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Förkortningar 

FEV1 (forcerad utandningsvolym per sekund) 

FVC (Forcerad vitalkapacitet) 

CAT (COPD Assessment Test) 

MRC (Medical Research Council) 

WHO (World Health Organisation) 

GOLD (globala initiativet för kronisk obstruktiv lungsjukdom) 

LAMA (långverkande antikolinergika) 

LABA (långverkande beta-2-stimulerande) 

PICO (Population, Intervention, Kontroll, Outcome/Utfall) 

SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) 
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Populärvetenskaplig sammanfattning  

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en vanlig sjukdom bland äldre och rökare. 

Sjukdomen kan betyda stort lidande och försämrad livskvalitet för KOL-patienter. 

Oftast drabbas KOL-patienter av försämringsperioder, så kallade exacerbationer. 

Försämringsperioder finns av olika grader, nämligen milda, måttliga och svåra 

försämringar. Akutbehandlingen av försämringarna är beroende på svårighetgraden av 

den hos en KOL-patient. Flera olika bidragande faktorer kan leda till utveckling och 

försämring av KOL, bland annat rökning, luftföroreningar, socioekonomisk status, 

genetik, luftinfektioner, astma och dålig kost. För behandling av både KOL och 

försämringsperioder finns det flera olika tillgängliga läkemedel i dagsläget.  

Peroral kortisonkur anses minska inflammation och ges vid svullnad i luftvägarna till 

KOL-patienter vid en försämringsperiod. Syftet med denna behandling som ges både på 

vårdcentral och akutmottagning är att förbättra andningen, mest under uppkomsten av 

en försämringsperiod.  

I denna litteraturstudie undersöktes om det finns bevis för att ge peroral kortisonkur vid 

mild till måttlig försämringsperiod. En sökning gjordes via två olika databaser mellan 

september – december 2019. Målet var att hitta studier som är relevanta och av god 

kvalitet, för att sedan med hjälp av dessa studier svara på frågeställningen.    

Totalt åtta studier hittades som bedömdes var relevanta för denna litteraturstudie. Bland 

de åtta studierna bedömdes sex vara av godtagbar kvalitet och resterande två vara av 

hög kvalitet.  

Resultatet av granskningen av det vetenskapliga underlaget visade att det finns evidens 

för att ge peroral kortisonkur till KOL-patienter, oavsett svårighetsgrad av 

försämringsperiod. Dessutom visade flesta av studiernas resultat att peroral kortisonkur 

ger positiv effekt med avseende på att lindra andfåddhet, minska inflammation och 

överhuvudtaget förbättra försämringsperiod, hälsostatus och livskvalitet. Få studier har 

gjorts inom detta område, speciellt inom de senaste åren, och på grund av detta behövs 

nya undersökningar för att styrka det vetenskapliga underlaget som redan finns.    
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Abstrakt  

Bakgrund: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en vanlig sjukdom som drabbar 

oftast äldre och rökare. Typiska symtom är andnöd, produktiv hosta, trötthet samt 

återkommande luftvägsinfektioner. Flera olika bidragande orsaker kan leda till att en 

KOL-patient utvecklar sjukdomen, bland annat rökning, luftföroreningar, 

socioekonomisk status, astma, genetik, luftvägsinfektioner och dålig kost. KOL-

patienter drabbas oftast av försämringsperioder, så kallade KOL-exacerbationer. En 

KOL-exacerbation kan förekomma i olika grader: som mild, måttlig eller svår. Oavsett 

svårighetsgraden ges olika läkemedel för att minska frekvensen av exacerbationer och 

för att förbättra livskvaliteten hos en KOL-patient. Det finns olika tillgängliga 

läkemedel i dagsläget för att behandla både KOL och KOL-exacerbationer. 

I detta projektarbete granskades åtta tidigare studier för att undersöka effekten av 

peroral kortisonkur hos KOL-patienter med mild till måttlig KOL-exacerbation. Även 

undersöktes om peroral kortisonkur var en effektiv behandling för att minska 

exacerbationsfrekvens och därmed förbättra livskvaliteten samt hälsostatus hos KOL-

patienter. 

Syfte: Syftet var att undersöka vilken evidens som finns för peroral kortisonkur enligt 

GOLD 2019s rekommendation vid mild-måttlig KOL-exacerbation hos KOL-patienter i 

GOLD stadium B. 

Metod: En systematisk litteraturgenomgång gjordes enligt Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering (SBU) metoden. Databaserna PubMed och Cochrane 

library användes för att hitta relevanta artiklar för projektarbetet. Både randomiserade 

studier och systematiska översikter inkluderades i projektarbetet. Bedömning av 

relevans och kvalitet av artiklarna gjordes med hjälp av mallar från SBU. 

Resultat: Åtta artiklar inkluderades, av vilka två av hög kvalitet och resterande sex av 

godtagbar kvalitet. Artiklarnas resultat visade att det fanns evidens för att ge peroral 

kortisonkur till KOL-patienter med mild till måttlig KOL-exacerbation. Dessutom ger 

peroral kortisonkur positiv effekt med avseende på excerbationsfrekvens, andfåddhet, 

hälsostatus och livskvalitet. Risken/biverkningarna av peroral kortisonkur har inte tagit 

med i detta arbete.  

Slutsats: Slutsatsen för projektarbetet var att peroralt prednisolon ger effekt vid mild till 

måttlig KOL-exacerbation i GOLD stadium B och minskar exacerbationsfrekvens, 

förbättrar lungfunktion samt livskvalitet. En mer nyanserande evidenssammanställning 

hade kunnat göras om även riskerna med kortisonbehandling hade beaktats.  
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Bakgrund 

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en inflammatorisk lung- och 

luftrörssjukdom som karakteriseras av kronisk luftrörsobstruktion och orsakar mer än 

sex miljoner dödsfall per år världen över. Sjukdomen uppskattades till femte största 

orsaken till minskad livskvalitet år 2010 (1, 2). Enligt WHO blir KOL den tredje 

vanligaste dödsorsaken och den sjunde främsta anledningen till minskad livskvalitet 

fram till 2030 (3).  

