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Sammanfattning 
 
Introduktion 
KOL står för ”kronisk obstruktiv lungsjukdom” och är en progressiv lungsjukdom som 
leder till andningssvårigheter. Det finns två huvudtyper av KOL: 1) Kronisk bronkit, som 
involverar en långvarig hosta med slem, 2) och emfysem, som innebär skador på lungorna 
över tid. Det är en vanlig sjukdom som i de allra flesta fall beror på tobakexponering. 
Luftvägsobstruktionen är inte helt reversibel och kan inte normaliseras med optimal 
behandling. Symptom kan dock mildras med inhalationssteroider (ICS) och 
luftrörsvidgande läkemedel. Pneumoni eller lunginflammation är en infektion i lungorna 
som kan orsakas av virus, bakterier och svamp. Infektionen förorsakar inflammation i 
lungornas luftsäckar som kan fyllas med vätska eller var vilket kan orsaka slemhosta, 
andningssvårigheter, bröstsmärtor, feber och frossa. Det är mest allvarligt för mycket små 
barn och äldre samt personer med underliggande sjukdom eller nedsatt immunförsvar. 
Det finns två huvudtyper av pneumoni, samhällsförvärvad och sjukhusförvärvad där 
sistnämnda tenderar att vara mer allvarlig. Orala antibiotika kan behandla de flesta fall av 
bakteriell pneumoni om inte antivirala och antifungurala medel är motiverade. Det är 
känt att behandling med ICS ökar pneumonirisken hos patienter med KOL men det är 
oklart om risken varierar mellan olika typer och doser av ICS. Trots fördelarna med ICS-
behandling vid KOL är det viktigt att vårdgivare är medvetna om en möjlig utveckling av 
pneumoni då detta kan leda till ytterligare lungskador.  
 
Syfte 
Litteraturstudiens syfte är att undersöka risken för pneumoni, pneumonirelaterad 
mortalitet och sjukhusinläggning som biverkan av olika typer och doseringar av ICS hos 
patienter som behandlas för KOL. 
 
Metod 
Resultat och diskussion i denna litteraturstudie baseras på åtta originalartiklar som 
sammanställts och jämförts för att undersöka pneumonirisken hos KOL-patienter. De 
flesta artiklarna erhölls från databaserna PubMed, Web of Science och Google Scholar. 
Till introduktion har internetsidor och en bok brukats. 

 
Resultat 
Studierna utfördes med sammanlagt 411 412 KOL-patienter vars data täcker en 
uppföljningsperiod av 8.4 år i genomsnitt. Fem av studierna visade en ökning av 
pneumonirisken med minst 60%. Bland dessa studier fanns också resultat som visade en 
ökning av antal sjukhusinlagda patienter och tiden för sjukhusvistelse liksom ökad 
dödlighet till följd av pneumoni. Jämförelsevis var dessa negativa effekter mycket högre 
för ICS av typen flutikason än för budesonid. Tre av dessa fem artiklar kunde påvisa en 
statistiskt signifikant dosresponseffekt. I de tre jämförande studier som talade mot 
hypotesen om ICS:s negativa effekter redovisades istället flera behandlingsfördelar med 
ICS. Somliga artiklar är eniga i att ytterligare undersökningar kring sambandet mellan 
ICS och pneumonier är motiverade, även om deras respektive resultat stöder redan 
befintliga underlag för en ökad pneumonirisk.  
 
Diskussion och slutsats 
Litteraturstudiens resultat baseras på många olika studier med olika studiedesign och 
förutsättningar som överlag besvarar primärfrågorna på ett likartat sätt. De effekter med 
ökad pneumonirisk, mortalitet och sjukhusinläggningar som påvisades vid ICS-
behandling överensstämmer med de resultat som redovisats i tidigare studier, med 
untantag för dosberoende. Försiktighetsåtgärder vid ICS-behandling för KOL bör vidtas 
eftersom en hel del fortfarande är okänt och konsekvenserna av ICS kan vara allvarliga. 
Ytterligare studier är välkomnade. 
 
Nyckelord: inhalationssteroider, pneumoni, KOL, risk, mortalitet   
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Förkortningar och definitioner 
 
CAT = COPD Assessment Test  
COPD = Chronic obstructive pulmonary disease 
EMA = European Medicines Agency 
EMR = Electronical medical register – Elektronisk journaldata 
EU=Europa 
FEV1 = Forced Expiratory Volume in the first second – Forcerad utandning (i liter) per 
sekund 
FVC = Forced vital capacity - Forcerad vitalkapacitet (lungvolym i liter vid forcerad 
utandning efter maximal inandning). 
GOLD = Global Initiative on Chronic Obstructive Lung disease 
HR = Hazard ratio 

ICD-10 = International Classification of Diseases - Internationell statistisk klassifikation 
av sjukdomar och relaterade hälsoproblem 
ICS = Inhaled corticosteroids - inhalerade kortikosteroider 
ISQ = Institut de la statistique du Québec  - Statlig statistikbyrå i Quebec 
KOL = Kronisk obstruktiv lungsjukdom 
LABA = Long acting β2-agonist - långverkande β2-agonist 
mMRC = Modified Medical Research Council 
PRAC = Pharmacovigilance Risk Assessment Committee 
Québec = Provins i östra Kanada  
RAMQ = Régie de l’assurance maladie du Québec – Statlig sjukförsäkringsnämnd i 
Quebec 
RR = Relativ risk 
SAS = Statistical Analysis System 
 
Akut bronkiolit - luftvägskatarr i de små luftvägarna. 
Bakteriekulturtest - metod för att multiplicera mikrobiella organismer genom att låta 
dem reproducera sig i ett förutbestämt odlingsmedium under kontrollerade 
laboratoriebetingelser. Kan användas som komplement till gramfärgning. 
Baslinjenivå - patientegenskaper vid en vetenskaplig studies början som jämförs med 
de resultat en behandling ger.  
Bronkiektasier - lokala luftrörsutvidgningar. 
”Confonders”: en sammanblandning av orsaksfaktorer/andra okända variabler som 
påverkar och snedvrider resultatet. 
Fishers exact analysis - statistiskt signifikanstest som används för att bestämma om 
det förekommer några statistiskt signifikanta associationer mellan variabler eller för att 
utvärdera behandlingsgruppernas homogenitet. 
Hazard ratio - riskförhållandet mellan två incidenter vid varje/en viss tidpunkt under 
studieperioden (ger en omedelbar risk vid en viss tidpunkt).  
Intention to treat - analys som innebär att alla patienter som registrerades och 
slumpmässigt tilldelades behandling behandlas i analysen och analyseras i grupperna till 
vilka de randomiserades. 
Källpopulation - en population från vilken studiesubjekt dras. 
Känslighetsanalys - Analys som bedöma hur stabila resultaten är om målvariablerna 
påverkas av förändringar i andra variabler. 
Lunginfiltrat - på röntgenbild synliga förändringar i lungvävnaden vilket talar för 
infektion. 
Lung konsolidering  - lung konsolidering uppstår när luften som fyller luftvägarna i 
lungorna ersätts med något annat, ofta vätska. 
Pneumonit - Pneumoni orsakad av läkemedel, virusinfektion eller inhalation av toxisk 
substans. 
Poliklinik  - öppenvård 
Primär vård - primärhälsovård som tillgodoser en större grupp. Har ofta första 
kontakten med patienterna. 
P-värde - sannolikhet (inom statistisk hypotesprövning). 



 

 

Relativ risk - riskförhållandet mellan två kumulativa incidenter under en hel 
studieperiod (risk vid exponering dividerat med risk vid icke-exponering) även kallat 
riskkvot. 
Sekundär vård - specialistvård som tillgodoser några få behov. 
Sputum gramfärgning - ett laboratorietest som används för att snabbt detektera 
bakterier i sputumprov som kan tyda på infektion, inklusive pneumoni. 
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1. Introduktion 
 
1.1 Kronisk obstruktiv lungsjukdom 
1.1.1 Symptom och orsak 
KOL står för kronisk obstruktiv lungsjukdom, på engelska COPD (Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease). I denna rapport kommer akronymen KOL användas. KOL är en 
progressiv inflammatorisk lungsjukdom som kännetecknas av täta och långvariga 
andningsbesvär så som ihållande slemhosta, frekvent pipande andning, ofrivillig 
viktnedgång, långdragna förkylningar och dyspné (andnöd) följt av fatigue (uttalad 
trötthet som inte går över vid vila) [1, 2]. Utan behandling blir symptomen gradvis sämre 
och i perioder kan symptomen bli plötsligt värre, känt som exacerbationer. KOL orsakas 
av en inflammation i luftrören och alveolerna (bronkiolit) och senare i förloppet bildas 
slem och luftrören drar ihop sig vilket hindrar luft från att ta sig ner till lungorna. 
Inflammationen leder till en utbredd destruktion av alveolernas väggar där det bildas 
hålrum (emfysem) och alveolerna blir oelastiska säckar. I dessa hålrum kan luftutbyte 
inte längre ske vilket leder till dyspné [3]. Vanligaste orsaken är exponering för tobaksrök 
följt av skadliga gaser eller damm och i sällsynta fall ligger arvsanlaget bakom sjukdomen. 
Risken att drabbas är högre för kvinnliga patienter och patienter över 40 år. KOL är den 
tredje ledande dödsorsaken i världen och en av Sveriges stora folksjukdomar med en 
prevalens på 8.5% [2].  
 
1.1.2 Diagnostik 
Diagnos kan ställas och obstruktivitet påvisas vid en spirometriundersökning om kvoten 
FEV1/FVC är mindre än 0.7 (70% av FVC) efter bronkdilation. FEV1 (forcerad 
exspiratorisk volym på en sekund) är den volym luft som en person kan blåsa ut på en 
sekund och FVC (forcerad vitalkapacitet) är den maximala volymen luft som andas ut 
genom maximal utandning efter maximal inandning (ett andetag). Utifrån FEV1 (procent 
av förväntat normalvärde) kan KOL stadieindelas enligt tabell 1. Sjukdomens inverkan på 
patientens liv kan mätas med hjälp av ett utväderingstest med åtta frågor, ett så kallat 
COPD Assessment Test (CAT) som graderar svaren från noll (inga symptom) till fem 

(svåra symptom) och adderar poängen (maxpoäng 40). Dyspnén värderas med hjälp av 
Modified Medical Research Council (mMRC)-skala som värderar dyspnén från ett (inte 
besvärad av andfåddhet, förutom vid ansträngning) till fem (för andfådd för att lämna 
huset, eller andfåddhet vid klädombyte) [5]. Därefter kan stadiet av KOL beskrivas med 
GOLD:s internationella klassificeringssystem enligt figur 1. GOLD står för Global 
Initiative on Chronic Obstructive Lung disease och behandlingsval styrs av given 
klassifikation A, B, C eller D [6].  

 
Tabell 1: spirometrisk stadieindelning av KOL, omarbetad från [5]  

Stadium FEV1 (% av förväntat normalvärde) 
Stadium 1 (Mild KOL) FEV1 ≥ 80 % 
Stadium 2 (Lindrig KOL) 50 % ≤ FEV1 < 80 % 
Stadium 3 (Medelsvår KOL) 30 % ≤ FEV1 < 50 % 
Stadium 4 (Svår KOL) FEV1 < 30 % 
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Figur 1: klassificering av KOL utifrån GOLD, omarbetad från [6]. 

 
1.1.3 Farmakologisk behandling 
För närvarande finns inget känt botemedel för KOL, men tillståndet kan förebyggas och 
behandlas. Kortikosteroider eller steroider, är antiinflammatoriska läkemedel som liknar 
de hormoner som normalt bildas i binjurebarken, exempelvis glukokortikoiderna 
hydrokortison och prednisolon samt mineralkortikoiden aldosteron. De har ett brett 
användningsområde och används exempelvis som substitution vid binjuresvikt eller för 
att dämpa inflammatoriska processer och immunreaktioner [7]. När de tas vid inandning 
fäster de sig vid receptorer i luftvägarna vilket minskar inflammation och underlättar 
andningen vid exempelvis astma, KOL eller pneumoni. De tas vanligen via inhalatorer 
som kan innehålla en kortikosteroid eller en kortikosteroid i kombination med 
exempelvis en luftrörsvidgande, långverkande β2-agonist (LABA), kortverkande β2-
agonist (SABA) eller långverkande muskarinreceptorantagonist (LAMA) för att förbättra 
lungfunktionen och förebygga exacerbationer. Inhalerade kortikosteroider (ICS) är 
viktiga för att minska antalet exacerbationer förknippade med KOL. Beklometason, 
budesonid, flunisolid, flutikasonpropionat och flutikason furoat är godkända och 
marknadsförda inom EU [8].   
 
Till LAMA hör tiotropium, umeklindinium och glykoperronium som doseras en gång 
dagligen samt aklinidium som doseras en gång dagligen. Till LABA hör formoterol och 
salmeterol som doseras två gånger dagligen. Indakaterol, odokaterol och vilanterol kan 
doseras en gång dagligen då dessa har en duration på 24 timmar. Vid otillräcklig effekt 
kan LAMA+LABA ges t.ex glykopurranium/indikaterol, tiotropium/olodaterol eller 
umeklidinium/vilanterol en gång dagligen. Aklidinum/formoterol ges två gånger 
dagligen. Har patienten dessutom exacerbationer görs tillägg av ICS till LABA, t.ex 
formoterol/budesonid, salmeterol/flutikason, formoterol/beklometason eller 
formoterol/flutikason. Alla patienter behandlas enligt läkemedelsverkets 
behandlingsalgoritm för KOL som bygger på symptomgrad och antal exacerbationer [9].  
 
