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Ordföranden har ordet
Välkommen till det kombinerade höst- och 
julnumret av TerapiTips!

Just nu är Läkemedelskommittén och dess 
expertgrupper i slutet på processen att ta fram 
Reklistan för 2020-21 dvs. för första gången en 
två-årig lista! Skälet är att vi anpassar oss till 
övriga regioner runt omkring oss. Som tidigare 
gäller fortfarande att vetenskap och beprövad 
erfarenhet, i form av såväl vetenskapliga studier 
som lokal terapitradition, ska tillsammans med 
kostnadseffektivitet utgöra grunden för våra 
rekommendationer. 

I detta nummer kan du läsa artiklar om 
nyheter inom behandlingen av halsfluss 
och om uppdaterade riktlinjer vid 
Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL). 
Frågor om influensavaccinationen och 
pneumokockvaccination besvaras också.

Jag vill också påminna om att de sju 
läkemedelskommittéerna i vår sjukvårdsregion 
arrangerar ett ”Mellansvenskt Läkemedelsforum” 
även 2020, närmare bestämt 5-6/2 i Örebro 
denna gång. Se programmet på sidan 15. 
Förra året var det drygt 600 läkare som deltog 
i denna helt producentobundna  utbildning. 
Inbjudan har gått ut till varje arbetsplats så 
fråga din chef om anmälan om du inte hört 
något. Sista anmälningsdag är 20 december 
men det brukar ordna sig även om man är 
litet sen med tanke på helgerna! Glöm inte 

att Läkemedelskommittén bjuder alla AT- och 
KULT-läkare på anmälningsavgiften och att vi 
ordnar gemensamma busstransporter utgående 
i skrivande stund från Eskilstuna, Strängnäs, 
Nyköping och Katrineholm.

Till sist vill jag och hela Läkemedelskommittén 
önska er alla en fortsatt skön Advent och så 
småningom en God Jul och ett Gott Nytt År!

Lars Steen
Ordförande 
Läkemedelskommittén



SIDAN 3 |  NR 4 2019

Ny medarbetare i  
Läkemedelskommittén

Jag heter Rebecca Vöidumaa och är sedan augusti 
2019 vikarierande klinisk apotekare i Region Sörm-
land. Jag tog min apotekarexamen 2004 och har 
arbetat många år på apotek i Västmanland, på slutet 
bland annat som apotekschef. 

I juni 2019 tog jag examen från påbyggnadsut-
bildningen Magisterprogrammet i klinisk farmaci. 
Att arbeta patientnära, i team med övriga vårdpro-
fessioner, var något som lockade mig redan under 
grundutbildningen. Som klinisk apotekare vill jag 
försöka bidra till en så säker och ändamålsenlig läke-
medelsbehandling som möjligt för varje individ. Jag 
kommer främst att befinna mig i primärvården och 
ser fram emot ett roligt och stimulerande arbete.

Rebecca Vöidumma
Leg. apotekare
Läkemedelskommittén

Lagerstatus på alla 
apotek

Sedan 5 maj 2014 kan man via fass.se 
se lagerstatus på landets samtliga apo-
tek. Detta gör det möjligt för kunder 
att i förväg kontrollera om ett läkeme-
del finns tillgängligt eller om det måste 
beställas.
 
Tjänsten visar inte lagerstatus på 
läkemedel där det finns risk för rån och 
inbrott, till exempel narkotikaklassade 
läkemedel och tillväxthormoner. Det 
visas inte heller lagerstatus på licens-
läkemedel och extemporeläkemedel.
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PcV x 4 i fem dygn vid halsfluss gav likvärdig 
effekt som tio dygns behandling

Ökande antibiotikaresistens och brist på 
ny antibiotika gör att vi måste optimera 
användningen av befintliga antibiotika. 
Folkhälsomyndigheten fick i uppdrag av 
regeringen att göra studier på de antibiotika som 
finns idag. Läkemedelsverket rekommenderar 
att patienter med streptokockorsakad 
faryngotonsillit och 3–4 Centorkriterier 
behandlas med antibiotika för att minska 
symtomen och påskynda tillfrisknande. Penicillin 
V (PcV) x 3 i tio dygn är idag förstahandsval.
I samarbete med forskare från primärvården 
gjordes en studie för att undersöka om en fem-
dagars penicillinkur mot halsfluss ger likvärdigt 
resultat som den vanligtvis rekommenderade 
behandlingen i tio dygn. 