Riskfaktorer och symtom  

Rökning bedöms som den främsta orsaken till KOL-utveckling, ju mer man röker, desto 

mer ökar risken för att utveckla sjukdomen (4). En annan betydande riskfaktor för KOL-

utveckling är luftföroreningar (5). Rökning och luftföroreningar leder till destruktion av 

lungvävnaden. Även förbränning av ved samt andra biobränslen betyder 

exponeringskällor som orsakar utveckling av KOL. Likaså ärftlighet, socioekonomisk 

status, återkommande luftvägsinfektioner, dålig kost och astma ökar risken för att 

utveckla KOL. Dödligheten i KOL förutsägs öka på grund av den fortsatta förekomsten 

av rökning och den åldrande världsbefolkningen (4). Förträngning i luftflödet kan 

uppstå på grund av inflammation, som då ger upphov till andnöd, produktiv hosta, 

trötthet samt återkommande luftvägsinfektioner. Vid andfåddhet undviker KOL-

patienter fysisk aktivitet, vilket leder till minskad livskvalitet samt ökad dödlighet (5).  

Akuta exacerbationer av KOL kännetecknas som försämring i hälsotillståndet med ökad 

andfåddhet, variga upphostningar och ökad mängd slem (6). Frekventa KOL-

exacerbationer kan försämra sjukdomsförloppet hos en KOL-patient och leda till 

inläggning på sjukhus (4). KOL-exacerbation klassificeras som mild, måttlig och svår 

exacerbation. Prognosen för patienter med exacerbationer är sämre än för KOL-

patienter utan exacerbationer (3). Andningssvårigheter vid KOL-exacerbation varierar 

från obetydliga till besvärande andfåddhet vid ansträngning. Ungefär två tredjedelar av 

alla KOL-exacerbationer orsakas av virus- och bakterieinfektioner, det är vanligt med 

dubbelinfektion. Risken för att utveckla KOL-exacerbation ökar vid samtidiga 

hjärtsjukdomar, lungkollaps, hjärtsvikt och blodpropp i lungan (7).  
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Symtomskattning och spirometri 

De effektmått som används vid studier av KOL inkluderar ett antal skattningsskalor och 

ett antal spirometriska värden, framför allt CAT, MRC, FEV1 och FVC. CAT används 

för att utvärdera livskvalitet. MRC används för att skatta andfåddhet. Förhöjda värden 

av CAT och MRC innebär ökad risk för KOL-exacerbation och försämrad lungfunktion. 

Vid undersökning av andningskapacitet används spirometri. Måtten som används är 

FEV1, alltså den totala mängden luft som blåses ut på en sekund och FVC, det vill säga 

den totala mängden luft som blåses ut med full kraft. Det uppmätta FEV1 värdet efter 

bronkdilatation används sedan till att bedöma lungfunktionsnedsättningen. 

Svårighetsgraderna bedöms utifrån normalvärden av FEV1. Kronisk 

lungfunktionsnedsättning bekräftas när kvoten FEV1/FVC (FEV1 %) <70% efter 

bronkdilatation med spirometri (4, 8). 

Globala initiativet för kronisk obstruktiv lungsjukdom 

GOLD bildades i USA, under nationell institution för hälsa, år 1997 i samarbete med 

WHO. GOLD samarbetar med professionella inom hälso- och sjukvård samt 

folkhälsomyndigheter världen över för att förbättra förebyggande åtgärder och 

behandling för patienter med lungsjukdomar. GOLD rekommenderar olika läkemedel 

baserat på tillgänglig evidens för att kunna behandla och förbättra livskvalitet hos KOL-

patienter över hela världen (9).  
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Figur 1. Olika indelningsstadier för KOL enligt GOLD-kriterier. Enligt GOLD 1–4 bedöms 

luftvägsobstruktion, FEV1 % avser procent av förväntat normalvärde. Enligt GOLD A-D väljas 

behandlingsrekommendation utifrån symtom (MRC, CAT) och exacerbationsanames (10).   

Utifrån projektarbetets syfte fokuseras endast på GOLD stadium B och om det finns 

evidens att ge peroral kortisonkur till KOL-patienter med mild-måttlig KOL-

exacerbation. 

Vid mild exacerbation är FEV1> 80 % och vid måttlig exacerbation är FEV1 mellan 50–

80% samt CAT ≥10 och MRC ≥2 vid stadium B. Exacerbationsanamnes baseras på 

antalet exacerbationer eller exacerbationer som har krävt sjukhusvård under föregående 

år. Ingen exacerbation eller en exacerbation under föregående år betyder att en KOL-

patient har mindre risk att få en exacerbation under det kommande året. En KOL-patient 

med exacerbation FEV1> 80% som inte har varit på sjukhus eller FEV1 mellan 50–80% 

som varit på sjukhus en gång under föregående år innebär vid stadium B (8).  
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Behandling av GOLD stadium B  

Vid underhållsbehandling av GOLD stadium B ges antingen LAMA eller LABA. Vid 

otillräcklig effekt kan båda preparaten ges i kombination med varandra (4).  

LAMA är till exempel tiotropium, glykopyrroniumbromid, umeklidinium, ipratropium 

och aklidiniumbromid. Tiotropium, glykopyrroniumbromid och umeklidinium ges en 

gång dagligen, aklidiniumbromid ges två gånger dagligen samt ipratropium ges tre 

gångar dagligen. Underhållsbehandling med LAMA ger förlängd duration av 

bronkdilatationen, förbättra symtom och hälsostatus samt minskar risk för exacerbation 

(11).  

LABA är till exempel salmeterol, formoterol, olodaterol, vilanterol och indakaterol. 

Salmeterol och formoterol ges två gånger per dag, olodaterol, vilanterol och indakaterol 

ges en gång per dag. Salmeterol och Formoterol två gånger dagligen minskar risk för 

andfåddhet och inläggning på sjukhus. Indakaterol en gång dagligen förbättrar andnöd, 

hälsostatus och minskar risk för exacerbation. Olodaterol och Vilanterol tas en gång per 

dag och förbättrar symtom samt lungfunktion (11).  