1.2 Pneumoni 
1.2.1 Symptom och orsak 
Pneumoni kommer från nylatinets pneumoniʹa som betyder lunginflammation [10]. I 
denna rapport kommer termen pneumoni användas. Med pneumoni menas en infektion 
som inflammerar lungans luftblåsor (alveoler). Luftsäckarna kan fyllas med vätska eller 
var, vilket kan orsaka symptom som hosta med färgat eller blodblandat slem, feber, 
frossa, nytillkommen konfusion, huvudvärk, dyspné, uttalad trötthet och 
andningskorrelerad bröstsmärta [11]. Pneumoni följer ofta en virusinfektion som ger ett 
nedsatt försvar i övre luftvägarna, exempelvis influensa. Bronkialsekretionen som 
stimuleras av virusinfektionen skapar en gästvänlig miljö för profilering av olika 
bakterier, vanligen den mest virulenta bakterien s. pneumoniae (pneumokocker) som står 
för 50% av samhällsförvärvade pneumonier. Haemophilus influenzae och moraxella 
catarrhalis är också vanligt förekommande och vid sjukhusförvärvad pneumoni kan ett 
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flertal bakterier spela in. Förutom bakterier och virus kan pneumoni också orsakas av 
svamp [12, 13].  
 
1.2.2 Diagnostik och farmakologisk behandling 
Diagnos kan ställas genom främst lungröntgen och/eller mätning av vita blodkroppar, 
syrehalt eller CRP-värde samt via sputumodling [11]. Trots inverkan av 
antibiotikabehandling förblir pneumoni ett betydande problem som drabbar kring 1% av 
befolkningen per år varav 15-20% av dessa kräver sjukvård [13]. Det är främst en sjukdom 
som drabbar barn under två år och personer över 65 år samt personer som har ett nedsatt 
immunförsvar och den är betydligt vanligare hos män än hos kvinnor. Val av behandling 
baseras på typ av etiologisk agenssvårighetsgrad, ålder, komorbiditet och patientens 
allmäntillstånd. Antibiotikabehandling är alltid motiverat, i första hand oralt penicillin 
som de flesta bakterier är känsliga för, samt amoxicillin eller doxycyklin. Om det är virus 
som är orsaken finns i nuläget ingen effektiv behandling men dessa läker ofta av sig själv. 
Årlig influensavaccination samt pneumokockvaccination är rekommenderat för äldre 
över 65 år [14]. 
 
1.2.3 Kunskapsläge kring sambandet mellan pneumoni och ICS 
Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s kommitté för säkerhetsbevakning och 
riskbedömning av läkemedel, PRAC, bekräftade i en rapport från 2016 att behandling 
med ICS ökar risken för pneumoni hos patienter med KOL men att det är oklart hur stor 
risken är och om risken varierar mellan olika typer av ICS [15].  
 
Pneumoni är särskilt farligt för äldre och personer med KOL eftersom den ökar risken för 
respiratorisk insufficiens vilket innebär att kroppen antingen inte får tillräckligt med syre 
eller inte lyckas göra sig av med koldioxid. I Sverige insjuknar en av 100 årligen i 
sjukdomen [3, 13]. Trots fördelarna med ICS-behandling vid KOL är det viktigt att 
vårdgivare är medvetna om en möjlig utveckling av pneumoni som komplikation av dessa 
behandlingar för att kunna väga denna mot nyttan och sätta in en lämplig behandling.  

2. Syfte 
Litteraturstudiens syfte är att utvärdera risken för pneumoni som biverkan av olika 
inhalationssteroider med eller utan långverkande β2-agonister hos patienter som 
behandlas för KOL. En sådan utvärdering kan bidra med kunskap om komplikationen 
och därmed vara vägledande för val av behandling. Studien avser besvara följande 
frågeställningar: 

 

• Ökar ICS pneumonirisken hos KOL-patienter? 

• Varierar risken för pneumoni mellan olika typer av ICS? 

• Varierar risken för pneumoni mellan olika doseringar av ICS? 

• Ökar mortalitet och antalet sjukhusinläggningar med pneumoni vid användning 
av ICS? 

 

3. Metod 

För denna litteraturstudie har en litteratursökning genomförts under perioden 2020-01-
30 till 2020-03-13. Litteraturstudien omfattar åtta originalartiklar från databaserna 
Pubmed, Web of Science och Google Scholar.  
 
Inklusionskriterierna var följande: 
En studiepopulationen på minst 40 år 
Kliniska studier i full text 
Användning av ICS i studien 
Deltagare ska vara diagnostiserade med KOL 
Alla studietyper som kan besvara frågeställningen 
 
Exklusionskriterierna var följande: 
En studiepopulation under 40 år 
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Studier med otillgänglig fulltext 
ICS används inte i studien 
Deltagarna är inte diagnostiserade med KOL 
 
Sökning i Pubmed gjordes via Umeå universitets biblioteksida för större tillgång till olika 
artiklar. Sökord i form av Medical Subject Headings (MeSH-termer) användes och 
kompletterades med sökfiltret ”Clinical trials” och ”humans” eftersom inklusionskriteriet 
var att studierna skulle vara utförda på människor. Valda MeSH-termer var ”pneumonia”, 
”chronic obstructive pulmonary disease” och ”steroids”. Detta gav 13 träffar varav tolv 
orelevanta artiklar exkluderades efter granskning av titlar och abstract. Återstående 
utgjorde underlag för studie 1. För att hitta korrekta sökord användes Svensk MeSH 
(SweMeSH) [17]. SweMeSH användes också för att hitta korrekta översättningar av 
engelska ord exempelvis ”respiratory physican” som översattes till lungläkare. Eftersom 
ICS för behandling av KOL används främst av äldre har studiepopulationens ålder 
begränsats till minst 40 år. Alla studietyper som kan besvara frågeställningen har 
inkluderats oavsett typ av utfallsmått, även om relativ risk (RR) som utfallsmått varit 
övervägande.   
 
I databasen Web of Science gjordes sökningar med fritexten “Chronic obstructive 
pulmonary disease” och “Pneumonia” och sökningarna avgränsades till “article” och 
“relevance” men då detta gav 2832 sökträffar användes även filtret “pharmacology 
pharmacy” vilket gav 128 sökträffar. Efter granskning av första sidans titlar hittades en 
relevant artikel till studie 2. Referenslistan i denna artikel härledde till fem andra 
relevanta artiklar i Pubmed vad gäller dosresponseffekt av ICS. De 5 relevanta artiklarna 
lästes i sin helhet varefter en artikel användes till studie 3. 
 
I Google Scholar gjordes en frisökning med ”identifying risk of pneumonia in COPD 
patients” respektive ”ICS  risk of Pneumonia COPD cohort” som gav två relevanta artiklar, 
en till studie 4 och en till studie 5. Studie 6 och 7 hittades inom referenser i föregående 
studier medan studie 8 hittades inom referenserna för studie 7. 
 
Kunskapsunderlaget för introduktion hittades via internethemsidorna European Medical 
Drug Agency (EMA), Riksförbundet – Hjärtlung, Hjärt-lungfonden, Goldcopd, 
Läkemedelsverket, Läkemedelsboken, Internetmedicin, 1177 Vårdguiden och 
uppslagsverket Nationalencyklopedin (NE) samt Rubin’s pathology av Emanuel Rubin; 
Howard M Reisner (6:e upplagan). I EMA och riksförbundet-Hjärtlung användes 
frisökning med orden ”pneumonia and COPD” resp. ”KOL rapport” och sökträffar 
sorterades efter relevans. Majoriteten av definitionerna kommer från Psykologiguidens 
lexikon, SweMeSH och NE. Underlag till diskussionen erhölls främst vid genomgång av 
referenser ur utvalda originalartiklar men även ur samma underlag som för 
introduktionen. I tabell 2 nedan redovisas använda databaser, filter, söktermer och antal 
träffar med utvalda originalartiklar.  

 

Tabell 2: Sammanställning av sökresultat 
Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 
Urval  Referens 

Pubmed (”Pulmonary Disease, 

Chronic 

Obstructive"[Mesh]) 

AND 

("Pneumonia"[Mesh]) 

AND 

("Steroids"[Mesh]”) 

Filter: “Clinical 

trials”, ”humans” 
13 1 [17] 

studie 1 

Web of Science “Chronic obstructive 

pulmonary disease” 

AND “Pneumonia” 

AND steroids AND 

“Dose” 

Filter: 

“Relevance” 

“Article” 

 

31 2 

 

[18, 19] 

studie 2 och 

3 



 

5 
 

Google Scholar “Identifying risk of 

pneumonia in COPD 

patients” 

 44900 1 [20]  

Studie 4 

Google Scholar “ICS  risk of 

Pneumonia COPD 

cohort” 

 16000 1 [21] 

Studie 5 

Originalartiklar ur referenser från ovanstående studier: Studie 6, 7 och 8 [22, 23, 24] 

 

4. Resultat 
 
4.1 Studiernas studiedesign 
Av de åtta granskade studierna fokuserar sex stycken på risken att insjukna i pneumoni 
[17-22], fem stycken på pneumonirelaterad mortalitet [17, 18, 22, 23, 24] och fem stycken 
på pneumonirelaterade sjukhusinläggningar. [17, 18, 19, 22, 23]. Fem av studierna jämför 
också två typer av ICS, flutikason och budesonid [17-20, 22] medan övriga tre studier 
jämför en större grupp ICS av beklometason, budesonid, flutikason, mometason, 
flunisolid och triamkinolon [21, 23, 24]. Fem av studierna undersöker om 
pneumonirisken är dosrelaterad [18, 20, 21, 22, 23]. 
 
De åtta artiklar som inkluderades i studien omfattade följande studiedesigner:  
1) En retrospektiv observationell kohortstudie (Sverige, Janson C 2013 [17]) 
2) En ”new user” kohortstudie (Kanada, Suissa S 2013 [18]) 
3) En prospektiv randomiserad studie (Taiwan, Cheng SL 2014 [19]) 
4) En observationsstudie (Sverige, Christer J 2018 [20]) 
5) En retrospektiv kohortstudie (Taiwan, Ming-Chi Lee  2015 [21]) 
6) En retrospektiv fall-kontrollsstudie (Japan, Ryosuke Hirano 2018 [22]) 
7) En fall-kontrollsstudie (Kanada, Ernst P 2007 [23]) 
8) En retrospektiv studie (Japan, Yamauchi 2016 [24]) 
 
4.2 Studie 1 
Pneumonia and pneumonia related mortality in patients with COPD treated 
with fixed combinations of inhaled corticosteroid and long acting β2 agonist 
Janson C, Larsson K, Lisspers KH, et al [17] 
 
Syfte 
Denna retrospektiva observationella kohortstudie från Sverige undersökte och jämförde 
förekomsten av pneumoni hos KOL-patienter som behandlas med två olika fasta 
kombinationer av ICS/LABA, flutikason/salmeterol och budesonid/formoterol, samt 
förekomsten av sjukhusinläggningar och mortaliet. 
 
Metod 
Följande uppgifter samlades in: 
Primärvårsuppgifter från 76 primära vårdcentraler 
Uppgifter från socialstyrelsen 
Uppgifter om morbiditet och mortalitet från nationella patientregistret 
Uppgifter från dödsorsaksregistret 
Läkemedelsreceptsuppgifter från sjukhusvård och primärvård från det svenska 
läkemedelsregistret.  
 
Patienter som behandlades med endera behandlingskombination matchades enligt ålder, 
kön, lungfunktion, antal sjukhusinläggningar och komorbiditeter. Totalt 9893 matchade 
KOL-patienter ingick i studien varav 7155 av patienterna behandlades med 
budesonid/formoterol (Symbicort Turbuhaler) och 2738 patienter behandlades med 
flutikason/salmeterol (Seretide diskus). Patienterna följdes under en nioårsperiod, från 
januari 1999 till december 2009. 2497 patienter (25%) hade minst en pneumonirelaterad 
händelse under de två åren innan 1999. I studien användes följande utfallsmått: Den 
årliga frekvensen av pneumoni (diagnos och sjukhusinläggning) definierades som antal 
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händelser med diagnoskoden (ICD-10-koden) J10-J18 (ICD-10 kodning återfinns i bilaga 
1). Pneumonirelaterad mortalitet definierades som mortalitet med diagnoskoden J10-J18 
som underliggande dödsorsak i dödsorsaksregistret. 
 
Resultat 
Årlig pneumonifrekvens 
Resultaten visade en statistiskt signifikant högre frekvens av pneumoni hos de patienter 
som behandlats med flutikason/salmeterol än med budesonid/formoterol. Den årliga 
relativa risken för pneumoni per 100 patienter var 73% högre (RR 1.73, 95% 
konfidensintervall 1.57-1.90; P <0.001) i flutikason/salmeterol-gruppen än i 
budesonid/formoterol-gruppen med en frekvens av 11.0 pneumonier respektive 6.4 
pneumonier årligen (tabell 3). 
 
Pneumonirelaterad sjukhusinläggning 
Pneumonirelaterad sjukhusinläggning var 74% högre I flutikason/salmeterol-gruppen än 
I budesonid/formoterol-gruppen (RR 1.74, konfidensintervall 1.56-1.94; P <0.001; 
NNT=34). Antalet dagar som patienterna var inskrivna på sjukhuset ökade med 82% med 
52 dagar i flutikason/salmeterol-gruppen respektive 29 dagar i budesonid/formterol-

gruppen (P <0.001).  
 