Effektiviteten för penicillin är beroende av tiden 
över MIC (minsta hämmande koncentration) och 
då är doseringstätheten viktig. Hypotesen var att 
en tätare dosering är mer effektiv och behand-
lingstiden därför skulle kunna kortas ner.

Patienterna, vuxna och barn ≥ 6 år, fördelades 
slumpvis till att antingen ta tablett penicillin V 
800 mg x 4 i fem dygn (16 g) eller till att ta 1000 
mg x 3 i tio dygn (30 g). Doserna justerades till 
barn.

433 patienter på 17 vårdcentraler i Skåne, 
Kronoberg, Västra Götaland och Sörmland 
deltog i studien som pågick från september 
2015 till juni 2018. Från Region Sörmland 
deltog Strängnäs vårdcentral.

Studien var en randomiserad kontrollerad, öppen, 
studie med non-inferiority design, eftersom man 
ville undersöka om den kortare behandlingen 
hade likvärdig effekt som den i tio dygn. Non-
inferiority gränsen sattes till minus 10 procent-
enheter vilket är vedertaget för antibiotika-
studier. Detta innebär att man med 95 procents 
sannolikhet kan se om den sanna skillnaden i 

klinisk utläkning mellan de två grupperna är 
mindre än 10 procentenheter.

Studien visade att penicillin V, fyra gånger om 
dagen i fem dygn, hade likvärdig (non-inferior) 
klinisk effekt som penicillin V, tre gånger om 
dagen i tio dygn. Av 397 utvärderingsbara patien-
ter var 89,6 procent (181/202) kliniskt utläkta i 
femdygnsgruppen och 93,3 procent (182/195) i 
tiodygnsgruppen. Bakteriologisk utläkning var 
något lägre vid den kortare behandlingen. Det 
var ingen skillnad i antal recidiv eller komplika-
tioner mellan grupperna.

De vanligaste biverkningarna var diarré, illa-
mående och genital flytning/klåda. Biverkning-
arna var vanligare och mer långvariga i tiodygns-
gruppen. Följsamheten till behandlingen var hög 
i båda grupperna.

Läkemedelsverket avgör om det är aktuellt att 
revidera gällande behandlingsrekommendationer. 
Flera Stramagrupper funderar på hur de ska han-
tera studien, och har landat i att informera om att 
den finns och att om man har en motiverad och 
okomplicerad patient kan man ge PcV 800 mg x 
4 i fem dygn.

Källor: Folkhälsomyndigheten.se och Läkartid-
ningen. 2019;116:FUXW 

Sara Ullskog Frost
Specialist i allmänmedicin
För expertgruppen Strama



SIDAN 5 |  NR 4 2019

Influensa- och pneumokockvaccination 
- frågor och svar

Influensasäsongen är här. Incidensen 
av de anmälningspliktiga invasiva 
pneumokockinfektionerna 2018 placerade 
Sörmland i den nationella toppligan. 
Dessa två händelser har inget samband 
med varandra förutom det faktum att det 
finns säkra vacciner som kan förebygga 
svår sjukdom orsakat av både influensa 
och pneumokocker. Vaccinationsfrågorna 
brukar återkomma och det kan vara svårt 
att vara uppdaterad när både vacciner och 
epidemiologiskt läge ändras kontinuerligt. 
Vi försöker reda ut begreppen med frågor 
och svar.

Influensavaccin
Vilka vaccin och influensastammar 
innehåller vaccinet som är upphandlat i 
Sörmland 2019/20?
Säsongens vaccin heter Vaxigrip Tetra, det är 
ett inaktiverat vaccin som ges intramuskulärt, 
och innehåller fyra influensastammar 
(fyrvalent):
A/Brisbane/02/2018-likt virus (H1N1) pdm09 
A/Kansas/14/2017-likt virus A (H3N2) 
B/Colorado/06/2017- likt virus (B/Victoria) 
B/Phuket/3073/2013- likt virus (B/Yamagata)
Det finns också ett levande försvagat fyrvalent 
nasalt vaccin, Fluenz Tetra, som är godkänt till 
barn 2-17 år.