Vid otillräcklig effekt av vart och ett av läkemedlen för sig kan båda preparaten ges som 

fasta kombinationspreparat för dubbel bronkdilatation. De fasta kombinationspreparaten 

är umeklidinium/vilanterol, tiotropium/olodaterol, glykopyrronium/indakaterol och 

aklidinium/formoterol. Umeklidinium/vilanterol, tiotropium/olodaterol och 

glykopyrronium/indakaterol ges en gång dagligen, medan aklidinium/formoterol ges två 

gånger dagligen. Kombinationen av LAMA med LABA ger minskad andfåddhet, 

förbättrad livskvalitet och är exacebationsförebyggande (11).  

Behandling av KOL-exacerbation 

Mer än 80 % av exacerbationerna behandlas på vårdcentral med bronkdilaterare, 

kortison och antibiotika. Vid mild exacerbation ges kortverkande bronkdilaterare, 

medan vid måttlig exacerbation ges kortverkande bronkdilaterare plus antibiotika 

och/eller peroralt kortison (4).   

Vid initial behandling när lungfunktionen är försämrad och exacerbationen uppträder 

ges kortverkande beta-2-stimulerande, inhalation, med eller utan kortverkande 

https://lakemedelsboken.se/atc/R03AC19
https://lakemedelsboken.se/atc/R03AC18
https://lakemedelsboken.se/atc/R03AC19
https://lakemedelsboken.se/atc/R03AC18
https://lakemedelsboken.se/atc/R03AC19
https://lakemedelsboken.se/atc/R03AC13
https://lakemedelsboken.se/atc/R03AC19
https://lakemedelsboken.se/atc/R03AC13


UPPSALA UNIVERSITET Vilka evidens finns det för att ge peroral kortisonkur till 

KOL-patienter med exacerbation? – en litteraturstudie 

  

 2019-11-14  

 

 

10 

antikolinergika. Inhalationen inhaleras en gång varje timme, men vid otillräcklig effekt 

kan dosen ökas till två eller tre doser varje 2–4 timmar beroende på patientens svar på 

läkemedlet. Enligt GOLD rekommenderas fortsättning med denna behandling under 

exacerbationsperioden eller innan inläggning på sjukhus (4).  

Kortison har en antiinflammatorisk och immunomodulerande effekt. Vid uppkomst av 

inflammation och svullnad i luftvägen ges peroralt kortison för att minska 

inflammationen och underlätta andningen. Kortisonkur ges mest under exacerbationer 

för att minska exacerbationsattacker och förhindra ytterligare försämringar (11). 

Nuvarande GOLD-rekommendationer från 2019 rekommenderar peroralt kortison 40 

mg dagligen i fem dagar till alla KOL-patienter oavsett svårighetsgrad av en 

exacerbation (4).  

Om kliniska symtom visar bakterieinfektion vid KOL-exacerbation med ökad purulent 

sputum ges även antibiotika. Antibiotikabehandling är av betydelse vid symtom som 

ökad andfåddhet, ökad mängd slem och purulent sputum (12). När sjukdomsförloppet 

försämras med ökad lungfunktionsförlust blir medicinbyte aktuellt för att förbättra 

livskvalitet och undvika dödlighet i KOL (13). 
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Syfte 

Syftet med detta projektarbete var att undersöka vilken evidens som finns för peroral 

kortisonkur enligt GOLD 2019s rekommendation vid mild-måttlig KOL-exacerbation 

hos KOL-patienter i GOLD stadium B. 

Metod 

En systematisk litteraturgenomgång gjordes enligt SBU-metoden. Sökfrågan gjordes 

utifrån syftet med hjälp av PICO-modellen (14). Databaserna PubMed och Cochrane 

Library användes för att hitta relevanta artiklar som svarar på syftet. PubMed valdes för 

att den är en stor internationell medicinsk databas som omfattar över 28 miljoner 

medicinrelaterade artiklar. Cochrane Library är en databas som publicerar systematiska 

översikter med randomiserande undersökningar inom hälso- och sjukvården. Sökord 

som använts vid sökningarna för att finna relevanta referenser till detta projektarbete var 

”oral corticosteroids”, ”COPD”, ”mild exacerbation”, ”moderate exacerbation”, 

”exacerbation”. En sökning via databaserna utfördes genom att testa olika 

kombinationer av sökorden, med hjälp av AND kunde sökorden kombineras. Vid 

användning av AND kombineras två eller flera sökord, vilket innebär att alla sökorden 

måste finnas med i artikeln. Sökorden som användes för sökning av relevanta artiklar 

och resultaten presenteras i tabell A1.1, bilaga A1. 

Bedömning av relevans 

Efter litteratursökningen påbörjades en granskning av referenserna och bedömning av 

relevansen och kvalitet utifrån titlar, abstrakt och fulltext. Enlig PICO-modellen gjordes 

relevansbedömningen av artiklarnas abstrakt med hjälp av inklusions- och 

exklusionskriterier. Därefter gjordes kvalitetsbedömning av de utvalda artiklarna i 

fulltext. Artikelbedömning utfördes för att bedöma studiernas relevans och kvalitet för 

frågeställningen samt syftet. Studiernas relevans och kvalitet bedömdes med hjälp av 

SBU-mallar (14), se bilaga A2, tabell 1.  

 

 



UPPSALA UNIVERSITET Vilka evidens finns det för att ge peroral kortisonkur till 

KOL-patienter med exacerbation? – en litteraturstudie 

  

 2019-11-14  

 

 

12 

Population  

Populationen avgränsades till vuxna 44–65 åringar. Diagnosen ställd med spirometri för 

att värdera värdet av FEV1 för patienter med mild till måttlig KOL-exacerbation. 

Populationen hamnar i avgränsades till patienter i GOLD stadium B och behandlas med 

peroral kortisonkur på akutmottagning eller vårdcentral.  

Intervention och Kontroll  

I projektarbetet inkluderades artiklar med peroralt prednisolon 30–40 mg och som 

kontroll valdes placebo. Enligt GOLD-rekommendationerna från 2019 rekommenderas 

prednisolon 40 mg både på akutmottagning och vårdcentral vid KOL-exacerbation 

oavsett svårighetsgrad. I de funna artiklarna har prednisolondoser mellan 30–40 mg 

inkluderats beroende på åren som studierna gjordes.  

Utfallsmått  

Utfallsmått som undersöktes i studien var FEV1 för att beskriva mättning av luftvolym 

som andas ut under den första sekunden, exacerbationsfrekvens med MRC-skalan, det 

vill säga skattning av andfåddhet och CAT-skalan för att se hur en KOL-patient 

upplever sin KOL.  