Tabell 3: årlig frekvens av pneumoni per 100 patienter, omarbetad från [17] 
Mätning Flutikason/Salmeterol Budesonid/Formoterol Behandlings-

kontrast 
Total diagnostik av 
pneumoni 

11.0 (10.4-11.8) 6.4 (6.0-6.9) 1.73 (1.57-1.90) 

Pneumonirelaterad 
sjukhusinläggning 

7.4 (6.9-8.0) 4.3 (3.9-4.6) 1.74 (1.56-1.94) 

Diagnostik av pneumoni 
i primärvården 

4.2 (3.9-4.5) 2.7 (2.5-2.9) 1.56 (1.39-1.75) 

Diagnostik av pneumoni 
i öppenvården 

1.3 (1.2-1.4) 0.7 (0.7-0.8) 1.75 (1.53-2.00) 

Dagar på sjukhus till 
följd av pneumoni 

52.8 (48.9-57.0) 29.0 (26.5-31.7) 1.82 (1.62-2.05) 

 
Antalet patienter med minst en pneumonirelaterad händelse var 32% högre i 
flutikason/salmeterol-gruppen än budesonid/formoterol-gruppen under 
uppföljningsperioden (28% resp. 21%) medan antalet patienter med ≥ 2 händelser resp. ≥3 

händelser var 61% högre (11% resp. 7%) respektive 85% högre (6% resp. 3%). Se figur 2.  
 

 
Figur 2: distribution av antalet pneumonirelaterade händelser per patient med 

respektive behandling från indexdatum, omarbetad från [17]. 
 

Pneumonirelaterad mortalitet 
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Under uppföljningsperioden avled 149 patienter (97 patienter i flutikason/salmeterol-
gruppen och 52 patienter i budesonid/formoterol-gruppen) till följd av pneumoni listad 
som dödsorsak i dödsorsaksregistret. Detta motsvarade en 76% ökning av relativa risken 
för dödlighet till följd av pneumoni hos de patienter som behandlats med 
flutikason/salmeterol kontra budesonid/formoterol (RR 1.76, 95% konfidensintervall 
1.22-2.53; P = 0,003). 
 
Analyser 
I studien inkluderades en känslighetsanalys som visade att en diagnos av pneumoni 
under de två åren före indexdatumet inte associerades med en ökning av den totala risken 
för pneumoni. Däremot, de patienter som inte hade någon historia av pneumoni under de 
två åren före indexdatum och som behandlades med flutikason/salmeterol hade en 76% 
högre frekvens av pneumoni. (1.76, 1,57-1,98; P <0,001). Patienter med en samtidig 
diagnos av astma hade en högre frekvens av pneumoni.  
 
Slutsats 
Resultaten visade att KOL-patienter som behandlats med flutikason/salmeterol hade en 
statistiskt signifikant högre risk att drabbas av pneumoni, högre risk för 
sjukhusinläggningar och högre mortalitet relaterad till pneumoni än de patienter som 
behandlats med budesonid/formoterol. 

 
4.3 Studie 2 
Inhaled corticosteroids in COPD and the risk of serious pneumonia 
Suissa S, Patenaude V, Lapi F, et al [18] 
 
Syfte 
I denna ”new-user” kohortstudie från Kanada undersöktes hur risken för pneumoni 
varierar hos KOL-patienter som behandlas med olika inhalationssteroider, främst 
flutikason och budesonid, samt utvärderades dos-responseffekterna.  
 
Metod 
Följande uppgifter samlades in: 

• Deltagarna till kohorten identifierades i databaser från Régie de l’assurance 
maladie du Québec (RAMQ) som är ett sjukförsäkringsprogram för provinsens 
Quebecs (Kanada) 7 miljoner invånare. I databasen finns information om 
demografi och medicinska tjänster. 

• I databasen Institut de la statistique du Québec (ISQ) erhölls uppgifter om 
dödsorsak och dödsdatum. 

• Läkemedelsreceptsuppgifter erhölls från ”the prescription drugs database” som 
inkluderar receptbelagda läkemedel utdelade till polikliniska patienter som är 65 
år eller äldre, sociala välfärdsmottagare och övriga godkända residenter som gått 
med i den provinsiella narkotikaplanen (1996) som täcker nästintill hälften av 
befolkningen.  

 
Inklusions- och exklusionskriterier 
Kohorten bestod utav patienter som behandlats för KOL mellan år 1990-2005 och som 
tagit ut recept för minst tre av följande luftvägsläkemedel: ß-agonist, teofyllin, 
ipratropium, tiotropiumbromid och ICS. För att säkerställa en ”new-user” kohort 
inkluderades endas de som inte hade något luftvägsläkemedel före ordination av någon av 
dessa tre läkemedel. Patienterna var tvungna att vara minst 55 år och ha minst ett års 
läkemedelsförsäkring. Astmadiagnostiserade patienter eller patienter som använder 
nedocromil, ketotifen, cromolyn eller antileukotriner exkluderades. Patienterna följdes 
från kohortens startdatum fram till indexdatum som kunde vara antingen första 
pneumonirelaterade sjukhusinläggningen, döden, avslutad läkemedelsförsäkring eller 
fram till 31 Mars 2007. 
 
Fall av pneumoni definierades som sjukhusinläggning eller död med diagnoskoder J10, 
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J11, J12 och J18 (se tabell tabell 23 i bilaga 1 för ICD-kodning).  Alla recept för ICS 
(beklometason, budesonid, flunisolid, flutikason och triamkinolon) som dispenserats 
mellan kohortsinträde och indexdatum identifierades. Alla doser konverterades till 
flutikasonekvivalenta doser. Dosekvivalenter som användes var beklometason 100 µg, 
budesonid 80 µg, triamkinolon 200 µg, flutikason 50 µg och flunisolid 200 µg. Dessa 
kategoriserades som hög (minst 1000 µg /dag), medel (500-999 µg /dag) och låg (<500 
µg /dag). 
 
Analyser 
I kohortstudien ingick en känslighetsanalys, en logistisk regressionsanalys samt en fall-
kontrollsstudie där fallen matchades med avseende på ålder, kön, luftflödesbegränsning 
och komorbiditet för att bortse eventuella variationer. 
 
Resultat 
Pneumonirelaterad mortalitet 
Kohorten inkluderade 163 514 patienter som behandlats med ICS. Vid kohortsinträde var 
alla 72 år varav 50% män och 50% kvinnor. Den genomsnittliga uppföljningstiden var 5.4 
år under vilka 20 344 patienter hade pneumoni varav 19 667 patienter var inlagda på 
sjukhus och 677 patienter avlidit till följd av pneumoni. Pneumonifall och matchade 
kontrollfall var kring 78 år vid indexdatumet. Den genomsnittliga tiden från 
kohortsinträde till att drabbas av pneumoni var 4,2 år. Pneumonifallen hade en svårare 
luftvägssjukdom, med fler recept för orala kortikosteroider och antibiotika men också 
högre förekomst av komorbiditet. 
 
Pneumonirelaterad sjukhusinläggning  
Vid jämförande av pneumonifall och kontrollfall upptäcktes att flutikason-användare mer 
sannolikt hade varit inlagd på sjukhus för pneumoni och KOL än budesonid-användare. 
(Se tabell 4). 
 
Relativ risk associerad till dos och användning av ICS 
De fann att nuvarande användning av ICS var förknippat med en 69% ökning av relativa 
risken för pneumoni (RR 1.69; 95% CI 1.63-1.75). Relativa risken för pneumoni ökade 
också med dosen. En lägre dos (<500 µg /dag) var associerad med 24% ökning (RR 1.24; 
95% Cl 1.13-1.36), en medeldos (500-999 µg /dag) med 66% ökning (RR 1.66; 95% Cl 
1.59-1.74) och hög dos (minst 1000 µg /dag) med 86% ökning (RR 1.86; 95% Cl 1.77-
1.94), (se tabell 5). Tabell 5 visar också en minskning av pneumonirisken med tiden efter 
ICS-avbrott. Efter 180 dagar var risken för pneumoni praktiskt taget obefintlig.  

 
Tabell 4: egenskaper för pneumonifall och kontrollfall enligt användning av flutikason 

och budesonid, data från [18] 
 Kontrollgrupp Flutikason Budesonid 
Antal patienter 120890 24198 9542 
Genomsnittlig ålder 
(år) ±SD 

78.5±7.7  78.1±7.9 76.9±7.4 

Genomsnittlig 
Uppföljningstid (år) 
±SD 

4.3±3.6  4.5±3.7 4.2±3.5 

Manligt kön (%) 44.9 47.5 47.6 
Pneumonirelaterad 
sjukhusinläggning före 
kohortsinträde (%) 

2.9 3.5 2.1 

Kol-relaterad 
sjukhusinläggning före 
kohortsinträde (%) 

2.1 9.4 4.7 
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Tabell 5: relativ risk associerad till användning och dos av ICS, data hämtad från [18] 

ICS exponering Pneumonifall Kontrollfall Behandlings-
kontrast (95% 
CI) 

Antal patienter 20344 197705  
Nuvarande användning 
(%) * 

37.53 22.01 1.69 (1.63-1.75) 

Låg dos ** 3.12 2.72 1.24 (1.13-1.36) 
Medeldos 16.28 10.28 1.66 (1.59-1.74) 
Hög dos 18.14 9.01 1.86 (1.77-1.94) 
Tid sedan stopp med ICS 
(%) 

   

61-180 dagar 9.95 9.96 1.19 (1.13-1.26) 
181-270 dagar 3.29 3.76 1.08 (0.99-1.17) 
271-365 2.76 3.11 1.08 (0.99-1.18) 
_____________________ 
*Nuvarande användning av flutikason, budesonid, beklometason, flunisolid eller triamkinolon inom 60 dagar 
före indexdatum.   
**Nuvarande användning av daglig dos flutikason ekvivalenter; Hög dos: minst 1000 µg /dag; medeldos: 
500–999 µg /dag; låg dos: <500 µg /dag. 
 

Tabell 6 visar hur den relativa risken för pneumoni varierar med olika ICS. De fann att 
användning av flutikason gav en tvåfaldig, dosberoende ökning av relativa risken för 
pneumoni (RR 2.01; 95% CI 1.93-2.10) medan användning av budesonid gav en icke-
dosberoende ökning med 17% (RR 1,17; 95% CI 1.09-1.26). Övriga ICS (beklometason, 
flunisolid och triamkinolon) uppvisade en 41% ökning (RR 1.41; 95% CI 1.33-1.51). Vid 
den logistiska regressionsanalysen (se figur 3) visade det sig att den relativa risken för 
pneumoni är som störst under första användningsåret och förblir stabilt förhöjd upp till 5 
års kontinuerlig användning av ICS. Känslighetsanalysen visade att resultaten var 
konsekventa. 

 
Tabell 6: relativ risk associerad till användning och dos av respektive ICS, data 

hämtad från [18] 
ICS exponering Pneumonifall Kontrollfall Behandlingskontrast 

(95% Cl) 
Antal patienter 20344 197705  
Flutikason    

Nuvarande 
användning (%)* 

24.53 12.24 2.01 (1.93-2.10) 

Låg dos** 0.37 0.32 1.46 (1.15-1.87) 
Medeldos 11.20 6.50 1.87 (1.77-1.97) 
Hög dos 12.86 5.42 2.22 (2.10-2.34) 

Budesonid    
Nuvarande 
användning (%)§ 

5.17 4.83 1.17 (1.09-1.26) 

Låg dos 0.33 0.37 1.05 (0.81-1-36) 
Medeldos 2.65 2.42 1.23 (1.12-1.35) 
Höd dos 2.18 2.03 1.13 (1.02-1.26) 

Övriga ICS §    
Nuvarande 
användning (%) 

7.84 4.95 1.41 (1.33-1.51) 

Låg dos 2.41 2.03 1.20 (1.09-1.33) 
Medeldos 2.33 1.35 1.52 (1.37-1.69) 
Hög dos 3.10 1.56 1.57 (1.43-1.73) 

__________________ 
*Nuvarande användning av flutikason, budesonid, beklometason, flunisolid eller triamkinolon inom 60 dagar 
före indexdatum.   
**Nuvarande användning av daglig dos flutikason ekvivalenter; Hög dos: minst 1000 µg /dag; medeldos: 
500–999 µg /dag; låg dos: <500 µg /dag.  
§Beklometason, flunisolid, triamkinolon 
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Figur 3: RR (Svart linje) och 

95% CI (streckade linjer) för pneumoni som funktion av duration av ICS-användning, 
omarbetad från [18] 

 
Slutsats 
i en kohort med 163 514 patienter som följdes mellan 1995 och 2010 upptäcktes att ICS-
användning är associerad med en 69% ökning av relativa risken för pneumoni som ledde 
till 19 667 sjukhusinläggning och 677 döda. Störst var risken hos flutikason-användare 
med en tvåfaldig ökning och dosberoende där en hög dos (1000 μg/dag) förknippades 
med en 122% ökning. Jämförelsevis var pneumonirisken med budesonid mycket lägre 
med en ökning av 17% utan dosresponseffekt. Dessa förhöjda relativa risker försvann 
inom några månader efter avslutad användning av ICS. De konkluderade att ytterligare 
undersökningar av varför flutikason och budesonid har så olika effekter på pneumoni är 
motiverade.  