Hur lång tid efter vaccinationen utvecklas 
skyddande antikroppar?
Efter två veckor räknar man med skyddande 
antikroppar.

Hur länge efter vaccinationen skyddas man 
mot svår influensa?
Skyddet är bra under tre månader för att sedan 
avta succesivt men kvarstår under 6 månader.

Vad är skyddseffekten av influensavaccin?
Skyddseffekten mot att få influensa är cirka 60-
70 % men sämre, ca 50 %, hos de som är över 
65 år. 

Varför rekommenderas vaccination till 
riskgrupper och äldre om skyddseffekten är 
så pass låg?
Influensavaccination rekommenderas inte 
för att skydda mot influensa utan för att det 
ger skydd mot svår influensa/sjukhusvård, 
intensivvård och död. Om man är vaccinerad 
så får man en lindrigare sjukdom och kan 
kanske klara sig hemma istället för att behöva 
läggas in på sjukhus. Äldre personer som är 
influensavaccinerade har en lägre risk att få 
hjärtinfarkt och stroke jämfört med de som 
inte är vaccinerade, vilket illustrerar vilken 
belastning sjukdomen utsätter kroppen för.

Vilka biverkningar kan man få efter 
säsongsinfluensavaccinering?
Den vanligaste biverkan är ömhet och lite 
svullnad på platsen för injektionen. Det finns 
inga säkerställda samband med allvarliga 
biverkningar av säsongsinfluensavaccin.

Kan man få narkolepsi av säsongs-
influensavaccin?
Nej.

Kan man få influensa av vaccinet?
Nej, det är biologiskt omöjligt eftersom det är 
ett avdödat vaccin som sprutas in i en muskel. 
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Varför börjar influensavaccinations-
kampanjen senare än föregående år?
Under våren 2019 hade världshälso-
organisationen (WHO) svårt att komma till 
beslut vilken influensastam som skulle ingå 
i kommande säsongens vaccin eftersom två 
olika varianter på stammar kunde vara aktuella. 
Ett försenat WHO-beslut ledde till en senare 
produktionsstart för vaccintillverkarna och 
därmed en lite senare leverans av vaccin. För att 
vara säkra på att undvika förra årets vaccinbrist 
så togs ett nationellt beslut att börja vaccinera 
lite senare.

Vilka grupper erbjuds kostnadsfritt vaccin i 
Sörmland och varför?
Följande grupper har större risk att bli svårt 
sjuka i influensa och rekommenderas därför 
vaccin: 

•	 Personer födda 1954 eller tidigare 
(säsongen 2019/20) 

•	 Alla gravida kvinnor efter graviditets-
vecka 16 (eller tidigare om den 
gravida ingår i riskgrupp nedan när 
influensasäsongen börjar) 

•	 Vuxna och barn över 6 månader med 
följande sjukdomar eller tillstånd: 
- kronisk hjärtsjukdom 
- kronisk lungsjukdom, såsom KOL och 

svår astma 
- andra tillstånd som leder till nedsatt 
lungfunktion och sekretstagnation (till 
exempel extrem fetma, neuromuskulära 
sjukdomar eller flerfunktionshinder) 

- kronisk lever- eller njursvikt 
- diabetes mellitus med dålig metabol 

kontroll 
- tillstånd som innebär kraftigt nedsatt 

infektionsförsvar på grund av sjukdom 
eller behandling 

När är influensavaccination kontraindicerat?
I princip aldrig förutom det ovanliga tillståndet 
att ha reagerat med anafylaxi efter tidigare 
influensavaccinering eller på något av de spår-
ämnen som förekommer i vaccinet. Äggallergi 
är ingen kontraindikation.

Varför rekommenderas influensavaccination 
till vårdpersonal?
Influensavaccinering av vårdpersonal är en 
patientsäkerhetsfråga. Smitta kan ske även vid 
lindriga symptom och tyvärr finns det varje 
år exempel på spridning på sjukhus, till våra 
sjukaste patienter. Vaccinering ger lindrigare 
sjukdom och mindre smittrisk. Det är inte bättre 
på något sätt för kroppen att få influensa än att 
vaccineras.