Exklusions - och inklusionskriterier 

Studier i form av randomiserade kontrollerande studier (RCT) och systematiska 

översikter inkluderades. Studierna skulle vara dubbelblinda eller singelblinda och 

skrivna på engelska. Studierna som ingår i projektarbetet skulle vara originalartiklar och 

inte review-artiklar. Exkluderades KOL-patienter med svår KOL-exacerbation, 

astmapatienter och KOL-patienter yngre än 30 år.  

Handsökning 

En sökning genomfördes av referenslistorna på de funna artiklarna i syfte att hitta flera 

relevanta artiklar vid litteratursökningen. Sex artiklar hittades, bland dessa exkluderades 

fyra på grund av fel utfallsvariabel och studietyp, medan två artiklar inkluderades i 

projektarbetet.  
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Kvalitetsgranskning 

Studierna kvalitetsgranskades med syfte att bedöma till vilken grad resultatet beror av 

systematisk bias (fel) och systematisk bias vid insamling och tolkning av data se tabell 

1. Kvalitetsgranskningen gjordes med hjälp av SBU-mallar för kvalitetsgranskning av 

randomiserade studier och systematiska översikter (14), se bilaga A3, A4.  

Diskussion av relevans- och kvalitetsbedömningarna 

Relevansbedömning och kvalitetsgranskning av insamlat material för en studie brukar 

oftast göras av två personer som har erfarenhet och specialistkompetens inom området. 

För att göra båda relevansbedömningen och kvalitetsgranskningen gjordes det endast av 

en person utan någon erfarenhet. I det här fallet kan bedömningen av studierna skilja sig 

markant med tanke på båda relevans och kvalitet. Om två erfarna personer hade gjort 

relevansbedömningen och kvalitetsgranskningen av de inkluderande artiklar skulle det 

vara bättre, det kan anses vara en svaghet.    

Etik 

Eftersom projektarbetet är en litteraturstudie krävs inte något etiskt godkännande för 

den enligt etikprövningsnämnden (15). 
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Tabell 1. Bedömning av relevans.  

Tabell 1. De åtta inkluderande artiklar relevans bedömdes med hjälp av mall för bedömning av 

relevans från SBU (14).  
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Resultat  

En litteratursökning genomfördes via databasen PubMed. Artiklar som innehöll något 

av sökorden inkluderades. Sökningen gav en uppfattning om hur mycket forskning som 

finns inom området. Majoriteten av de relevanta artiklarna hittades i PubMed och 

samma artiklar kunde även hittas i Cochrane library, alltså dublettpublicering. 

Resultatet av sökningen via PubMed genererade 154 abstrakt, där 145 abstrakt 

exkluderades efter relevansbedömning. Resultatet av sökningen via Cochrane library 

genererade 36 abstrakt, där 25 abstrakt exkluderades efter relevansbedömning. En 

sekundärsökning gjordes bland artiklarna och då inkluderades 2 abstrakt. Sammanlagt 

22 artiklar lästes i fulltext och 14 artiklar exkluderades. Totalt inkluderades åtta artiklar 

i projektarbetet (se figur 2). Dessa åtta artiklar genomgick kvalitetsgranskning och två 

artiklar bedömdes vara av hög kvalitet, det vill säga med låg risk för systematiskt fel. 

Sex artiklar bedömdes vara av medelhög kvalitet och ingen artikel bedömdes vara av 

låg kvalitet, alltså med hög risk för systematiskt fel (se tabell A6.1a-1b och tabell A7.1).    



UPPSALA UNIVERSITET Vilka evidens finns det för att ge peroral kortisonkur till 

KOL-patienter med exacerbation? – en litteraturstudie 

  

 2019-11-14  

 

 

16 

 

Figur 2. Schematisk bild över litteraturgranskning och urval av studier från PubMed samt 

Cochrane Library.  

En översiktssammanfattning av de inkluderande studier presenteras i en artikelmatris, se 

tabell A5.1, bilaga A5.   
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Jämförelse mellan peroralt prednisolon och placebo 

Studierna av Aaron et. al (16) och Brightling et. al (17) var dubbelblinda och 

randomiserade med placebokontroll. Syftet med studierna var att jämföra effekten 

peroralt prednisolon med placebo, vid mild till måttlig KOL-exacerbation för KOL-

patienter i GOLD stadium B. Studien av Walters et. al (18) var en systematisk översikt. 

I denna studie inkluderades 24 randomiserade, placebokontrollerade, singel eller 

dubbelblinda studier om KOL-patienter med mild till måttlig KOL-exacerbation (18). 

Resultatet av Aaron et. al (16) studien visade att peroralt prednisolon 40 mg dagligen i 

10 dagar jämfört med placebo gav signifikant minskning av exacerbationsfrekvens och 

sjukhusbesök inom 30 dagar. Under 7 dagars behandling visade resultatet att peroralt 

prednisolon gav signifikant förlängd tid att få en ny exacerbation. Efter 10 dagars 

behandling med peroralt prednisolon visade resultatet att behandlingen kunde 

signifikant lindra andfåddhet, förbättra lungfunktionen och livskvalitet hos KOL-

patienterna. Dessutom visade resultatet att peroralt prednisolon gav en signifikant 

ökning av FEV1-värden med 30%  (16).     

I studien av Brightling et. al (17) visade resultatet att peroralt prednisolon 30 mg 

dagligen i 14 dagar gav signifikant minskning av purulent sputum med 4 % jämfört med 

placebo. Även peroralt prednisolon gav en signifikant ökning av FEV1-värden och 

förbättring av lungfunktion hos KOL-patienterna. Peroralt prednisolon kunde också 

signifikant lindra andfåddhet, minska trötthet och förbättra förmåga att motionera. Innan 

tilldelning av peroralt prednisolon till KOL-patienterna kunde majoriteten av de springa 

12 meter, medan efter behandling kunde de springa upp till 20 meter  (17).   