 
4.4 Studie 3 
Chronic obstructive pulmonary disease treated with inhaled medium- or 
high-dose corticosteroids: a prospective and randomized study focusing on 
clinical efficacy and the risk of pneumonia 
Cheng Sl, Su KC, Wang HC, et al [19] 
 
Syfte 
Denna prospektiva, randomiserade studie utförd i Taiwan fokuserade på att undersöka 
klinisk effekt, dosberoende och förekomst av pneumoni mellan KOL-patienter som fick 
medelstora och höga doser av ICS av typen flutikason.  
 
Metod 
Denna ett år långa prospektiva, randomiserade studie inkluderade KOL-patienter 
identifierade från tre medicinska centra från 2010 till 2012. KOL diagnostiserades enligt 
sjukdomshistoria, fysisk undersökning, radiografiska fynd i bröstet och 
lungfunktionstester. Patienterna randomiserades till två grupper: Hög dos (HD; 
flutikason 1 000 ug + salmeterol 100 ug /dag) och medeldos (MD; flutikason 500 ug + 
salmeterol 100 ug /dag). FEV1, FVC och utvärderingstestet CAT kontrollerades varannan 
månad. Frekvensen för akuta exacerbationer och antalet pneumonier mättes. Spirometri, 
CAT och kliniska parametrar evaluerades vid studieinträde och därefter var andra månad. 
Det slutliga steget var företrädesvis att jämföra lungfunktion vid studieinträde med 
lungfunktion vid studiens slut samt förekomsten av pneumoni. Även hälsorelaterad 
livskvalité med CAT-resultat undersöktes.  
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Analyser 
Studien inkluderade Fishers exakta analys samt Intention-to-treat analys (ITT).  
 
Inklusionskriterierna var följande: 

• Kroniska luftvägssymptom. 

• Tecken av hosta och sputum. 

• Andnöd. 

• Pipande andning. 

• Ihållande luftflödesbegränsning definierad som FEV1/FVC <0.7 (70% av FEV) 
efter bronkdilation. 

• Historia av rökning med minst tio paket per år. 

• Reversibilitet efter inhalation med 200 µg salbutamol där en 12% ökning av FEV1 
tolkas som relevant reversibilitet. 

• Patienter över 40 år som haft diagnosen KOL i minst sex månader före 
undersökning. 
 

Exklusionskriterierna var följande: 

• Livshotande KOL med utvecklande akuta exacerbationer inom ett år. 

• Besök på akutmottagning eller inläggning på sjukhus för en KOL-attack under 
månaden före undersökning.  

• Patienter som fått en ordination av kortikosteroider under de fyra veckorna före 
undersökning. 

• Avsaknad av historia av rökning eller motsvarande mindre än tio paket per år. 
Signifikant reversibilitet med astmamönster.  

• Aktiv lungtuberkulos. 

• Kliniska luftvägsinfektioner som dokumenterats under fyra veckor före 
undersökning. 

• Patienter som får läkemedel som kan störa bronkospasm och/eller förändringar i 
lungfunktionen. 

• Otillgängliga röntgenbilder 
 

Intervention och randomisering 
Patienterna randomiserades 1:1 till en av två behandlingsgrupper: hög dos (HD) och 
medeldos (MD) av ICS. HD av ICS definierades som flutikason 1000 ug/dag, och MD av 
ICS som flutikason 500 ug/dag. Randomisering utfördes via en dator-genererad 
slumpsekvens. Akut exacerbation definierades som en akut händelse av försämring av 
patientens luftvägssymptom som kräver förändring av medicineringen. 14 
bröstradiografier utfördes och utvärderas av lungläkare varje gång en exacerbation 
upptäcktes. Pneumoni diagnostiserades i samband med radiografiskt underlag för 
lunginfektion (lung konsolidering och/eller lungfiltrat på röntgenbilden). Sputum Gram-
färgning följt av bakteriekulturtester genomfördes.  
 
Resultat 
Totalt 237 patienter inkluderades i studien varav 115 patienter randomiserades till HD-
gruppen och 122 patienter till MD-gruppen. 217 (91.6%) patienter slutförde studien 
medan 20 (8.4%) föll ut (figur 4). Bland de 20 patienter som inte slutförde studie drog sig 
tolv tillbaka i brist av terapeutiska fördelar (6 i varje grupp). Fyra föll bort under 
uppföljningen och fyra drog tillbaka informerat samtycke. Efter inhalation med 200 µg 
salbutamol hade 36 patienter en orelevant ökning på 11.8% av FEV1 och exkluderades 
därför enligt inklusionskriteriet som kräver en ökning på 12% som tolkas som relevant 
reversibilitet. Exklusion och bortfall påverkade inte effektanalysen.  
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Figur 4: Antal subjekt, omarbetad från [19] 

 

Patientdemografi och egenskaper i baslinje hos HD- och MD-grupper anges i tabell 7. Det 
fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan de två behandlingsgrupperna 
(P>0.05). De flesta patienter (85%) var manliga och hade en genomsnittlig lungfunktion 
(FEV1) som klassificerades som Gold III, 47% i HD-gruppen respektive 51% i MD-
gruppen (se tabell 1 för spirometrisk stadieindelning av KOL). Det fanns ingen större 
skillnad mellan ICS, andra förskrivna läkemedel och underliggande komorbiditeter. 
Genomsnittliga CAT-poäng var 18 ± 6 i HD-gruppen och 19 ± 7 i MD-gruppen (se bilaga 3 
för tolkning av CAT-poäng). 

 
Tabell 7: Demografi och egenskaper i baslinje hos KOL-patienter i grupp HD och MD. 

data hämtad från [19] 
Variabler KOL – HD 

(n=106) 
KOL – MD 
(n=111) 

P - värde 

Ålder 66.4 ± 20.3 68 ± 23.4 0.49 

Kön (M/F) 92/14 93/18 0.64 
Rökning (paket/år) 27.4 ± 16.5 29.1 ± 19.3 0.52 

GOLD klassificering    
GOLD I(%) 0 (0) 0 (0)  
GOLD II (%) 29 (27.4) 24 (21.6)  
GOLD III (%) 47 (44.3) 51 (45.9)  
GOLD IV (%) 30 (28.3) 36 (32.5)  

FEV1, L (% av förväntat 
normalvärde) 

1.24 (46.1) 1.27 (47.2) 0.32 

FVC, L (% av förväntat 
normalvärde) 

2.31 (56.3) 2.26 (54.7) 0.41 

FEV1/FVC (% av 
förväntat 
normalvärde) 

46.5±18.9 49.7±20.3 0.14 

FEV1 reversibilitet (%) 5.6±3.6 4.9±4.1 0.44 
CAT – poäng 18±6 19±7 0.23 
Komorbiditet (%)    

Hypertoni 51 (48.1) 57 (51.4) 0.37 
Diabetes mellitus 36 (33.9) 38 (34.2) 0.51 
Kranskärlssjukdom 11 (11.3) 14 (12.6) 0.18 
Kronisk hjärtsvikt 18 (16.9) 25 (22.5) 0.13 

Medicinering i baslinje 
före R (%) 

   

Teofyllin 67 (63.2) 69 (62.1) 0.55 
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Indakaterol 34 (32.1) 37 (33.3) 0.39 
Tiotropium 59 (55.7) 64 (57.7) 0.48 
ICS 41 (38.7) 47 (42.3) 0.34 

Notering: Värden visas som medelvärde ± standardavvikelse 
 
Klinisk effekt mellan HD-grupp och MD-grupp 
Analys av lungfunktionsstatus (FEV1 och FVC) visade en förbättring av lungfunktionen i 
båda behandlingsgrupperna jämfört med baslinjen, med en statistiskt signifikant större 
ökning av FEV1 i HD-gruppen jämfört med MD-gruppen (HD 103.9 ± 26.6 mL respektive 
MD 51.4 ± 19.7 mL, P=0.01).  FVC förbättrades också mer i HD-gruppen än i MD-
gruppen (HD 218.4±46.2 mL respektive MD 107.8±38.9 mL, P=0.01). (Se figur 5 och 6 
för FEV1- respektive FVC-förbättring). Största förbättringen sågs för GOLD II-patienter 
(FEV1 förändring i GOLD II: HD 114.2 ± 32.5 respektive MD 73.1 ± 25.6, P= <0.01). 
Sammantaget minskade CAT-poängen i båda grupperna under uppföljningen, med en 
statistiskt signifikant skillnad till förmån för HD-gruppen (HD 15 ± 7, MD 16 ± 9, P=0.05) 
vilket indikerar högre livskvalité hos de som behandlats med hög dos ICS. Alla värden 
återfinns i tabell 8. 
 
Vad gäller akuta exacerbationer upptäcktes 17 episoder i HD-gruppen (0.16 per person 
per år, P= <0.01): sju personer besökte akutmottagningen, åtta fick ytterligare 
medicinering, och två krävde sjukhusvistelse. 38 episoder upptäcktes i MD-gruppen (0.34 
per person per år, P= <0.01): 16 besökte akutmottagningen, 21 krävde ytterligare 
medicinering, och en krävde sjukhusvistelse. Detta är en statistiskt signifikant skillnad till 
förmån för HD-gruppen. 
 
Dosberoende förekomst av pneumoni 
Enligt tabell 8 fanns det ingen skillnad med avseende på förekomsten av pneumoni 
mellan de två grupperna (HD 0.08 respektive MD 0.10 per person per år, P = 0.38) 

 
Tabell 8: Behandlingsrespons hos KOL-patienter behandlade med hög respektive låg 

dos flutikason/salmeterol, data hämtad från [19] 
Variabler KOL – HD 

(n=106) 
KOL – MD 
(n=111) 

P - värde 

Lungfunktion efter behandling    
FEV1, L (% av förväntat normalvärde) 1.35 (52.2) 1.31 (51.7) 0.02 
FVC, L (% av förväntat normalvärde) 2.53 (54.8) 2.37 (52.5) 0.04 

FEV1 förändring från baslinje (mL) 103.9±26.6 51.4±19.7 0.01 
FEV1, förändring GOLD II 114.2±32.5 73.1±25.6  
FEV1 förändring GOLD III 81.6±28.7 36.4±31.3 <0.01 
FEV1 förändring GOLD IV 53.2±16.3 18.7±8.4 <0.01 

FVC förändring från baslinje (mL) 218.4±46.2  107.8±38.9 <0.01 
FVC förändring GOLD II  237.1±41.6 125.6±40.2 <0.01 
FVC förändring GOLD III 168.7±39.3 87.9±38.6 <0.01 
FVC förändring GOLD IV 125.9±35.7 60.2±31.4 <0.01 

CAT efter 26 veckor  15±7 16±9 0.26 
CAT efter 52 veckor  13±5 16±7 0.05 
Exacerbationsfrekvens (per patient per år) 0.16 0.34 <0.01 
Pneumonifrekvens (per patient per år)  0.08 0.10 0.38 
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Figur 5: Förändring i FEV1 hos KOL-patienter 
behandlade med 

 hög respektive låg dos flutikason/salmeterol, 
omarbetad från [19] 

*P<0.05 

Figur 6: Förändring i FVC hos KOL-
patienter behandlade med 
  hög dos respektive låg dos 

flutikason/salmeterol, omarbetad från [19] 
*P<0.05 

 
 

Slutsats 
KOL-patienter som behandlades med höga doser ICS (flutikason 1000 µg/dag) hade fler 
behandlingsfördelar och inga statistiskt signifikanta ökningar i förekomsten av 
pneumoni.  
 
4.5 Studie 4 
Identifying the associated risks of pneumonia in COPD patients: ARCTIC an 
observational study 
Janson C, Johansson G, Ställberg B, et al [20] 
 
Syfte 
Denna observationsstudie utförd i Sverige bedömde risken för pneumoni associerad med 
ICS av typen flutikasonpropionat och budesonid hos patienter med KOL. 
 
Metod 
Elektronisk journaldata kopplade till nationella hälsoregister samlades in från KOL-
diagnostiserade patienter och matchade referenskontroller från 52 svenska 
primärvårdscentraler mellan år 2000-2014. Datainsamlingen skedde med hjälp av det 
etablerade programvarusystemet Pyragus Customized eXraction (CXP 3.0). Systemet 
inkluderade ålder, kön, recept (enligt WHO;s Anatomic Therapeutic Chemical [ATC] -
koder), sjukdomsdiagnoser (enligt ICD-10 koder), spirometrimätningar (FEV1-värden) 
och laboratorietester.  
 
Uppgifter från följande databaser samlades in: 

• Databasen för longitudinell integration för sjukförsäkring och 
arbetsmarknadsstudier (LISA), som innehåller sociodemografiska uppgifter, 
utbildningsnivå, civilstånd och familjesituation, arbetsstatus, pension, ekonomisk 
ersättning och sociala förmåner. 

• Det nationella patientregistret, som innehåller data kring diagnos (ICD-10-koder), 
kirurgi, kön, ålder, sjukhusbesök, sjukhusinläggningar, medicinska procedurer 
och operationer i slutenvård och öppenvård. 

• Det nationella receptregistret, som innehåller all information kring utdelade 
läkemedel (ATC-koder). 

• Dödsorsaksregistret, som innehåller information kring personnummer, 
hemområde, kön, dödsdatum och dödsorsak. 

 
Inklusionskriterierna var följande: 

• Patienter ≥ 40 år. 