Läs mer:
Region Sörmland Smittskydd influensa 

Folkhälsomyndigheten vaccination mot 
influensa

Pneumokockvaccin
Vilka sjukdomar orsakar pneumokock-
bakterien?
Pneumokocker kan orsaka öroninflammation, 
lunginflammation och i mer sällsynta fall 
hjärnhinneinflammation och blodförgiftning 
eller skelett- och ledinfektioner.

Varför vaccinerar man mot pneumokocker?
Vaccination mot pneumokocker rekommenderas 
i första hand för att minska svår sjukdom och 
död i hjärnhinneinflammation och blodför-
giftning, så kallade invasiva penumokock-
infektioner.

Vem rekommenderas vaccination mot 
pneumokocker?
Riskgrupperna för invasiva pneumokock-
infektioner är de allra yngsta, spädbarnen, och 
äldre människor från 60-70 års ålder. Patienter 
som, oavsett ålder, har nedsatt immunförsvar 
efter splenektomi eller på grund av medicinering 
ingår också i riskgruppen liksom de som har 
någon form av skada på skallbenet som ökar 
risken för infektion. Det finns fler patient-
grupper som rekommenderas vaccination av 
pneumokockinfektion, för fullständig lista se 
länk på nästa sida.

https://samverkan.regionsormland.se/for-vardgivare/smittskydd-och-vardhygien/a-o-lista-for-sjukdomar/influensa/
https://samverkan.regionsormland.se/for-vardgivare/smittskydd-och-vardhygien/a-o-lista-for-sjukdomar/influensa/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/influensa/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/influensa/
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Det finns två olika slags pneumokockvaccin, 
vad är skillnaden?
Det finns ca 100 olika serotyper av pneumo-
kockbakterien.
Polysackaridvaccinet (PPV), Pneumovax,  
skyddar mot 23 olika serotyper. Små barn har 
ingen effekt av detta vaccin.
Konjugatvaccinerna (PCV), Synflorix respektive 
Prevenar 13, skyddar mot 10 respektive 13 olika 
serotyper.

Hur vet jag vilket vaccin jag ska använda?
PPV rekommenderas i första hand till vuxna och 
äldre barn.
PCV används till barn i barnvaccinations-
programmet vid 3, 5 och 12 månaders ålder. 
Från 1/9 2019 är Synflorix det upphandlade 
vaccinet i hela Sverige. Båda vaccinerna 
används vid immunosuppression. Se även länk 
nedan där det finns en schematisk översikt.

När/ska man rekommendera påfyllnadsdos?
I normalfallet ges ingen påfyllnadsdos alls. 
Undantaget är vissa patientgrupper med ökad 
risk till exempel splenektomerade eller de med 
immunsuppressiv medicinering.

Vilka biverkningar kan man få efter 
pneumokockvaccinering?
Den vanligaste biverkan är ömhet och lite 
svullnad på platsen för injektionen. Det finns 
inga säkerställda samband med allvarliga 
biverkningar av pneumokockvaccin.

Vilka grupper erbjuds vaccinet kostnadsfritt 
i Sörmland?
Spädbarn som vaccineras vid 3, 5 och 
12 månaders ålder samt patientgrupper 
som har vissa tillstånd som ökar risken 
för pneumokockinfektion till exempel 
efter splenektomi eller tidigare invasiv 
pneumokockinfektion. 

Läs mer:
Region Sörmland Smittskydd pneumokocker 
vaccination 

Folkhälsomyndigheten vaccination mot 
pneumokockinfektion 

Helena Hervius Askling
Smittskyddsläkare 
Verksamhetschef Smittskydd/Vårdhygien
För expertgruppen Vaccin

https://samverkan.regionsormland.se/for-vardgivare/smittskydd-och-vardhygien/a-o-lista-for-sjukdomar/pneumokocker/
https://samverkan.regionsormland.se/for-vardgivare/smittskydd-och-vardhygien/a-o-lista-for-sjukdomar/pneumokocker/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/pneumokocker/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/pneumokocker/
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Uppdaterade riktlinjer av GOLD – Global 
Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease

Bakgrund
Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) är internationella riktlinjer för
diagnostisering och behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL). KOL är en inflam-
matorisk luftvägs- och lungsjukdom som kännetecknas av luftvägsobstruktion och/eller emfysem. 
Sjukdomen manifesterar sig vid spirometri som sänkt kvot mellan FEV1 (forcerad exspiratorisk 
volym på 1 sekund) och FVC (forcerad vitalkapacitet) efter bronkdilatation. Kvoten FEV1/FVC hos 
en patient med KOL är < 0,7. FEV1 korrelerar med svårighetsgraden av obstruktiviteten och en för-
bättring innebär således minskad grad av obstruktivitet. KOL förekommer hos ca 8–10 % av befolk-
ningen i Sverige, vilket gör det till en av våra vanligaste folksjukdomar med tobaksrökning som den 
primära riskfaktorn. Denna artikel syftar till att beskriva hur riktlinjerna har sett ut tidigare, vilka vi 
använder oss av idag och hur de nya riktlinjerna från GOLD ser ut.

Hur har man klassificerat KOL tidigare?
Innan införandet av GOLD 2015, användes en stadieindelning av KOL som baserades enbart på 
lungfunktionen, där FEV1 bedömdes i % av förväntat värde (se tabell 1).

Tabell 1. Tidigare stadieindelning av KOL baserat på lungfunktionsmätning

Klassificering av KOL enligt GOLD 2015
De senaste åren har det blivit alltmer tydligt att patienter med KOL kan ha en god fysisk förmåga 
trots sänkt FEV1. Detta har resulterat i insikten av behovet av fler parametrar i bedömningen av 
sjukdomens svårighetsgrad. Sedan 2015 har Läkemedelsverket använt sig av GOLD som baseras 
på tre parametrar: symtom, förekomst av exacerbationer samt lungfunktion. Med hänsyn till dessa 
parametrar klassificeras sjukdomen enligt fyra olika kategorier (GOLD A, B, C och D) för att avgöra 
lämplig behandlingsstrategi. Symtomskattning görs genom formuläret CAT (COPD Assessment 
Test) eller gradering av dyspné med hjälp av mMRC-skalan (modified MRC dyspnea scale), 
se bilaga 1 respektive bilaga 2. CAT <10 och/eller mMRC <2 bedöms tyda på lindriga eller 
sporadiska symtom. CAT >10 och/eller mMRC >2 bedöms tyda på betydande symtom (se figur 1). 
Denna klassificering används idag i Region Sörmland.

Stadium  FEV1 i % av förväntat värde

Stadium 1  ≥ 80 %

Stadium 2  50 % - 79 %

Stadium 3 30 % - 49 % 

Stadium 4  < 30 %
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Figur 1. Klassificering enligt GOLD från Läkemedelsverket 2015.

Vad kan vara problemet med detta?
Problemet med detta kan t.ex. vara att patienter som klassificerats som GOLD D kan få samma 
behandling oberoende av graden av symtom och antal exacerbationer. Om två patienter med FEV 
<50% av förväntat och CAT ≥ 10, varav den ena inte har haft några exacerbationer det senaste året 
och den andra har haft fyra stycken, klassificeras båda som GOLD D enligt riktlinjerna från 2015 
och kan därmed få samma behandling. Detta kan framförallt leda till en hög andel patienter som 
behandlas med inhalationssteroid (ICS), vilket inte alltid har effekt om det inte används på rätt 
indikationer samt kan ge upphov till biverkningar. 

Vad är nytt med GOLD 2019?
Under senare år har riktlinjerna utvecklats till att gradera lungfunktionen enligt GOLD 1, 2, 3 och 4 
(som den tidigare stadieindelningen) och klassificeras enligt GOLD A, B, C och D utifrån symptom 
(genom CAT och mMRC) och antal exacerbationer (se figur 2). 

Figur 2. Bedömning av KOL enligt GOLD 2019 guidelines. 

WEBBPUBL . PÅ W W W.L AKEMEDELSVERKET.SE DEN 16 /10 2015   •   8

BEHANDLINGSREKOMMENDATION

 

Alla patienter med KOL-diagnos:
• Rökstopp, vaccination, nutritionskontroll, fysisk aktivitet/träning. Bedöm och behandla samsjuklighet och kardiovaskulära riskfaktorer.