Resultatet av studien Walters et. al (18) visade att peroralt prednisolon 30–40 mg 

dagligen i två veckor jämfört med placebo gav signifikant ökning av FEV1-värden med 

mer än 20 %. Resultatet visade även minskad andfåddhet, purulent sputum, symtom och 

KOL-exacerbation. Dessutom visade resultatet förbättrad lungfunktion och livskvalitet 

hos KOL-patienterna. Resultatet visade att lågdos peroralt prednisolon ≤ 20 mg 

dagligen i två veckor inte gav någon signifikant förbättring hos KOL-patienterna (18).  
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Jämförelse mellan peroralt prednisolon, budesonid, 

budesonid/formeterol och placebo 

Studierna av Weiner et. al (19), Renkema et. al (20) och Bathoorn et. al (21) var 

randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade studier. Enligt Weiner et. al (19) i 

studien var syftet att undersöka effekten av peroralt prednisolon och inhalerande steroid 

(budesonid) med placebo. Enligt Renkema et. al (20) i studien var syftet att jämföra 

effekten av peroralt prednisolon och budesonid med placebo. Enligt Bathoorn et. al (21) 

i studien var syftet att jämföra effekten av peroralt prednisolon och 

budesonid/formeterol med placebo.  

Resultatet av studien Weiner et. al (19) visade att peroralt prednisolon 40 mg dagligen i 

sex veckor gav en signifikant ökning av FEV1-värden med 20 % hos KOL-patienterna 

jämfört med placebo. Behandlingseffekten var signifikant mellan 2–4 veckor. Däremot 

gav peroralt prednisolon ingen signifikant ökning av FEV1 mellan vecka 4–6 (19).  

Resultatet av studien Renkema et. al (20) visade att peroralt prednisolon 40 mg dagligen 

i 8 dagar jämfört med placebo gav en signifikant ökning av FEV1-värden med mer än 20 

%. Resultatet visade också en signifikant lindrade andfåddhet hos KOL-patienterna. 

Dessutom minskade exacerbationsfrekvens från 2 exacerbationer per år till 1,5 

exacerbationer per år. Resultatet visade även att peroralt prednisolon gav förbättrad 

lungfunktion och livskvalitet hos KOL-patienterna (20).  

Resultatet av studien Bathoorn et. al (21) visade att peroralt prednisolon 30 mg dagligen 

i 14 dagar jämfört med placebo gav signifikant minskning av purulent sputum med 58 

% och en ökning av FEV1-värden efter två veckors behandling. Dessutom visade 

resultatet att peroralt prednisolon gav signifikant förbättrad hälsostatus och minskad 

totala symtom (21). 

 

 

 



UPPSALA UNIVERSITET Vilka evidens finns det för att ge peroral kortisonkur till 

KOL-patienter med exacerbation? – en litteraturstudie 

  

 2019-11-14  

 

 

19 

Jämförelse mellan peroralt prednisolon och intervenös prednisolon 

eller metylprednisolon 

Studierna av de Jong et. al (22) och Ceviker et. al (23) var randomiserade, kontrollerade 

studier. Studien av de Jong et. al (22) var en dubbelblind studie, medan Ceviker et. al 

(23) var singelblind. Enligt de Jong et. al (22) i studien var syftet att studera effekten av 

peroralt prednisolon jämfört med intervenös prednisolon, för KOL-patienter med mild-

måttlig KOL-exacerbation i GOLD stadium B (22). Enligt Ceviker et. al (23) i studien 

var syftet att jämföra effekten av peroralt prednisolon med intervenöst 

metylprednisolon, för KOL-patienter med mild-måttlig KOL-exacerbation (23).    

Resultaten av studien de Jong et. al (22) visade att peroralt prednisolon 60 mg dagligen i 

5 dagar och efter 30 mg dagligen i två dagar gav en signifikant ökningen av FEV1-

värden mellan 12–19% från dag 1 till dag 7. Dessutom gav peroralt prednisolon en 

signifikant förbättrad hälsostatus och livskvalitet från dag 1 till dag 7 hos KOL-

patienterna (22).  

Resultatet av studien Ceviker et. al (23) visade att peroralt prednisolon 30 mg dagligen i 

7 dagar jämfört med intervenöst metylprednisolon 1mg/kg/dag i 4 dagar med 

uppföljning 0,5 mg/kg/dag i 3 dagar gav signifikant ökning av FEV1-värden. Resultatet 

av peroralt prednisolon visade även att båda andfåddhet och upphostningar minskades 

efter 7 dagars behandling (23).   
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Diskussion  

Metoddiskussion  

En systematisk litteraturgenomgång utfördes med hjälp av SBU-metoden, där användes 

PICO (14). Utifrån syftet användes relevanta sökord för att hitta relevanta artiklar från 

de olika databaser, PubMed och Cochrane library. Genom att använda ”AND” kunde 

två eller flera sökord kombineras, vilket resulterar vid sökningen att alla sökorden finns 

med i artikeln. Resultatet av sökningarna blev att dem söktermer genererade ett antal 

relevanta artiklar som användes i projektarbetet. Efter sökningarna kunde 

relevansbedömning och kvalitetsgranskning av artiklarna utföras med hjälp av SBU-

mallarna. SBU-mallarna hjälpte med att kunna bedöma artiklarnas relevans för 

projektarbetet och bestämma om de valda artiklarna var av god kvalitet. I 

projektarbetets resultatdel inkluderades endast originalartiklar som var skrivna på 

engelska och som inte var reviewartiklar. De flesta artiklar inkluderades från PubMed, 

endast några artiklar hittades i Cochrane library och flera exkluderades på grund av 

dubblettpublicering. En sekundär sökning genomfördes bland de funna artiklar och 

därmed hittades två artiklar till som var relevanta för projektarbetet. KOL-patienter med 

svår KOL-exacerbation, astmapatienter och KOL-patienter som är under 30 år 

exkluderades. I de två olika databaser som användes begränsades inte tidsintervallet för 

sökningen, eftersom vid begränsat tidsintervall kunde relevanta studier missas. De flesta 

relevanta artiklar som inkluderades i studien var utförda innan 2008 förutom en från 

2014.  