• Genomförda lungfunktionsmätningar. 
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• Läkardiagnostiserad med KOL (ICD-10-kod J44) och/eller astma (ICD-10-kod 
J45/J46) som senare verifierats som endast KOL eller KOL och astma.  
 

Exklusionskriterierna var följande: 

• Studien fokuserade uteslutande på ICS och exkluderade därför patienter som 
behandlats med två eller flera recept av orala kortikosteroider mellan år 2005 och 
2014. 
 

Den första patienten som fick en KOL-diagnos diagnostiserades år 2000 (indexdatum). 
Ålders- och könsmatchade referenspatienter valdes från primärvården. 
Referenspatienterna fick inte behandlas med ICS. ICS-användning fastställdes med hjälp 
av ATC-koden R03BA från elektriska journaldata och patientregister och pneumoni 
identifierades med ICD-koderna J12-J20 (se bilaga 1 för ATC-koder och bilaga 2 för ICD-
koder). KOL-patienter och referenspatienter arrangerades utefter sjukdomsstatus (astma 
utan KOL, astma och KOL, KOL utan astma och ICS-exponering efter indexdatum: 1) hög 
dos: ≥800 μg/dag budesonid eller motsvarande; och 2) låg dos: <640 μg/dag budesonid 
eller motsvarande) samt efter luftflödesbegränsning: 1) ingen tillgängliga spirometridata; 
2) FEV1 <50% av förväntat normalvärde; och 3) FEV1 ≥ 50% av förväntat normalvärde.  
 
Analyser 
I studien inkluderades Cox regressionsmodell samt en multivariatmodell. Analyserna 
utfördes i statistikprogrammet SAS (Statistical Analysis System) och konfidensintervallet 
(CI) var 95%.  
 

Resultat 
Patientdemografi 
Totalt 55 189 patienter med lungfunktionsmätningar var listade i EMR varav 6623 
patienter med KOL och/eller astma inkluderades i studien. Dessa matchades med 48 566 
referenspatienter (Figur 7). Baslinjeegenskaper för båda grupperna presenteras i tabell 9. 
Patienterna var väl matchade för kön medan patienter i KOL-gruppen var äldre än de i 
kontrollgruppen (66 respektive 65 år, p <0,0001). KOL-patienterna hade också statistiskt 
signifikant högre nivåer av hälso- och sjukvårdsutnyttjande (12.0 ±16.0 respektive 
4.14 ±13.6, p <0.0001) och komorbiditeter än kontrollgruppen. Exempelvis led 25.8% av 
patienterna av hypertoni i KOL-gruppen jämfört med 12.2% i kontrollgruppen (p 
<0.0001). Genomsnittliga FEV1 i KOL-gruppen var 58,6 ± 20,1 % av förväntat 
normalvärde = stadie 2 (se tabell 1 för stadieindelning av KOL). 
 

 
Figur 7: flödesschema över patienturval till observationsstudie, omarbetad från [19] 

(Låg dos ICS: <640 μg/dag; Hög dos ICS: ≥800 μg/dag) 
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Tabell 9: Baslinjeegenskaper för KOL-grupp respektive kontrollgrupp, data hämtad 
från [20] 

Variabler KOL-patienter 
(n=6623) 

Referenspatienter - 
utan KOL 
(n=48566) 

P-värde 

Genomsnittlig 
ålder ±SD 

65.9 ± 10.1 64.5 ± 10.5 <0.0001 

Kvinna, n (%) 3688 (55.7) 26792 (55.2) 0.4699 
Komorbiditeter, n (%)    

Astma, J45 974 (14.7) 0 < 0.0001 
Kardiovaskulär 
sjukdom 

2514 (38.0) 9932 (20.4) <0.0001 

Hypertoni 1707 (25.8) 5941 (12.2) < 0.0001 
Ischemisk 
Hjärtsjukdom 

584 (8.8) 2052 (4.2) <0.001 

Diabetes typ I 83 (1.2) 757 (1.6) 0.0568 
Diabetes typ II 418 (6.3) 2049 (4.2) <0.0001 
Depression 456 (6.9 873 (1.8) <0.0001 
Osteoporos 139 (2.1) 402 (0.8) <0.0001 

Vårdutnyttjande nedan    
Antal polikliniska 
sjukhusbesök per år 
inom 2 år före 
indexdatum 
(medelvärde ± SD) 

1.53 ± 2.4 1.60 ± 3.7 0.1980 

Antal 
kontakttillfällen 
med primärvård 
per år inom 2 år 
före indexdatum 
(medelvärde ± SD) 

12.0 ± 16.0 4.14 ± 13.6 <0.0001 

ICS exponering, n (%) 
nedan * 

   

Ingen ICS 3385 (51.1) ET  
Låg dos ICS  2189 (33.0) ET  
Höd dos ICS 1049 (15.8) ET  

____________________ 
*Låg dos ICS: <640 μg/dag; Hög dos ICS: ≥800 μg/dag 
ET Ej tillgänglig 

 
 
ICS-användning 
33% av KOL-patienterna använde låg dos ICS och 16% använde hög dos ICS (tabell 9). 
Majoriteten (71.5%) använde budesonid, medan endast 7,3% använde 
flutikasonpropionat (tabell 10).  

 
Tabell 10: Typer av ICS som användes i KOL-gruppen, data hämtad från från [20] 

Variabler KOL-patienter (n = 6623) a 
Typer av ICS, n (%)  

Budesonid 2317 (71.5) 
Flutikasonpropionat 237 (7.3) 
Budesonid/flutikasonpropionat * 655 (20.2) 

Annat 30 (0.9) 

_______________ 
* Inkluderar patienter som växlade mellan budesonid och flutikasonpropionat under studieperioden samt 
några få patienter som använde både budesonid och flutikasonpropionat. 
a KOL-grupp total n = 6623 . Använder ICS n=2189 (låg dos) + 1049 (hög dos) = 3238.  Ingen ICS n = 3385. 
 

Pneumonirisk 
Under uppföljningsperioden (2000–2014) hade 2324 KOL-patienter drabbats av minst 
en episod av pneumoni (35,1% av alla KOL-patienter) jämfört med 5036 referenspatienter 
i kontrollgruppen (endast 10.4% av alla referenspatienter), (p <0,0001). Totalt sett hade 
patienter i KOL-gruppen mer än en 4-faldig ökning av risken för pneumoni än 
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referenspatienterna. Risken för pneumoni var högre hos män jämfört med kvinnor, både 
hos de med svårare luftflödeshinder (28% högre; FEV1 <50%: HR 1,28, 95% CI: 1,20–
1,36) och de med lindrigare luftflödeshinder (26% högre; FEV1 ≥ 50%: HR 1,26, 95% CI: 
1,19–1,34). För varje 1-års ökning i ålder fann de en 4% ökning av risken för pneumoni 
(1.04, 95% CI: 1.03/1.04-1.04). KOL kunde associeras med en ökad risk för pneumoni 
oberoende av ICS-användning (se tabell 11). ICS-användning gav emellertid en 5-faldig 
ökning bland patienter med KOL och astma, både för patienter med FEV1 <50% och 
FEV1 ≥ 50%. Hos KOL-patienter utan astma som använt ICS var risken för pneumoni 
20–30% högre hos patienter med FEV1 ≥ 50% jämfört med patienter som inte använde 
ICS.  
 
Tabell 11: Hazard ratio för pneumoni ordnat utefter FEV1, data hämtad från [20] 
 FEV1 < 50%, Hazard ratio 

(95% CI), n = 2730 
FEV1 ≥ 50%, Hazard ratio 
(95% CI), n = 5547 

Ålder* 1.04 (1.03-1.04) 1.04 (1.04-1.04) 
Män (jämfört med kvinnor) 1.28 (1.20-1.36) 1.26 (1.19-1.34) 
KOL + astma jämfört med 
kontrollgrupp 

  

Låg dos ICSa 6.61 (5.43-8.05) 5.31 (4.57-6.18) 
Hög dos ICSb 6.40 (5.30-7.72) 5.40 (4.56-6.39) 
Annat än ICS 3.06 (2.35-3.97) 4.61 (3.70-5.75) 

KOL utan astma jämfört med 
kontrollgrupp 

  

Låg dos ICS 6,15 (5,23–7,24)  4.52 (3,91–5,23) 
Hög dos ICS 4,91 (3,82–6,31)  4.62 (3,45–6,18) 
Annat än ICS 4.35 (3.79–4.99)  4.01 (3.58–4.49) 

KOL utan astma: ICS-
användning jämfört med 
ingen ICS-användning hos 
KOL-patienter  

  

Låg dos ICS 1.06 (0.91–1.25)  1.20 (1.05–1.38) 
Hög dos ICS 0.98 (0.81–1.17)  1.31 (1.10–1.56) 

_________________________ 
* För varje 1-års ökning i ålder fanns det en 4% ökning av risken för pneumoni 
a Låg dos ICS: <640 μg/dag 

b Hög dos ICS: ≥800 μg/dag 
 
Oberoende variabler förknippade med ökad pneumonirisk 
Analyser visade att astma, kön och FEV1 var statistiskt signifikant oberoende förknippade 
med en ökad risk för pneumoni. Totalt sett hade patienter med KOL och samtidig astma 
en högre risk för pneumoni än de utan astma. Det fanns ingen statistiskt signifikant 
oberoende associering mellan ökad pneumonirisk och övriga komorbiditeter. 
 
Slutsats 
I denna observationsstudie konkluderades att patienter med KOL (≥40 år) hade en ökad 
risk att drabbas av pneumoni jämfört med referenspatienter samt att ICS-användning och 
samtidig astma ökar denna risk ytterligare. Pneumonirisken var inte dosberoende. 

4.6 Studie 5 

Inhaled Corticosteroids Increase the Risk of Pneumonia in Patients With 

Chronic Obstructive Pulmonary Disease 

Lee CH,  Chien SC, Chang JH, et al [21] 

Syfte 
Syftet med denna retrospektiva kohortstudie från Taiwan var att undersöka sambandet 
mellan ICS-användning och pneumoni hos patienter med KOL och en historia av akuta 
exacerbationer. 
 
Metod 
Taipei Medical University godkände studien. Data till patienturval hämtades från 
Longitudal Health Insurance Database of Taiwan (LHID). Studien delades in i två delar. 
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Ena delen (KOL-kohorten) bestod utav KOL-patienter med en historia av akuta 
exacerbationer som följdes från 2005 till 2007 eller tills första pneumonifall. Andra delen 
(ICS-kohorten) bestod utav KOL-patienter som använt ICS kontinuerligt i minst 360 
dagar. Pneumoniincidensen före, under och efter avbrytande av ICS-användning 
jämfördes.  
 
Definitioner 
KOL definierades som minst två öppenvård- eller slutenvårdsbesök med högst 365 dagars 
mellanrum med KOL-diagnos mellan 1996 och 2007, och recept på minst två KOL-
specifika läkemedel eller ett KOL-specifikt läkemedel + minst ett luftvägsläkemedel. 

Kortikosteroider, β-agonister, antikolinergika, aminofyllin och teofyllin betraktades som 
KOL-specifika läkemedel.  
 
Akuta exacerbationer definierades som akutavdelningsbesök eller antagning med ICD-10 
koderna J41 och J44 plus recept på systemiska kortikosteroider. Indexdatumet noterades 
365 dagar efter inskrivningsdatumet (första akuta exacerbatsiondatumet). 
Komorbiditeter före indexdatumet registrerades. 
 
Diagnoskriterierna för pneumoni definierades med ICD-9 koder 480-486 motsvarande 
ICD-10 koderna J12-J18 (se ICD-10 kodning i bilaga 1), recept på pneumonispecifika 
antibiotika (betalaktam, flurokinoloner, makrolider och karbapenemer) och 
bröstradiografi.  
 
Analyser 
I studien inkluderades en tidsberoende Cox regressionsmodell. Alla analyser utfördes 
med statistikprogrammet SAS (Statistical Analysis System). ICS omvandlades till 
ekvivalenta doser av budesonid 80 mg.  
 
Resultat 
 
KOL-kohorten 
Baserat på definitionerna av KOL och akuta exacerbationer identifierades 6034 fall 
(65.4% män) från databasen LHID mellan 1997-2007. 2411 (40,0%) av fallen hade 
utvecklat pneumoni. Medelåldern bland pneumonifallen var 69.6 ± 10,6 år vilket var 
äldre än icke-pneumoni fallen (67.2 ± 11.4 år). Fler pneumonifall än icke-pneumoni fall 
var män (68.1% resp. 63.7%) och hade högre förekomst diabetes mellitus (24.9% vs 
21.4%). Patienter som utvecklade pneumoni hade också en högre frekvens av akuta 
exacerbationer (3.3 ± 4,9 respektive 2.4 ± 3.5 händelser/personår). 12.3% icke-
pneumonifallen hade pneumoni vid baslinjen medan fler (22.1%) av pneumonifallen hade 
pneumoni redan vid baslinjen (se patientegenskaper i tabell 12). 