Patienter med lindriga eller sporadiska symtom och FEV1  50 % av förväntat normalvärde:
• Överväg behovsmedicinering med kortverkande bronkdilaterare.
• Patienter med exacerbationer har oftast symtom. För det fåtal patienter med exacerbationer och FEV1  50 % av förväntat normalvärde, vilka 

inte uppfyller kriterier för betydande symtom, väljs i första hand LAMA och i andra hand LABA + LAMA.

Patienter med betydande symtom (CAT  10; CCQ  1,0; mMRC  2) och/eller FEV1 < 50 % av förväntat normalvärde:
• I första hand ges underhållsbehandling med långverkande bronkdilaterare. Vid val av långverkande bronkdilaterare förordas:

– Långverkande antikolinergikum vid övervägande exacerbationsanamnes.
– Långverkande beta-2-agonist med 24-timmarsduration i fall med få eller inga exacerbationer där symtom är dominerande.
– Vid otillräcklig effekt på symtom kan kombinationsbehandling av långverkande antikolinergika och långverkande beta-2-agonist prövas.

• Till patienter med FEV1 < 50 % av förväntat normalvärde som inte har exacerbationer, men där symtomkontroll inte uppnås med kombine-
rad behandling med långverkande beta-2-agonist och långverkande antikolinergikum, kan kombinationsbehandling med inhalations- 
steroid och långverkande beta-2-agonist provas.

• Vid exacerbationsproblematik och betydande symtom trots behandling med långverkande bronkdilaterare rekommenderas kombinations-
behandling med inhalationssteroid och långverkande beta-2-agonist.

• Vid exacerbationer och otillräcklig effekt på symtom och/eller exacerbationsfrekvens med kombinationen inhalationssteroid och lång-
verkande beta-2-agonist, kan tillägg av långverkande antikolinergikum prövas.

• Vid upprepade exacerbationer (  2/år), FEV1 < 50 % av förväntat normalvärde samt ökad slemproduktion (kronisk bronkit) trots behand-
ling enligt ovan: Tillägg med roflumilast.

KOL
           Anamnes och spirometri 
           (FEV1/FVC < 0,7)

           Rökavvänjning, fysisk träning, 
           vaccination, nutrition, identifiera
            och behandla samsjuklighet

Lindriga eller sporadiska symtom           
2 < *CRM relle 0,1 < QCC relle 01 < TAC

Betydande symtom
CAT  10 eller CCQ  1,0 eller mMRC*  2

FEV1  50 % pred

LABA eller LAMA 
alternativt 
LABA + LAMA

(GOLD B)

FEV1 < 50 % pred

LABA eller LAMA 
alternativt 
LABA + LAMA
alternativt ICS +LABA  
alternativt  
ICS + LABA + LAMA

(GOLD D)

ICS + LABA LAMA

Övervägande 
symtomproblematik

ICS + LABA + LAMA LABA + LAMA

(GOLD D)

Vid kronisk bronkit och FEV1 < 50 % pred: 

Tillägg av roflumilast

Symtom och 
exacerbationsproblematik

Utan exacerbationer

Exacerbationer  **
 2 behandlade i öppenvård  eller  1 sjukhusvårdad

FEV1  50 % pred

Eventuellt kortverkande 
bronkodilaterare vid 
behov

(GOLD A)

FEV1 < 50 % pred

LABA eller LAMA 
alternativt 
LABA + LAMA

(GOLD C)

Förkortningar:
ICS: inhalationsbehandling 
med glukokortikoider; 
LABA: långverkande beta-
2-stimulerare;  
LAMA: långverkande 
antikolinergika;  
% pred: procent av förvän-
tat normalvärde. 
* mMRC är i första hand
ett komplement till CAT 
eller CCQ.
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Gradering av lungfunktionen (se figur 2):
GOLD 1 – mild: FEV1 ≥ 80 % av förväntat
GOLD 2 – måttlig: FEV1 50 - 79 % av förväntat
GOLD 3 – allvarlig: FEV1 30 - 49 % av förväntat
GOLD 4 – väldigt allvarlig: FEV1 < 30 % av förväntat
Gruppindelning utifrån symtom och exacerbationer (se figur 3): 

Enligt tidigare rekommendationer bör alla patienter oavsett klassificering ha en kortverkande 
inhalator att använda vid behov.