Resultatdiskussion  

I två av de åtta relevanta artiklarna jämfördes endast peroralt prednisolon med placebo 

och i fyra av dem jämfördes peroralt prednisolon antingen med budesonid/formeterol 

eller placebo, medan i de två sista jämfördes peroralt prednisolon med intervenöst 

prednisolon/metylprednisolon. Jämförelsen mellan peroralt prednisolon och endast 

placebo i undersökningarna visade effekten bara av peroralt prednisolon. När det gäller 

att undersöka peroralt prednisolon jämfört med budesonid/formeterol och placebo var 

meningen att uppvisa om peroralt prednisolon och budesonid/formeterol ger bättre 
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effekt tillsammans till skillnad från att bara ge peroralt prednisolon. Jämförelsen av 

Peroralt prednisolon och intervenöst prednisolon/metylprednisolon gjordes med syfte att 

se effekt skillnaden mellan dessa två läkemedel. Peroralt prednisolon till skillnad från 

intervenöst är lättare att använda, det vill säga att vid användning av intervenöst 

prednisolon ska det ges på sjukhus medan peroralt kan tas även hemma av en KOL-

patient. Utifrån ekonomiskt perspektiv blir peroralt prednisolon jämfört med intervenöst 

billigare för hälsosjukvården och kräver mindre arbetskraft och tid att ge till KOL-

patienter. Även peroralt prednisolon enklare att ta till skillnad från inhalator för att vid 

användning av inhalationspreparat krävs oftast att KOL-patienten lära sig 

inhalationsteknik, särskild för äldre KOL-patienter.   

Majoriteten av studierna var dubbelblinda och randomiserade. Sju av de inkluderande 

studierna hade liknade studiedesign och bland dessa sju studierna bedömdes sex av dem 

vara av medelhög kvalitet (17–23), medan en studie bedömdes vara av hög kvalitet (16). 

I de flesta av studierna var populationsstorleken ganska liten (17, 20, 21, 23).  

Gällande den systematiska översikten hade forskarna inkluderat 24 artiklar och de flesta 

av artiklarna var RCT-studier. Artiklarna i denna systematiska översikten skiljde sig 

från de artiklar som inkluderades i detta projekt, vilket betyder att det finns låg risk att 

resultat återupprepas. I de åtta relevanta artiklarna dosen av peroralt prednisolon 

varierades, i tre av dessa artiklar (17, 21, 23) tilldelades samma doser, medan i fyra av 

artiklarna (16, 18, 19, 20) fick KOL-patienterna högre dos och i översiktsartikeln 

tilldelades både låg/hög dos av peroralt prednisolon (22). Variationen i dosen kan bero 

på att studierna var gjorda i olika länder under olika tider.  

Gällande behandlingseffekten och den kliniska fördelen med peroralt prednisolon 

skiljde sig inte resultaten mycket åt av de inkluderande studierna. De samtliga åtta 

studiernas resultat visade att det är signifikant bättre att ge peroral kortisonkur vid mild 

till måttlig KOL-exacerbation.  
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Styrkor och svagheter  

En svaghet med detta projektarbete var att i de inkluderade artiklarna var 

svårighetsgraden av KOL-exacerbation hos KOL-patienterna inte definierad exakt. 

Svårighetsgraden av KOL-exacerbation borde bestämmas utifrån FEV1-värden. En 

annan svaghet var att nya artiklar inte hittades. De flesta artiklar publicerats mer än tio 

år sedan. Dessutom kunde många relevanta artiklar inte inkluderas på grund av att de 

handlade om svår KOL-exacerbation.  

Styrkor med detta projektarbete var att en studie från 2014 hittades (23), vilket betyder 

att undersökningen nyligen hade gjorts inom området. Genom att undersöka resultatet 

av den nya studien kunde de äldres resultat bekräftas och det talar för att resultatet står 

sig och stämmer. En annan styrka var att de inkluderande artiklarna var antingen av 

medelhög kvalitet eller av hög kvalitet, vilket innebär en låg risk för bias.    

Framtida studier  

Flera studier behövs inom detta ämnesområde med mer fokus på mild till måttlig KOL-

exacerbation. Dessutom ska svårighetsgraden av sjukdomen beskrivas tydligare för att 

säkerställa skillnaden mellan mild, måttlig och svår KOL-exacerbation. Det är 

betydelsefullt att undersöka i framtida studier biverkningar av peroralt prednisolon 

särskild för KOL-patienter med exacerbation. Det behövs även flera studier med hög 

kvalitet för att öka tillförligheten och bekräfta de redan gjorda studiernas resultat.  

Slutsats   

Slutsatsen för projektarbetet var att peroralt prednisolon ger effekt vid mild till måttlig 

KOL-exacerbation i GOLD stadium B och därmed minskar exacerbationsfrekvens, 

förbättrar lungfunktion och livskvalitet. En mer nyanserande evidenssammanställning 

hade kunnat göras om även riskerna med kortisonbehandling hade beaktats.  
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Bilagor  

Bilaga A1  

Tabell A1.1. Sökord och kombinationer av sökorden för att göra litteratursökningen.   

Databas  Sökord  Resultat  

PubMed  1. Oral corticosteroids 8978 

PubMed 2. COPD 1014 

PubMed 3. Mild exacerbation 776 

PubMed 4. Moderate 

exacerbation 

1145 

PubMed 5. Exacerbation 3292 

PubMed 1 AND 2 AND 5 112 

PubMed 1 AND 2 AND 4 33 

PubMed 1 AND 2 AND 3 9 

Cochrane Library 1 AND 2 14 

Cochrane Library 1 AND 2 AND 5 12 

Cochrane Library 1 AND 2 AND 4  9 

Cochrane Library 1 AND 2 AND 3 1 

Tabell A1.1. litteratursökningen gjordes via PubMed och Cochrane Library, där olika sökord 

användes utifrån syftet. Sökorden kombinerades med hjälp av ”AND” och de olika kombinationer 

av sökorden genererade olika antal artiklar i dessa två databaser.  
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Bilaga A2. 

Mall från SBU för bedömning av relevans  
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Bilaga A3. 

Mall från SBU för kvalitetsgranskning av randomiserade studier. 
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Bilaga A4.  

Mall från SBU för randomisering av systematiska översikter. 
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Bilaga A5. 

Tabell A5.I. Artikelmatris  

Författare, 

år, 

tidskrift 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitets-

bedömning 

De Jong et 

al. 2007. 

Chest.  

”Oral or IV prednisol

one in 

the treatment of COP

D exacerbations: a 

randomized, 

controlled, double-

blind study.” 