 
Tabell 12: Egenskaper hos KOL-kohorten, data hämtad från [21] 

 Icke-pneumoni fall 
(n = 3623) 

Pneumonifall  
(n = 2411) 

p-värde 

Ålder (år) 67.2 ± 11.4 69.6 ± 10.6 <0.001 
Män 2307 (63.7) 1641 (68.1) <0.001 
Komorbiditet    

Diabetes mellitus 777 (21.4) 600 (24.9) 0.002 
Autoimmun 
sjukdom 

18 (0.5) 16 (07) 0.216 

Malignitet 132 (3.6) 103 (4.3) 0.216 
Baslinjeegenskaper    

Frekvens av akuta 
exacerbationer 
(händelse/personår) 

2.4±3.5 3.3±4.9 <0.001 

Pneumonirelaterad 
händelse 

441 (12.2) 532 (22.1) <0.001 

_________________________ 
Data anges i medelvärde ± SD eller n(%) om inte annat anges. 
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Den tidsberoende Cox regressionsanalysen (Tabell 13) av kohorten visade att ICS-
användning var en oberoende, dosberoende riskfaktor (HR: 1.06; 95% CI: 1.02-1.11). 
Andra oberoende riskfaktorer var ålder (31% ökning var 10:e år) (HR: 1,31; 95% CI: 1.26–
1.37), manligt kön (HR: 1.17; 95% CI: 1.08–1.28), förekomst av diabetes mellitus (HR: 
1.36; 95% CI: 1.25–1,48) eller malignitet (HR: 1.46; 95% Cl: 1.25–1.71). Antalet akuta 
exacerbationer associerades med en ökad pneumonirisk.  

 
Tabell 13: Tidsberoende Cox regressionsanalys för faktorer som förutspår riskfaktorer 

för utveckling av pneumoni, omarbetad från [21] 
Variabler Hazard ratio  

(95% CI) 
p-värde 

Ålder 
(var 10:e år) 

1.31 (1.26-1.37) <0.001 

Män 1.17 (1.08-1.28) <0.001 
Diabetes Mellitus 1.36 (1.25-1.48) <0.001 
Malignitet 1.46 (1.25-1.71) <0.001 
Frekvens akuta 
exacerbationer 

1.09 (1.05-1.12) <0.001 

ICS-användning 
(ICS ekvivalenta 
med 80 mg 
budesonid) 

1.06 (1.02-1.11) 0.005 

 
ICS-kohorten 
Det fanns 842 KOL-patienter som använt ICS kontinuerligt i minst 360 dagar i ICS-
kohorten. Medelåldern i ICS-kohorten var 65.9 ± 12.4 år och övervägande 74.3% var män. 
Liksom KOL-kohorten var diabetes mellitus (19.0%) och malignitet (3.7%) de vanligaste 
komorbiditeterna. Frekvensen av akuta exacerbationer var lägre hos ICS-användare (1.7 ± 
4.0 händelser/personår) jämfört med hela kohorten. 17,8% av ICS-användare hade 
pneumoni vid baslinjen respektive 16.1% i hela kohorten. Se patientegenskaper i tabell 14. 

 
Tabell 14: Egenskaper hos ICS-kohorten, data hämtad från [21] 

 Hela kohorten  
(n = 6034) 

ICS-kohort 
(n = 842) 

Ålder (år) 68.2 ± 11.2 65.9 ± 12.4 
Män 3948 (65.4) 626 (74.3) 
Komorbiditet   

Diabetes mellitus 1377 (22.8) 160 (19.0) 
Malignitet 235 (3.9) 31 (3.7) 
Autoimmun sjukdom 34 (0.6) 6 (0.7) 

Baslinjegenskaper   
Frekvens av akuta 
exacerbationer 
(händelse/personår) 

2.8 ± 4.1 1.7 ± 4.0 

Pneumonirelaterad händelse 973 (16.1) 150 (17.8) 

___________________ 
Data anges i medelvärde ± SD eller n (%) om inte annat anges 

 
Under 6-månadersperioden före ICS-användning utvecklade 37 (4.4%) patienter 
pneumoni. Under ICS-användningen utvecklade 64 (7.6%) patienter pneumoni och efter 
avbrott av ICS utvecklade 46 (5.5%) patienter pneumoni. Pneumonifrekvensen var under 
ICS-användning 0.21 händelser/personår vilket var statistiskt signifikant högre än före 
ICS-användning (0.10 händelser/personår) och inte statistiskt signifikant annorlunda än 
den efter ICS-avbrott (0.22 händelser/personår), (se figur 8.A). I kontrast minskade 
frekvensen av akuta exacerbationer under ICS-användning (1.22 händelser/person-år) 
och efter ICS-avbrott (0.98 händelser/person-år), (se figur 8.B).  
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Figur 8: Frekvensen av pneumoni och akuta exacerbationer före, under och efter 

avbrott av ICS, omarbetad från [21] 
 

Slutsats 
ICS-användning har en statistiskt signifikant oberoende och dosberoende ökning av 
pneumonirisken samtidigt som förekomsten av akuta exacerbationer minskar gradvis 
under ICS-användning och efter avbrott av ICS.  

4.7 Studie 6 

Inhaled corticosteroids might not increase the risk of pneumonia in 

patients with chronic obstructive pulmonary disease in Japan 

Ryosuke Hirano R, Fujita M, Matsumoto T, et al [22] 

 
Syfte 
Syftet med denna retrospektiva fall-kontrollsstudie utförd i Japan var att undersöka 
förekomsten av pneumoni hos japanska patienter med KOL som använder två olika 
kombinationer av ICS (flutikasonpropionat/salmeterol och budesonid/formoterol), samt 
undersöka mortalitet, sjukhusinläggning och dosberoende. 
 
Metod 
Patienter med KOL undersöktes retrospektivt på Fukuokas universitetssjukhus med hjälp 
av patientjournaler från januari 2009 till augusti 2013. Morbiditet, mortalitet och ICS-
användning undersöktes. En grupp patienter med KOL som fick ICS och en grupp 
patienter med KOL som inte fick ICS jämfördes med varandra. Alla patienter med 
pneumoni registrerades och bröströntgen utfördes för att bekräfta pneumoni. ICS-
användare med KOL delades in två grupper: pneumoni och icke-pneumoni, vilka 
matchades med kontroller. 
 
Analyser 
Analyser utfördes med hjälp av logistisk regressionsmodell och en multivariatmodell. 
Analyserna utfördes i statistikprogrammet StataCorp och konfidensintervallet (CI) var 
95% (p-värde <0.05). 
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Resultat 
639 KOL-patienter identifierades. Av dessa var 252 ICS-användare och 387 icke ICS-
användare. Medianåldern bland ICS-användare var 75 år (47-94 år) och 84% var män. 
193 av ICS-användarna använde flutikasonpropionat/salmeterol (FP/SM), 30 patienter 
använde budesonid/formoterol (BUD/FM), tolv patienter enbart flutikasonpropionat och 
två patienter enbart budesonid medan 15 patienter använde annat (se patientegenskaper i 
tabell 15). Alla patienter med KOL var rökare. 
 

Tabell 15: Patientegenskaper hos ICS-användare och icke ICS-användare, data 
hämtad från [22] 

 ICS-användare 
(n = 252) 

Icke ICS-användare 
(n = 387)  

P - värde 

Medianålder (år) 
(intervall) 

75 (47-94) 73 (31-95) 0.074 

Kön (man/kvinna) 211/41 337/50 0.248 
Typer av ICS, n (%)     

FP/SM 193 (76.6)   
BUD/FM 30 (11.9)   
FP 12 (4.8)   
BUD 2 (0.8)   
Annat 15 (6.9)   

Doser av ICS    
Låg dos 45   
Medeldos 122   
Hög dos 30   

Komorbiditeter    
Malign tumör 72 104 0.651 
Diabetes mellitus 23 51 0.130 
Hjärtsvikt 10 27 0.122 

GOLD skala    
A 31 217 <0.001 
B 90 88 0.233 
C 14 18 0.711 
D 113 64 <0.001 

 
ICS-användare 
Totalt 50 patienter (7.98%) av 639 KOL-patienter utvecklade pneumoni.  13 av dessa var 
ICS-användare. Bland dessa ICS-användare var medianåldern 80 år (69–94 år) och 92% 
var män. Sex patienter hade maligna tumörer, två hade diabetes och två hade hjärtsvikt. 
Två patienter hade KOL grad A, fyra hade KOL grad B, en hade KOL grad C och sex hade 
KOL grad D (Tabell 16). Förekomsten av pneumoni bland ICS-användare var 5.16%. 
 
Icke ICS-användare 
38 KOL-patienter bland de 387 obehandlade KOL-patienterna utvecklade pneumoni. 
Bland dessa patienter var medianåldern 78 år (51–91 år) och 89% var män. Förekomsten 
av pneumoni bland obehandlade patienter var 9.82%. Medianåldern var 78 år. Nio 
patienter hade maligna tumörer, sju hade diabetes och tre hade hjärtsvikt. 15 patienter 
hade KOL grad A, tio hade KOL grad B, en hade KOL grad C och tolv hade KOL grad D 
(Tabell 16). Obehandlade KOL-patienter av KOL grad D utvecklade pneumoni oftare än 
behandlade KOL-patienter av KOL grad D (P = 0.019). 

 
Tabell 16: Patientdemografi och egenskaper hos KOL-patienter med pneumoni (ICS-

användare och icke ICS-användare), data hämtad från [22] 
Variabler ICS-

användare 
med 
pneumoni 
(n = 13) 

ICS-
användare 
utan 
pneumoni 
(n = 239) 

p-värde Icke ICS- 
användare 
med 
pneumoni 
(n = 38) 

Icke ICS-
användare 
utan 
pneumoni 
(n = 349) 

p-värde 
0.037 

Medianålder 
(år) (intervall) 

80 (69-94) 75 (47-94) 0.052 78 (51-91) 72 (31-95) 0.009 

Kön 
(man/kvinna) 

12/1 199/40 0.700 34/4 3030/46 0.802 
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Typer av ICS, n 
(%) 

      

FP/SM 11 (84.6) 182 (76.2) 0.738    
BUD/FM 0 (0) 30 (12.6) 0.375    
FP 1 (7.7) 11 (4.6) 0.478    
BUD 0 (0) 2 (0.8) 1.000    

Komorbiditeter       
Malign 
tumör 

6 66 0.204 9 95 0.705 

Diabetes 
mellitus 

2 21 0.337 7 44 0.314 

Hjärtsvikt 2 8 0.088 3 24 0.739 
GOLD skala       

A 2 30 0.673 15 202 0.038 
B 4 86 0.776 10 78 0.547 
C 1 13 0.533 1 17 1.000 
D 6 107 1.000 12 52 0.019 

 
Pneumonirisk 
Pneumonirisken var högre hos ICS-obehandlade patienter än hos ICS-användare (38 
patienter respektive 13 (p=0.037). 11/193 (5.70%) patienter utvecklade pneumoni I 
FP/SM – gruppen och 0/30 (0%) i BUD/FM – gruppen vilket indikerar en högre 
pneumonirisk hos FP/SM – användare (P=0.1961). 
 
Pneumonirelaterad sjukhusinläggning och mortalitet 
i ICS-gruppen var medianantalet inlagda dagar 14 (5–33 dagar) och en patient avled till 
följd av pneumoni. I ICS-obehandlade gruppen var medianantalet inlagda dagar elva (6-
41 dagar) och fyra patienter avled till följd av pneumoni. Dödligheten i hos ICS-
behandlade KOL-patienter var 7.7%, medan den hos ICS-obehandlade patienter var 
10.5% (P=0.767). 
 
Dosberoende pneumoni 
Två av 45 KOL-patienter med låg dos ICS utvecklade pneumoni där förekomsten av 
pneumoni var  4.44%. Fyra av 122 KOL-patienter med medeldos ICS utvecklade 
pneumoni med en förekomst av 3.28%. Största förekomsten av pneumoni sågs bland de 
KOL-patienter som använt hög dos ICS där tre av 30 KOL-patienter med hög dos ICS 
utvecklade pneumoni. Detta var inte statistiskt signifikant (oddskvot: 0.34, 95% CI: 0.08-
1.42, P=0.143) men indikerade ett möjligt samband mellan hög dos ICS och ökad 
pneumonirisk.  
 
Slutsats 
Denna studie konkluderade att ICS inte ökar risken för pneumoni, pneumonirelaterad 
mortalitet och sjukhusinläggning hos japanska patienter med KOL men att undersökning 
bör ske för varje enskilt land. Beträffande dosberoende och ICS-typ kunde inte signifikans 
påvisas även om pneumonirisken tenderade att vara högre för hög dos ICS (P=0.143) och 
ICS av typen FP/SM (P=0.1961). Dödligheten på grund av lunginflammation var inte 
högre hos patienter som fick ICS än hos obehandlade patienter 
 
4.8 studie 7 
Inhaled Corticosteroid Use in Chronic Obstructive Pulmonary Disease and 
the Risk of Hospitalization for Pneumonia 
Ernst P, Gonzalez AV, Brassard P, et al [23] 
 
Syfte 
i denna fall-kontrollsstudie utförd i Kanada undersöktes risken för pneumoni som kräver 
sjukhusinläggning hos KOL-patienter som behandlas med ICS av typen beklometason, 
budesonid, triamkinolon, flutikason och flunisolid. 
 
Metod 
Datainsamling 



 

23 
 

Deltagarna till kohorten identifierades i databaser från Régie de l’assurance maladie du 
Québec (RAMQ) som är ett sjukförsäkringsprogram för provinsens Quebecs (Kanada) 7 
miljoner invånare. I databaserna finns information om demografi och medicinska 
tjänster, dödsorsak och dödsdatum och läkemedelsreceptsuppgifter. 
 
