på det dagliga livet och aktiviteterna för KOL-patienten, eftersom många tvingas till sängvila,
särskilt i början av försämringsfasen4. Dessutom orsakar sjukhusvården på grund av den stora
kostnader1 och det är också en betydande orsak till dödligheten5.
Den vanligaste orsaken till KOL-skov är luftvägsinfektioner. Andra orsaker kan vara till exempel
luftföroreningar, lunginflammation, upprepad aspiration samt underlåtenhet att ta eller helt sluta
med medicineringen.2 När KOL-sjukdomen framskrider förekommer flera försämringsfasen och
de blir också svårare5. Försämringsfasen kan orsaka dödsångest4, 6 samt försämra funktionsförmågan och livskvaliteten för KOL-patienten4, 5, 7.
Förebyggande av försämringsfas, tidig identifiering och snabb vård kan minska belastningen
som KOL utgör för den som har insjuknat. Eftersom KOL-patienten inte nödvändigtvis berättar
om alla försämringsfaser för någon yrkesutbildad inom hälsovården, ska den yrkesutbildade
berätta för dem som insjuknat hur viktigt det är med tanke på vården att identifiera försämringsfasens symptom i god tid1. Upprepade försämringsfaser och om dessa kräver sjukhusvård försämrar livskvaliteten för KOL-patienten och försämrar prognosen för sjukdomen1, 2. Återhämtningen från en försämringsfas kan ta flera veckor1,8.
Försämringsfaser går ofta att förebygga. I förebyggandet och vården är följande saker viktiga:
att sluta röka, att ta influensa- och pneumokockvaccin, korrekt användning av mediciner som
ordinerats för vården av sjukdomen9, upprätthållande av fysisk aktivitet9, 10 att prata om ångest,
depression och sociala problem1, 9 och tidig identifiering av symptomen11. I vården av KOL är
fysisk aktivitet en central del i vården av sjukdomen. Forskningsevidensen gällande tidig rehabilitering efter en försämringsfas är delvis motstridig och den ska alltid därför planeras individuellt12.
För inledningen av tidig vård vid en försämringsfas, kan läkaren och KOL-patienten tillsammans
utarbeta en vårdrekommendation, det vill säga en individuell, skriftlig vårdplan om hur KOLpatienten ska genomföra sin regelbundna medicinering, hur hen utan dröjsmål kan identifiera
förvärrade symptom och självständigt starta medicineringen (antibiotika, kortison), som hen fått
ordinerat för behandling av försämringsfasen13.
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Rekommendationer
Att berätta om försämringsfasen
1. Berätta om försämringsfasen och dess symptom för KOL-patienten, eftersom
➢ KOL-patienten inte nödvändigtvis känner till begreppet försämringsfas och känner
således inte igen symptom på att det håller på att börja (C).
•
•
•
•

Äldre KOL-patienter kan ha sämre kunskaper om sjukdomen än yngre. De har även
svårt att identifiera symptomen på försämringsfas14.
KOL-patienter litar på att de kan identifiera symptomen på försämringsfasen15.
KOL-patienter och som tidigare har haft försämringsfaser, har lärt sig att identifiera
symptomen på ett begynnande sådant15.
Av de KOL-patienter följde 43 procent (n=662) med utvecklingen av symptomen på
skov eller gjorde ingenting då symptomen på skov började8.

Återkommande

försämringsfaser

och

förebyggande

av

dessa
2. Berätta för KOL-patienten om betydelsen av förbyggande av försämringsfaser och
hur man förebygger, till exempel vaccinationer, fysisk aktivitet, implementering av
vårdrekommendationer avsedda för inledning av medicinering samt omsorg om det
psykiska välbefinnandet, eftersom
➢ en tidigare försämringsfas bevisligen förutspår ett nytt sådant (B).
• Risken för KOL-patienter att få en ny försämringsfas ökar i takt med antalet som de
har haft16. Korrelationen mellan försämringsfaser och tidigare vårdperioder på sjukhus är betydande (r=0,25; p <0,0002)17.
• Av dem som deltog i studien (n=130) hade 63 procent återkommande försämringsfaser17.
• En utdragen återhämtning kan vara ett tecken på nästa försämringsfas18.
• Antalet försämringsfaser ökar i takt med att sjukdomen förvärras, men de förekommer även i det måttliga19 och det lindriga skedet av sjukdomen16, 20.
• Försämringsfasen påverkar lungfunktionsvärdena särskilt hos rökande KOL-patienter20.
• Tidigare vård på sjukhus på grund av försämringsfaser19, 21, andnöd och kortison
som tas oralt kan öka risken för dessa21.
• Försämrat hälsotillstånd19 och försämrad livskvalitet, oxygenbehandling i hemmet
(LTOT) och minskad fysisk aktivitet kan öka risken för att personen måste tas in för
vård på sjukhus under försämringsfasen21.
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•