 

Värdera effekten av 

peroralt prednisolon 

jämfört med 

intervenöst för 

KOL-patienter med 

exacerbation. 

Randomiserad 

kontrollerad studie, 

randomiseringen 

gjordes med hjälp med 

ett 

datorminimeringsprogr

am, placebo. Patienter 

60–65 åringar 

tilldelades peroralt eller 

intervenöst prednisolon 

60 mg i 5 dagar efter 

dosen sänktes till 30 

mg per dag i 2 dagar 

sedan jämfördes 

effekten med placebo. 

Uppföljningsperioden 

var 90 dagar på 

vårdcentral.   

Peroralt 

prednisolon gav 

signifikant ökning 

av FEV1 och 

förbättrade 

hälsostatus inom 7 

dag. Även 

behandlingen 

förkortade 

sjukhusvistelse för 

KOL-patienterna 

med exacerbation. 

Medelhög  

Aron et al. 

2003. N 

Engl J 

Med. 

”Outpatient oral pred

nisone after emergen

cy treatment of chron

ic obstructive pulmon

ary disease.”  

 

Studera effek av 

peroralt prednisolon 

för att minska 

risken för KOL-

exacerbation efter 

vårdcentralbesök. 

Randomiserad, 

dubbelblind, placebo-

kontroll studie. 147 

patienter efter 

vårdcentral besök på 

grund av en KOL-

exacerbation 

randomiserades, efter 

tilldelades 

interventionen peroralt 

prednisolon 40 mg 

dagligen och kontrollen 

i 10 dagar. Efter 

behandlingen 

utvärderade effekten av 

prednisolon jämfört 

med placebo på FEV1, 

hälsostatus, livskvalitet 

och återbesök till 

sjukhus.   

Jämfört med 

placebo 

prednisolon 

minskade 

signifikant återfall 

på sjukhus under 

30 dagar på grund 

av KOL-

exacerbation. Även 

prednisolon 

förlängde 

signifikant tiden att 

få ny exacerbation 

under 7 dagars 

behandling. 10 

dagars behandling 

med prednisolon 

jämfört med 

placebo visade 

signifikant lindring 

av andfåddhet efter 

en KOL-

Hög  
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exacerbation och 

förbättrad 

lungfunktion. 

Dessutom ökades 

FEV1-värden 

signifikant jämfört 

med placebo. 

Renkema 

et al. 1996. 

Chest.  

“Effects of long-term 

treatment with cortic

osteroids in COPD.” 

 

Undersöka effekten 

av peroral 

kortisonkur för 

KOL-patienter.  

Randomiserad, 

dubbelblind, placebo-

kontroll, parallell 

designstudie. 

Patienterna mellan 55–

65 år, tilldelades 

prednisolon 40 mg 

dagligen i 8 dagar, med 

budesonid eller utan 

och jämfördes med 

placebo under 8 dagar. 

Efter 

behandlingsperioden 

utvärderades FEV1, 

lungfunktion och 

livskvalitet.   

8 dagar 

Prednisolon 

användning gav 

signifikant ökning 

av FEV1 med mer 

än 20 % jämfört 

med placebo. Även 

signifikant 

symtomminskning, 

och signifikant 

lindring av 

andfåddhet. Under 

första året av 

studien minskade 

Exacerbationsfrekv

ens, medan vid 

andra året ingen 

signifikant 

förändring skedde.  

Medelhög  

Ceviker et 

al. 2014. 

Pulm 

Pharmacol 

Ther.   

“Comparison of two 

systemic steroid 

regimens for the 

treatment of COPD 

exacerbations.” 

 

utvärdering av 

effekten mellan 

peroralt och 

intervenöst kortison 

hos KOL-patienter 

med exacerbation. 

Randomiserad, singel-

blind studie. Patienter 

äldre än 40 år med 

KOL-exacerbation 

inkluderades. 

Tilldelades peroralt 

prednisolon 30–40 

mg/dag för sju dagar 

och intervenöst 

metylprednisolon 1 

mg/kg/dag för fyra 

dagar och uppföljning 

med 0,5 mg/kg i 3 

dagar. FEV1 

utvärderades efter 

behandlingen för att 

undersöka 

behandlingseffekten av 

peroralt prednisolon.  

Peroralt 

prednisolon visade 

sig ge signifikant 

ökning av FEV1. 

Dessutom 

minskade 

signifikant symtom 

och andfåddhet 

under 7 dagars 

behandling.    

Medelhög  

Bathoorn 

et al. 2008. 

“Anti-Inflammatory 

Effects of Combined 

Budesonide/Formoter

Jämföra effekt av 

budesonid/formeter

ol och peroralt 

randomiserad, 

dubbelblind 90 dagars 

studie. Patienter äldre 

Behandling med 

prednisolon i 14 

dagar minskade 

Medelhög  



UPPSALA UNIVERSITET Vilka evidens finns det för att ge peroral kortisonkur till 

KOL-patienter med exacerbation? – en litteraturstudie 

  

 2019-11-14  

 

 

35 

COPD. ol in COPD 

Exacerbations.” 

prednisolon med 

placebo i 14 dagar 

för KOL-patienter 

med exacerbation 

på vårdcentral.  

än 40 år med mild till 

måttlig KOL som 

tilldelades 

interventionen peroralt 

prednisolon 30 mg 

dagligen, n=15, eller 

kontrollen, n=14. 

Under 30 dagars 

uppföljningstid 

utvärderades 

förändringen av FEV1, 

sputum purulent, 

symtom miniskning 

samt hälsostatus mellan 

prednisolon och 

placebo.  

signifikant purulent 

sputum med 58 % 

jämfört med 

placebo och även 

ökade FEV1 med 

27 ml. Även 

minskade 

behandlingen 

signifikant symtom 

jämfört med 

placebo och gav en 

förbättrad 

hälsostatus. 

Walters et 

al. 2005. 

Cochrane 

Database 

Sys Rev.  

“Oral corticosteroids 

for stable chronic 

obstructive 

pulmonary disease” 

 

Bedöma effekten av 

peroralt prednisolon 

med avseende 

förbättrad 

hälsostatus, 

livskvalitet och 

lungfunktion. 