Inklusions- och exklusionskriterier 
Källpopulationen bestod utav patienter som mellan 1 januari 1988 och 31 december 2006 
var minst 66 år och som tagit ur recept för någon av följande luftvägsläkemdel: β2-
agonist, teofyllin, ipratropium bromid, natriumkromoglykat, nedocromil och ketotifen.   
För att bilda en kohort med KOL-patienter från källpopulationen identifierades patienter 
med minst tre recept av ovanstående läkemedel. Patienter med astma exkluderades. Alla 
patienter som avlidit inom 30 dagar efter sjukhusinläggning för pneumoni identifierades. 
Datumet för kohortsinträde definierades som datumet för tredje receptordinationen. 
Patienterna följdes fram till den första pneumonirelaterade sjukhusinläggningen, död 
eller fram till 31 december 2003.  
 
För varje fallperson matchades fyra kontrollpersoner med avseende på ålder, kön och 
luftvägssvårighetsgrad. Datumet för kontrollpersonernas motsvarande fallhändelse var 
satt som indexdatum för kontrollpersonerna.  
 
Definitioner 
Fallpersoner definierades av den första pneumonirelaterade sjukhusinläggningen 
(indexdatum) med ICD-9 koder motsvarande ICD-10 koderna J12 och J10. 
 
Alla doser konverterades till flutikasonekvivalenta doser. Dosekvivalenter som användes 
var beklometason 100 µg, budesonid 80 µg, triamkinolon 200 µg, flutikason 50 µg och 
flunisolid 200 µg. Dessa kategoriserades som hög (minst 1000 µg /dag), medel (500-999 
µg /dag) och låg (<500 µg /dag). 
 
Analyser 
Studien inkluderade en logistisk regressionsanalys. Analyserna utfördes i 
statistikprogrammet SAS (Statistical Analysis System) och konfidensintervallet (CI) var 
95%. 
 
Resultat 
Kohorten bestod utav 175 906 KOL-patienter i medelåldern 72 vid kohortinträde. 50.1% 
var män. 23 942 patienter var sjukhusinlagda för pneumoni (fallpatienter) med en 
frekvens av 1.9 per 100 per år. Fallpatienterna och kontrollpatienterna var i medelåldern 
77 år och genomsnittliga uppföljningsperioden var 5.2 år. Bland kontrollpatienterna var 
fler män än kvinnor sjukhusinlaggda för pneumoni. Fallpatienterna hade högre 
luftvägssvårighetsgrad reflekterat av en högre frekvens av sjukhusinläggning för KOL 
samt högre antal ordinationer av luftvägsläkemdel. Fallpatienterna hade också högre 
prevalens av komorbiditeter (Tabell 17). 

 
Tabell 17: Patientdemografi och egenskaper hos fallgrupp respektive kontrollgrupp, 

data hämtad från [23]. Data anges i medelvärde ± SD om inte annat anges. 
 Fallpatienter med pneumoni 

(n = 23 942) 
Kontrollgrupp 
 (n = 95 764) 

Ålder 77 ± 4.5 77  ±  4.5 
Uppföljningsperiod 5.2  ± 3.5 5.2  ± 3.5 
Kön (% män) 60.4 46.5 
Tidigare sjukhusinläggning 
för pneumoni (%) 

14.5 3.6 

Läkemedelsanvändning ett 
år före indexdatum 

  

Antibiotika (# ordinationer) 0.9  ± 1.5 0.6  ± 1.2 
Luftvägsläkemedel (# 
ordinationer) 

17.5  ± 22.7 9.0  ± 16.0 

Orala kortikosteroider (# 
ordinationer) 

1.2  ± 3.5 0.5  ± 2.2 
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Hjärtmedicin (%) 66.7 61.1 
Diabetesmedicin (%) 14.0 11.9 
Antidepressiva medel (%) 17.2 13.7 
Narkotika (%) 6.6 3.7 

 
Pneumonirelaterad sjukhusinläggning 
Tabell 18 visar att aktuell ICS-användning förknippades med en 70% ökning i 
sjukhusinläggning för pneumoni (RR 1.70; 95% Cl, 1.63-1.77). 
Det fanns en dos-respons-relation där pneumonifrekvensen var som störst med de högsta 
doserna av ICS motsvarande flutikason minst 1000 µg/dag (RR 2.25; 95% CI, 2.07–2.44).  
Tidigare användning av ICS förknippades med en 31% ökning (RR, 1.31), vilken 
minskade till 20% vid 9-12 månader före indexdatum.   
 
Dödlighet inom 30 dagar sjukhusinläggning för pneumoni 
Hos patienter med pneumoni som avled inom 30 dagar efter 
sjukhusinläggning sågs en ökning med 53% (RR 1.53; 95% CI, 1.30–1.80) 
med aktuell ICS-användning, medan användning av högre doser ICS associerades 
med en 78% ökning (RR 1.78; 95% CI, 1.33–2.37) av pneumonirisken följt av död inom 30 
dagar. 

 
Tabell 18: Relativ risk för sjukhusinläggning för pneumoni associerad till ICS-

användning, data hämtad från [23]. 
 Fallgrupp  

(n = 23 942) 
Kontrollgrupp 
(n = 95 764) 

 RR (95% CI) 

ICS-användning (%)     
Aktuell ICS-
användning 

24.8 12.9 1.70 (1.63-1.77) 

Hög dos 5.7 2.1 2.25 (2.07-2.44) 
Medeldos 14.8 8.0 1.63 (1.55-1.71) 
Låg dos 4.3 2.8 1.50 (1.38-1.62) 

Tidigare användning 
(%) 

23.4 17.2 1.31 (1.26-1.36) 

61-180 dagar 12.7 8.6 1.41 (1.34-1.48) 
181-270 dagar 5.8 4.5 1.25 (1.16-1.34) 
270-365 dagar 4.9 4.0 1.20 (1.11-1.29) 

 
Resultaten förblev likadana när de stratifierades av markörer för 
svårighetsgrad av KOL, samtidig eller icke-samtidig användning av orala kortikosteroider 
och antal tidigare sjukhusinläggningar. 
 
Slutsats 
Studien konkluderade att aktuell användning av ICS är associerad med en statistiskt 
signifikant 70% ökning av risken för att bli sjukhusinlagd för pneumoni samt att höga 
doser ICS ger mer än en tvåfaldig ökning av denna risk (RR 2.25; 95% CI, 2.07–2.44). De 
konkluderade dessutom att dödligheten inom 30 dagar efter sjukhusinläggning ökar 
statisitskt signifikant med aktuell ICS-användning (RR 1.53; 95% CI, 1.30–1.80). 
 
4.9 Studie 8 
Effect of outpatient therapy with inhaled corticosteroids on decreasing in-
hospital mortality from pneumonia in patients with COPD 
Yamauchi Y, Yasunga H, Hasegawa W, et al [24] 
 
Syfte 
Syftet med denna retrospektiva studie utförd i Japan var att undersöka sambandet mellan 
ICS-användning (flutikason, budesonid, mometason och beklometason) med och utan 
inhalerade bronkodilatorer (IBD) och pneumonirelaterad mortalitet hos patienter med 
KOL.  
 
Metod 
Retrospektiv data från 1165 sjukhus i Japan samlades in via den japanska databasen för 
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diagnosprocedurskombinationer (DPC). Denna data omfattande patienter med KOL som 
fick inhalationsterapi i öppenvård och slutenvård och som var inlagda med pneumoni. 
Patienter kategoriserades i de två grupper: de som fick ICS med IBD och de som fick IBD 
ensam. Administrerad IBD inkluderade tiotropium, glykopyrronium, akridinium, 
umeclidinium, salmeterol, formoterol, indakaterol och vilanterol. Administrerad ICS 
inkluderade flutikason, budesonid, mometason och beklometason. Poängsystemet A-
DROP användes för att gradera pneumoni från noll till fem (mild, 0 poäng; medel, 1-2 
poäng; svår, 3 poäng; extremt svår, 4-5 poäng). 
 
Inklusionskriterier 

• Patienter ≥ 40 år 

• Varit inlagda på sjukhus för pneumoni (ICD-10 koderna J10 - J18, J69) mellan 1 
juli 2010 och 31 mars 2013. 

• Patienter med sekundär diagnos av KOL (J41–44) 

• Patienter som fick IBD. 
Exklusionskriterier 

• Patienter som enbart fick ICS 

• Patienter som hade andra obstruktiva luftvägsnedsättningar (J47, J21) 

• Patienter med sjukhusförvärvad pneumoni (J95).  
 

Analyser 
Studien inkluderade en multivariat logistisk regressionsanalyser för att bedöma 
sambandet mellan ICS-användning och mortalitet på sjukhus. Konfidensintervallet var 
95% (P <0,05). Alla statistiska analyser utfördes i Windows statistikprogram SPSS-
statistik.  
 
Resultat 
7 033 KOL-patienter ≥ 40 år och som behandlades med ICS och som blivit inlagd på 
sjukhus för pneumoni identifierades. Av dessa behandlades 3 702 patienter med ICS och 
IBD medan 3 331 patienter behandlades med enbart IBD (tabell 19). A-DROP-poäng var 
statistiskt signifikant lägre i ICS- och IBD-gruppen (mindre allvarlig pneumoni) än i IBD-
gruppen. 
Andelen astma var högre i ICS- och IBD-gruppen än i IBD-gruppen medan andelen 
lungcancer och hjärtsvikt var lägre i ICS- och IBD-gruppen.  
 

Tabell 19: Patientegenskaper hos ICS- och IBD grupp samt IBD grupp, data hämtad 
från [24]. 

 Totalt 
(n = 7033) (%) 

ICS och IBD  
(n = 3702) (%) 

Enbart IBD 
(n = 3331) (%) 

P - värde 

MedelÅlder (år) 76.3 (8.4) 75.7 (8.4) 77.0 (8.4) <0.001 
Kön (män) 6315 (89.8) 3281 (88.6) 3034 (91.1) 0.001 
Pneumoni 
svårighetsgrad 
via A-DROP 

   <0.001 

Mild 416 (5.9) 222 (6.0) 194 (5.8)  
Medelsvår 3349 (47.6) 1808 (48.8) 1541 (46.3)  
Svår 978 (13.9) 501 (13.5) 477 (14.3)  
Extremt svår 301 (4.3) 122 (3.3) 179 (5.4)  

Komorbiditeter      
Astma 1872 (26.6) 1379 (37.3) 491 (14.8) <0.001 
Lung cancer 719 (10.2) 261 (7.1) 458 (13.7) <0.001 
Hjärtsvikt 1223 (17.4) 597 (16.1) 626 (18.8) <0.001 

 
Som framgår av tabell 20 var dödlighet på sjukhus 8.1% i ICS- och IBD-gruppen vilket var 
statistiskt signifikant lägre än i IBD-gruppen (13,2%). Sjukhusvistelse var också kortare i 
ICS- och IBD-gruppen.  Dödligheten på sjukhus hos patienter som krävde respirator var 
statistiskt signifikant lägre i ICS- och IBD-gruppen (31,9%) än i IBD-gruppen (39,7%,). 
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Tabell 20: Mortalitet och sjukhusvistelse hos ICS- och IBD grupp samt IBD grupp, 

data hämtad från [24] 
 Totalt 

(n = 7033) 
(%) 

ICS och 
IBD  
(n = 3702) 
(%) 

Enbart 
IBD 
(n = 3331) 
(%) 

P - värde 

Död, n (%) 742 (10.6) 301 (8.1) 441 (13.2) <0.001 
Sjukhusvistelse 
(dagar) 
(medianintervall) 

15 (10-25) 14 (10-23) 15 (10-26) <0.001 

Död bland 
patienter med 
respirator 

229 (35.9) 100 (31.9) 129 (39.7) 0.042 

 
Den multivariata logistiska regressionsanalysen visar i tabell 21 att behandling med ICS 
och IBD var statistiskt signifikant associerad med lägre dödlighet än behandling med 
enbart IBD (RR 0.80, p=0.007). Dödligheten var dessutom lägre för kvinnor (RR 0.66, 
p=0.008). Dödligheten var statistiskt signifikant högre hos patienter med svår pneumoni 
med en 7-faldig ökning (RR 7.41, p=<0.001). Dödligheten hos patienter med lungcancer 
gav mer än en 3-faldig ökning (RR 3.57, p=<0.001) samt en 24% ökning hos patienter 
med hjärtsvikt (RR 1.24, p=0.047) medan en lägre dödlighet sågs hos patienter med 
astma (RR 0.57, p=<0.001).  

 
Tabell 21: Multivariat logistisk regressionsanalys för dödlighet på sjukhus, data 

hämtad från [24]. 
 RR P-värde 
Enbart IBD referens  
ICS och IBD 0.80 (0.68-0.94) 0.007 
Man referens  
Kvinna 0.66 (0.48-0.90) 0.008 
Pneumoni svårighetsgrad vid 
A-DROP 

  

Mild referens  
Medelsvår 1.52 (0.72-3.19) 0.270 
Svår 2.83 (1.29-6.30) 0.010 
Extremt svår 7.41 (3.24-16.95) <0.001 

Lungcancer 3.57 (2.74-4.65) <0.001 
Astma 0.57 (0.45-0.73) <0.001 
Hjärtsvikt 1.24 (1.00-1.54) 0.047 

 
Slutsats 
Studien konkluderade att KOL-patienter som behandlas med en kombination av ICS och 
IBD associeras med en lägre pneumonirelaterad dödlighet på sjukhus jämfört med enbart 
IBD-behandling vilket innebär att ICS kan ha skyddande och förebyggande effekter mot 
pneumonirelaterad dödlighet hos KOL-patienter. 
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4.10 Översikt - studieresultat 

 
Tabell 22: Sammanställning av samtliga åtta studier 

 
Studie 1-8 Antal 

deltagare 
Kön 
(kvinnor) 

Medelålder 
(år) 

Jämförda grupper ICS ökar 
pneumonirisken 

ICS ökar antal 
sjukhusinläggningar 

ICS ökar mortalitet Dosberoende 

Janson C, 
2017 [17] 
Retrospektiv 
observationell 
kohortstudie 

 

9893 101 
kvinnor 

67  Flutikason/salmeterol-
grupp jämförs med 
budesonid/formoterol-
grupp 

Ja, statistiskt 
signifikant ökning av 
pneumonirisken i 
flutikason/salmeterol-
gruppen jämfört med 
budesonid/formoterol-
gruppen. (P<0.001) 

Ja, statistiskt 
signifikant ökning av 
antalet 
sjukhusinläggningar 
och dagar 
sjukhusvistelse i 
flutikason/salmeterol-
gruppen jämfört med 
budesonid/formoterol-
gruppen (P<0.001). 