Grupp A- Denna grupp inkluderar patienter som inte har haft någon eller endast haft en 
exacerbation som inte lett till sjukhusinläggning. Dessa har en låg grad av symtom och behandling 
med valfri bronkdilaterare rekommenderas.

Grupp B- Denna grupp inkluderar patienter som inte har haft någon eller endast haft en 
exacerbation som inte lett till sjukhusinläggning. Till skillnad från patienterna i grupp A har dessa 
en högre grad av symtom. Långverkande bronkdilaterare rekommenderas som initial behandling, 
antingen långverkande antikolinergika (LAMA) eller långverkande beta-2-stimulerare (LABA).

Grupp C- Denna grupp inkluderar patienter som har haft minst två exacerbationer eller minst 
en som har resulterat i sjukhusinläggning. Trots deras historik av exacerbationer har dessa vid 
diagnostik visat en låg grad av symtom. Dessa patienter rekommenderas att starta sin behandling 
med LAMA. 

Grupp D- Denna grupp inkluderar patienter som både har haft minst två exacerbationer eller 
minst en som har resulterat i sjukhusinläggning och som har en hög grad av symtom. Beroende 
av symtombild rekommenderas behandling med LAMA alternativt kombination LAMA+LABA. 
För patienter som även har astma eller eosinofila granulocyter i blodet på över 300 celler/mikrol 
rekommenderas LABA i kombination med inhalationssteroid (ICS) eftersom det kan reducera 
antalet exacerbationer. ICS bör ges restriktivt med hänsyn till en viss ökad risk för pneumoni. 

Figur 3. Initial behandlingsterapi enligt GOLD 2019 guidelines.
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Uppföljning av behandling enligt GOLD 2019
Uppföljning av initial behandlingsterapi sker på samma sätt oberoende av vilken grupp man 
klassificerades till vid diagnostillfället. Vid uppföljning är det främst symtom (dyspné) och 
exacerbationer som bedöms (se figur 4).

Figur 4. Uppföljning av farmakologisk behandling enligt GOLD 2019 guidelines.

Algoritmen enligt figur 4 används med tre grundprinciper genom att man analyserar, bedömer och 
sedan korrigerar behandling. Vid uppföljning bör man analysera patientens nuvarande symtom 
och risk för exacerbationer. Man bör även bedöma patientens inhalationsteknik i anslutning till 
behandlingen. All korrigering i patientens behandlingsterapi bör följas upp för att utvärdera effekt 
och biverkningar.

Dyspné
Det är viktigt att komma ihåg att det inte endast är KOL som kan orsaka dyspné och andra 
differentialdiagnoser bör uteslutas eller behandlas om de förekommer samtidigt. Inhalationsteknik 
och beredningsform bör övervägas som orsak till otillräckligt behandlingseffekt.

Patienter som besväras av dyspné trots kontinuerlig behandling med långverkande bronkdilaterare i 
form av LABA eller LAMA rekommenderas kombinationsbehandling LABA+LAMA. Om tillägget 
inte förbättrar patientens symtom bör man överväga att gå tillbaka till monoterapi och testa att byta 
typ av inhalator eller beredningsform (pulver eller spray).
Patienter som besväras av dyspné trots kontinuerlig kombinationsbehandling med LABA+ICS 
rekommenderas tillägg med LAMA. Om det inte föreligger någon indikation för ICS-behandling 
eller om det orsakar biverkningar som påverkar patientens följsamhet bör LAMA+LABA istället 
ges som kombinationsbehandling utan ICS. 
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Exacerbationer
Patienter med frekventa exacerbationer trots långverkande bronkdilaterare i monoterapi 
rekommenderas kombinationsbehandling med LABA+LAMA eller LABA+ICS. 

LABA+ICS rekommenderas för patienter med samtidig astma eller högt antal eosinofiler i blodet. 
ICS rekommenderas för patienter som haft minst en exacerbation det senaste året och eosinofiler 
>300 celler/mikrol alternativt minst två exacerbationer och eosinofiler >100 celler/mikrol. Vid 
eosinofiler <100 celler/mikrol fås troligtvis låg effekt av ICS-behandling.