Därefter 

undersöktes 

effekten av 

behandlingen på 

exacerbationsfrekve

ns.  

En systematisk översikt 

gjordes som 

inkluderade 24 st 

randomiserad, 

placebokontroll 

perspektivstudie, singel 

eller dubbelblind, 

parallell grupp eller 

crossoverstudier. 

Peroralt prednisolon 

jämfördes med placebo 

hos KOL-patienter med 

mild måttlig 

exacerbation. KOL-

patienterna var vuxna 

KOL-patienter med 

diagnos FEV1 (FEV1 

<80%, eller FEV1<70% 

av beräknat 

normalvärde).  

peroralt 

prednisolon låg dos 

i en vecka gav 

inget signifikant 

resultat, medan 

peroralt 

prednisolon 30–40 

mg dagligen i tre 

veckor gav 

signifikant ökning 

av FEV1, mer än 20 

%, förbättrad 
lungfunktion och 

livskvalitet samt 

minskad 

andfåddhet och 

sputum purulent 

jämfört med 

placebo. 

Hög  

Brightling 

et al. 2000. 

Lancet. 

“Sputum eosinophilia

 and short-

term response to pred

nisolone in chronic 

obstructive 

pulmonary disease: 

a randomised 

controlled trial.” 

 

Jämföra effekten av 

peroralt prednisolon 

med placebo för att 

minska purulent 

sputum hos KOL-

patienter.   

Randomiserad, 

dubbelblind, 

crossoverstudie. 

Patienter äldre 40 år, 

tilldelades 

interventionen peroralt 

prednisolon 30 mg 

dagligen i 14 dagar och 

sedan jämfördes med 

kontrollen. Patienter 

undersöktes med 

diagnos av minskat 

Peroralt 

prednisolon gav 

statistik signifikant 

resultat att purulent 

sputum minskades 

med 4 % jämfört 

med placebo, 

FEV1-värden 

ökades, trötthet 

minskades och 

förbättrades 

förmågan att 

Medelhög  
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FEV1 värde och ökad 

purulent sputum.  

motionera. 

      

Weiner et 

al. 1999. J 

Intern 

Med  

“The response to 

inhaled and oral 

steroids in patients 

with stable chronic 

obstructive 

pulmonary disease” 

 

Undersöka effekten 

av peroralt 

prednisolon och 

inhalationssteroider 

jämfört med 

placebo för KOL-

patienter som svarar 

på behandlingen.   

Randomiserad, 

dubbelblind, 

placebokontroll, 

crossoverstudie. 168 

KOL-Patienter med 

FEV1 mellan 50–60% 

av normalvärde deltog i 

studien, n=44 som icke 

svarande och n=124 

svarande på 

steroidbehandling. 

Efter behandlingen 

utfallsvariabel FEV1 

utvärderades. 

FEV1 ökades med 

mer än 20 % 

jämfört med 

placebo och 

resultatet visade 

signifikant ökning 

av FEV1 vid fyra 

veckors 

behandling, medan 

peroralt 

prednisolon gav 

ingen signifikant 

ökning av FEV1 vid 

vecka sex.  

Medelhög  
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Tabell A6.1a. Bland de sju randomiserande studierna som genomgick kvalitetsgranskning 

bedömdes kvaliteten av en vara av hög kvalitet, det vill säga Aaron et. al, vilket innebär låg risk för 

bias. Medan kvalitetsgranskningen av resterande relevanta artiklar bedömdes vara av medelhög 

kvalitet eftersom de hade högre risk för bias. 

Tabell A6.1b. kvalitetsgranskning av den systematiska översikten 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 summering 

Walters 

et al. 

2005. 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja oklart Ja Ja Ja Ja   

Tabell A6.1b. Den systematiska översiktsartikeln bedömdes vara av hög kvalitet, alltså Walters et. 

al, vilket betyder låg risk för bias.   
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Tabell A7.1 kvalitet och karaktär av inkluderande studier  

Författare 

År 

Referens 

Land 

Population  Studieperiod intervention Kontroll  Studiekvalitet och 

kommentarer 

Aaron et al. 

2003 (16) 

Storbritannien 

n= 140 

Ålder: 35–

65 år 

4 veckor  Peroralt prednisolon 

40 mg/dag 

Placebo  Hög  

Dubbelblind  

Brightling et 

al. 2000 (17) 

Storbritannien 

n= 67 

Ålder: 40–

65 år 

4 veckor Peroralt prednisolon 

30 mg/dag  

Placebo  Medelhög   

Tydlig randomiserad  

Dubbelblind  

Bathoorn et 

al. 2008 (21) 

Nederländerna 

n= 45 

Ålder: 40–

65 år  

2 veckor  Peroralt prednisolon 

30 mg/dag eller 

budesonid/formetrol 

Placebo  Medelhög          

Tydlig 

randomiseringsmetod  

Dubbelblind 

Ceviker et al. 

2014 (23) 

Turkiet  

n=40 

Ålder: 40–

65  

3 månader  Peroralt prednisolon 

30 mg/dag  

Intervenös 

metylprednisolon 

Medelhög  

Oklar 

randomiseringsmetod 

Singelblind   

De Jong et al. 

2007 (22) 

Nederländerna  

n=210 

Ålder: 44–

65 år  

2 år  Peroralt prednisolon 

60 i fem dagar, 

därefter 30 mg i två 

dagar  

Intervenös 

Prednisolon 

Medelhög  

Tydlig 

randomiseringsmetod 

Dubbelblind  

Jäv  

Renkema et 

al. 1996 (20) 

Nederländerna 

n= 58 

Ålder: 55–

65 år  

2 år Peroralt prednisolon 

40 mg/dag med 

eller utan budesonid 

Placebo Medelhög         

Oklar 

randomiseringsmetod  

Dubbelblind   

Weiner et al. 

1999 (19) 

Israel  

n= 159 

Ålder: 44–

65 år  

6 veckor  Peroralt prednisolon 

40 mg/dag eller 

budesonid 

Placebo Medelhög   

Tydlig 

randomiseringsmetod  

Dubbelblind      

Walters et al. 

2005 (18) 

Australia  

n=393 

Ålder: 35–

65 år 

1 år  Peroralt prednisolon 

30–40 mg/dag 

Placebo  Hög  

 