Refluxsjukdom GER l. gastroesofageal reflux) är uppenbarligen en riskfaktor för försämringsfas av KOL (RR=7,57; 95 % CI: 3,84–14,94). KOL-patienter som även lider
av GER har flere försämringsfaser per år än andra (MD=0,79; 95 % CI: 0,22–
1,36; z=2,69; t2=0,23; p<0,007).22

➢ Försämringsfaser har uppenbarligen en långvarig och ibland oåterkallelig inverkan
på funktionsförmågan hos KOL-patienter (B).
• Jämfört med KOL-patienter och var fysiskt inaktiva löpte fysiskt aktiva personer
mindre risk att hamna i sjukhusvård23.
• Undersökningspersonerna i den multinationella studien indelades på basen av andnöd in i fem MRC-klasser, varav klasserna 1–2 omfattade 1 231 (62 %) undersökningspersoner och klasserna 3–5 omfattade 769 (38 %) undersökningspersoner. I
klasserna 1–2 förekom mindre andnöd och dessa patienter återhämtade sig från
försämringsfasen på några dagar. Däremot uppgav 23 procent av undersökningspersonerna i klasserna 3–5 att återhämtningen tog flera veckor och 6 procent återhämtade sig inte alls till det tidigare hälsotillståndet.8
• Försämringsfasen kan minska den fysiska aktiviteten24 och därför bör KOL-patienter
röra sig så mycket som möjligt då sjukdomen är i vårdbalans. I den tvååriga uppföljningen verkar fysisk aktivitet ha en koppling till färre försämringsfaser som kräver
vård på sjukhus.25
• Fysiskt mindre aktiva KOL-patienter verkar löpa större risk att hamna på sjukhus för
vård på grund av försämringsfas10, 21, 24.
3. Metoder att förebygga skov:
➢ Vaccinationer skyddar mot luftvägsinfektioner (A)
➢ Fysisk aktivitet ser ut att minska risken för sjukhusvård (C).
➢ Vårdrekommendationen vid försämringsfasen minskar uppenbarligen behovet
av sjukhusvård (B).
➢ Ångest och depression ökar uppenbarligen behovet av sjukhusvård (B).

Ibruktagande av rekommendationen
Vårdrekommendationen Förebyggande av försämringsfas vid KOL förenhetligar innehållet i
handledningen för KOL-patienter vid en försämringsfas och möjliggör handledning som baseras
på enhetlig evidens i situationer där den yrkesutbildade inom hälsovården möter en KOL-patient.
Syftet med vårdrekommendationen för förebyggande av skov är att bland yrkesutbildade inom
sjukvård, lärare och studerande samt KOL-patienter och deras anhöriga öka kunskapen om
betydelsen av att förebygga försämringsfaser i vården av KOL. Ibruktagandet av vårdrekommendationen förutsätter att kunskapen tryggas med hjälp av utbildning samt att vårdarbetsledarna och yrkesutbildade inom hälsovården som är involverade i handledningen av KOL-patienter förbinder sig till ibruktagande av evidensbaserad handledning förförebyggande av förändringsfaser i sina egna organisationer och arbetsenheter.
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Ibruktagandet av vårdrekommendationen kan främjas i organisationen genom att ställa följande
frågor:
•
•
•

Vilken information om förebyggande av försämringsfaser ges för närvarande till KOLpatienter?
På vad baseras innehållet i handledningen för förebyggande av försämringsfaser?
Ger vårdrekommendationen anledning till att granska praxisen vid den egna enheten
noggrannare och behöver praxisen utvecklas?
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