För patienter med frekventa exacerbationer trots LABA+LAMA i kombinationsterapi föreslås två 
alternativ. 

Alternativ 1: Om eosinofiler >100 celler/mikrol rekommenderas tillägg av ICS. Där effekten 
troligen ökar med ökat eosinofilantal.

Alternativ 2: Om eosinofiler <100 celler/mikrol rekommenderas insättning av roflumilast eller 
azitromycin.

Patienter som fortsätter att få exacerbationer trots LABA+ICS behandling rekommenderas tillägg 
av LAMA, alternativt att man byter till LAMA+LABA om ICS inte förväntas ge effekt eller om 
biverkningar påverkar compliance.

Till patienter som får exacerbationer trots trippelbehandling med LABA+LAMA+ICS bör 
övervägas:

- Tillägg av roflumilast om patienten har FEV1 < 50 % av förväntat samt kronisk bronkit. 
Framförallt om de har haft en exacerbation under föregående år. 

- Tillägg av makrolidantibiotika. Bästa evidensen har azitromycin. Detta passar patienter 
som inte röker. Azitromycin kan ges som långtidsbehandling, oftast i låg dos 250-500 mg 
tre gånger dagligen för att minska risken för biverkningar, men kan även doseras 250 mg 
dagligen. Dock är evidensen för den lägre doseringen svagare. Det är främst makroliders 
antiinflammatoriska effekt som dras nytta av. Behandling med azitromycin har associerats 
med förlängt QT-tid samt hörselnedsättning. Moxifloxacin bör reserveras till väldigt 
allvarliga lunginfektioner för att minska risken för fluorokinolonresistens samt clostridium 
difficile-infektion. Akuta exacerbationer behandlas med antibiotika som amoxicillin och 
doxycyklin. Trots önskvärd effekt bör antibiotikaprofylax utvärderas.

- Utsättning av ICS-behandling om det inte visat någon effekt samt ger upphov till ökad risk 
för pneumoni. Om patienten har eosinofiler >300 celler/mikrol rekommenderas uppföljning 
då dessa patienter tenderar att få ökad frekvens av exacerbationer.

Således innebär nya GOLD 2019 en del förändringar jämfört med de riktlinjer från 2015 som 
fortsatt rekommenderas av Läkemedelsverket och som används i Region Sörmland. Att gå över till 
de nya riktlinjerna skulle bl.a. innebära att mätning av eosinofila granulocyter i blodet införs.
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Gemensamma utbildningsdagar för läkare
i Uppsala/Örebroregionen

Mellansvenskt läkemedelsforum arrangeras av läkemedelskommittéerna i Region Dalarna, 
Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Värmland, Region Västmanland, 
och Region Örebro län.

Program för dagarna
• Penicillinallergi eller inte - det är frågan
• Antibiotikaresistensen ökar - hur gör vi i praktiken?

• Sömnstörningar hos barn och unga - behandling i primärvård
• Nedstämdhet hos äldre
• Psoriasis - frontlinjebehandling
• Lewy body sjukdom - diagnos och behandling

• Läkemedel som ”risk”
• Läkemedel och rytmrubbningar (QT-tiden)
• D-interaktioner

• Nya europeiska riktlinjer för hypertoni och vad gör vi när trycket inte når målvärdet?
• Hypotyreos

Som tidigare år betalar Läkemedelskommittén anmälningsavgiften för AT- och KULT-läkare. Det 
kommer finnas gratis bussar som avgår från Eskilstuna, Strängnäs, Katrineholm och Nyköping 
(5 februari) samt lämnar av på dessa orter efter dag 2 (6 februari). Anmälan till buss sker i 
samband med anmälan.

Anmäl dig senast den 20 december 2019!

Länk till Anmälan
Länk till Fullständigt program

Björn Lundahl
Informationsläkare
Läkemedelskommittén

   Mellansvenskt 
läkemedelsforum 

Örebro den 5 - 6 februari 2020

https://www.ellemkonferens.se/kunder/LMF2020/index.php
https://www.regionorebrolan.se/PageFiles/1192581/La%cc%88kemedelsforum_program2020_korr3.pdf



	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