Ja, statistiskt 
signifikant ökning i 
flutikason/salmeterol-
gruppen jämfört med 
budesonid/formoterol-
gruppen (P=0.003). 

x 

Suissa S, 2013 
[18] 
”New user” 
kohortstudie 

163 514 81 757 
kvinnor 

78 Flutikason användare 
jämförs med 
budesonid användare 

Ja, statistiskt 
signifikant ökning av 
pneumonirisken med 
störst risk i flutikason-
gruppen (p<0.05). 

Fler flutikason-
användare hade varit 
inlagd på sjukhus för 
pneumoni och KOL än 
budesonid-användare. 
(p<0.05) 

Ja, statistiskt 
signifikant ökning hos 
ICS-användare 
(p<0.05) 

Ja, statistiskt 
signifikant för 
flutikason, ej 
för budesonid. 

Chen SL, 2014 
[19] 
Prospektiv 
randomiserad 
studie 

237 32 kvinnor 67 Hög dos-grupp 
jämförs med låg dos-
grupp för flutikason 
resp. budesonid. 

Nej, ej statistiskt 
signifikant (p=0.38) 

x x Nej, ej 
statistiskt 
signifikant (P = 
0.38) 

Christer J, 
2018 [20] 
Observations-
studie 

55 189 29480 
kvinnor 

66 Hög dos-grupp och låg 
dos-grupp jämförs för 
budesonid eller 
motsvarande 

Ja, statistiskt 
signifikant ökning av 
pneumonirisken hos 
ICS-användare 
jämfört med 
referenspatienter 
(p<0.05) 

x x Nej, ej 
statistiskt 
signifikant 
(p>0.05) 

Ming-Chi Lee, 
2015 
[21] 
Retrospektiv 
kohortstudie 

6034 2086 
kvinnor 

68 Kol-patienter med 
historia av akuta 
exacerbationer (grupp 
1) jämförs med KOL-
patienter med 
kontinuerlig ICS-

Ja, statistiskt 
signifikant ökning av 
pneumonirisken hos 
ICS-användare 
(p=0.001) 

x x Ja, statistiskt 
signifikant 
(p=0.005) 
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användning (grupp 2) 
Ryosuke 
Hirano, 2018 
[22] 
Retrospektiv 
fallkontrolls-
studie 

639 91 kvinnor 75 KOL-patienter med 
ICS (grupp 1) jämförs 
med KOL-patienter 
utan ICS (grupp 2). 

Nej, statistiskt 
signifikant minskning 
av pneumonirisken hos 
ICS-användare jämfört 
med kontrollgrupp 
(p=0.037) samt ingen 
ökad pneumonirisk i 
flutikasongruppen 
(p=0.1961) 

Nej, ej statistiskt 
signifikant ökning 
(p=0.767) 

Nej, ej statistiskt 
signifikant ökning hos 
ICS-användare 
(p=0.767) 

Nej, ej 
statistiskt 
signifikant 
(p=0.143), 
men indikerar 
tendens 

Ernst-P, 2007 
[23] 
Fallkontrolls-
studie 

175 906 87 777 
kvinnor 

72 Hög dos-grupp 
jämförs med 
medeldos-grupp och 
låg dos-grupp av ICS 
(flutikason, budesonid, 
triamkinolon, 
flunisolid) 

x 
 

 

Ja, statistiskt 
signifikant ökning hos 
ICS-användare 
(p<0.05)  

 

Ja, statistiskt 
signifikant ökning hos 
ICS-
användare(p<0.05) 

Ja, statistiskt 
signifikant 
(p<0.05) 

Yamauchi, 
2016 
[24] 
Retrospektiv 
studie 

7 033 1436 
kvinnor 

76 ICS+IBA-grupp 
jämförs med IBA-
grupp. 
IBA: tiotropium, 
salmeterol, formoterol, 
indakaterol, vilanterol 
ICS: flutikason, 
budesonid, 
mometason, 
beklometason 

x Nej, statistiskt 
signifikant minskning 
av antalet dagar 
sjukhusvistelse 
(p<0.001) 

Nej, statistiskt 
signifikant minskning 
av mortaliteten hos 
ICS- och IBD-
användare jämfört 
med enbart IBD-
användare. (p=0.007) 

x 

__________________ 
x undersöks ej i studien 
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5. Diskussion 
 
5.1 Studiedesign och förutsättningar 
I de retrospektiva kohortstudierna baserades resultaten på retrospektiva data. Även om 
de i studien använt sig av metoder som indikerar möjliga ”confounders” t.ex. 
benägenhetspoäng för att undvika selektionsbias, är dessa studier inte garanterat fri från 
“confonders”. Vi kan inte verifiera hur tillförlitliga de kliniska diagnoserna av pneumoni 
var i varje fall då vi inte har tillgång till laboratorievärden, radiografi eller 
svårighetsgraderingssdata. Det är extra viktigt med objektiva mätningar av dessa slag 
med tanke på att samtliga studier hade öppna studiedesigner istället för dubbelblindade, 
och således kan ha påverkats av bedömningsbias, eftersom behandlingen varit känd för 
deltagare och forskare. De flesta diagnoser registrerades dock vid sjukhus där radiografi 
kan antas vara en standardprocedur vilket gynnar en standardiserad definition av 
pneumoni. 
 
En nackdel är att åldern i de flesta granskade studier är sammansatt som en medelålder 
vilket gör det svårt att utläsa pneumonirisken för en specifik åldersgrupp. Detta innebär å 
andra sidan att resultaten för denna litteraturstudie även skulle kunna vara aktuell för en 
yngre åldersgrupp under 40 år. 
 
Ju större studiepopulation desto trovärdigare resultat. En nackdel är att antalet deltagare 
var få i en del studier vilket troligen beror på att inklusions- och exklusionskriterierna 
skiljde sig åt mellan studierna, vilket gör det svårare eller lättare för individer att uppfylla 
kriterierna för deltagande. En annan nackdel med inklusions- och exklusionskriterarna 
var att vissa studier krävde att alla KOL-patienter skulle vara rökare medan övriga studier 
inte hade något sådant kriterie utan tog in både rökare och icke-rökare, vilket kan ha lett 
till att en del patienter troligen hade sämre utgångsläge redan vid baslinjen vilket kan 
förvränga resultatet. Denna bias spelar dock ingen större roll för slutsatsen då 
litteraturstudien fokuserar på att undersöka pneumonirisken för patienter 
diagnostiserade med KOL oberoende rökvanor. 
 
Valda sökträffar omfattade enbart kliniska studier och originalartiklar och sökningen i 
PubMed, Google Scholar och Web Of Science visade att det fanns mycket få sådana 
studier utförda på sambandet mellan KOL och pneumoni, vilket i sin tur begränsar denna 
litteraturstudie. En av studierna exkluderades då den inte var tillgänglig i full text och det 
är okänt om denna innehöll relevant resultat som kunde vara av betydelse för slutsatsen.   

En fördel är den obegränsade datainsamlingen från elektroniska primärvårdsjournaler 
och register som ger solida data och minskar risken för “confounders”. Den externa 
validiteten av resultaten kan därför vara större än för prospektiva interventionsstudier. 
En annan fördel är att uppföljningstiden och antalet patienter som omfattas av en 
retrospektiv kohortstudie inte tillåter ökad eller differentierad bortfallsfrekvens. 

Två av studierna visade inget samband mellan ökad pneumonirisk och ICS-användning 
[18, 22] medan fyra studier [17, 18, 20, 21, 22] visade en signifikant ökad pneumonirisk. 
Ett stort problem och en möjlig orsak för dessa motstridiga resultat kan ha uppstått från 
val av diagnosmetod. För att ställa diagnosen pneumoni är det viktigt med bröstradiografi 
och sputumprover vilka inkluderades i den prospektiva randomiserade studien från 
Taiwan [19]. Det är därför möjligt att en överdiagnostisering av pneumoni kan 
förekomma i de retrospektiva studierna där detta saknades. Svårighetsgraden av KOL 
rapporterades inte i alla studier. T.ex. gjorde studie 5 [21] och 6 [22]  ingen kontrollerad 
bedömning av svårighetsgraden av KOL vilket kan leda till att pneumonirisken 
överskattades då patienter som kräver ICS-behandling vanligtvis är de med redan svårt 
nedsatt lungfunktion, vilket i sin tur är förknippat med en ökad pneumonirisk.  
 
Den prospektiva randomiserade studien, studie 3 [19] var den enda studien som 
inkluerade en ITT-analys, troligen på grund av att studien hade ett ganska stort bortfall 
på 54 patienter av 271 inskrivna. Detta är en fördel då resultaten baseras på det första 
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populationsantalet och inte på det populationsantal som så småningom erhållits, d.v.s en 
ITT tar hänsyn till antalet deltagare som ej slutförde studien vilken minskar risken för 
bortfallsbias.  
 
Andra potentiella bias är att i praxis kan svårighetsgraden av KOL och dosen för varje 
läkemedel variera med tiden liksom för många andra kovarianter (samvariation mellan 
variabler), och enbart en av fem studier, studie 5 [21] använde en tidsberoende Cox 
regressionsmodell. En tidsberoende Cox regressionsmodel tar hänsyn till tiden då det är 
en metod som kontruerar en funktion av tiden som används för att undersöka effekten av 
flera variabler den tid en specifik händelse tar plats [25].  
 
Trots noggrann översättning av studierna finns det en risk för tolkningsbias, både från 
min sida och från författarnas sida, eftersom en del av studierna inte är skrivna på 
författarens första språk. Dessutom har resultatet redan tolkats av de som utfört 
respektive studie vilket innebär att eventuella snedvridningar kan ha överförts till denna 
litteraturstudie. 
 
Två av studierna presenterar resultatet i mycket svårtolkade tabeller [23] medan en 
annan studie inte redovisar i någon tabell alls utan enbart nämner det i löpande text och 
då med procentenheter istället för specifika antal, exemepelvis ökningen av antal 
sjukhusinläggningar i procent i stället för i antal. Detta gör resultaten svårare att jämföra 
och sammanställa. 
 
Ytterligare en nackdel som försvårar jämförandet är att studierna hade olika ufallsmått. 
En del studier mätte pneumonirisken som årlig frekvens av pneumoni definierat som 
antal händelser med diagnoskoder J10-J18 medan en del studier definierade sina 
pneumonifall som sjukhusinläggning eller död med diagnoskoder J10, J11, J12 och J18 
medan en del studier definierade pneumonifall med enbart diagnoskoder J12 och J10. 
Vad gäller sjukhusinläggning mättes de i antal sjukhusinläggningar i de flesta studier men 
även som tid för sjukhusvistelse i några studier. Mortalitet mättes som antal döda med 
även här skiljde sig diagnoskoderna åt från J10-J18. Samtliga utfallsmått var dock 
ändamälsenliga och kunde besvara frågeställningarna. 
 
Det är svårt att dra en slutsats kring frågeställningen kring dosberoende då tre studier 
talar för dosberoende och tre studier talar emot dosberoende. Fler studier kring 
dosberoende bör inkluderas för att besvara denna frågestållning bättre.  
 
5.2 Resultatdisskussion 
 
Denna litteraturstudie avsåg besvara följande frågeställningar: 

• Ökar ICS pneumonirisken hos KOL-patienter? 

• Varierar risken för pneumoni mellan olika typer av ICS? 

• Varierar risken för pneumoni mellan olika doseringar av ICS? 

• Ökar mortalitet och antalet sjukhusinläggningar med pneumoni vid användning 
av ICS? 

 
Efter analysering av översiktsresultatet i tabell 22 anses denna litteraturstudie visa att 
ICS ökar risken för pneumoni, pneumonirelaterad mortalitet och 
sjukhusinläggnig/sjukhusvistelse, men att denna risk inte i alla fall är dosberoende. 
 
Hur stor pneumonirisken var varierade mellan studierna. I studie 2 [20] var 
pneumonirisken associerad med ICS-användning lägre i jämförelse med studie 4 [18]. 
Detta kan vara relaterat till den låga andelen patienter, 237 stycken, som använde 
flutikasonpropionat i studie 2 jämfört med 24 198 patienter i studie 4. Majoriteten av 
deltagarna i studie 4 använde budesonid istället, och tidigare data antyder att användning 
av budesonid inte ökar pneumonirisken lika mycket som flutikason [31]. Även skillnader i 
patientdemografi som ålder- och könsskillnader kan ha påverkat resultatet i enskilda 
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studier eftersom att äldre och män löper högre risk att drabbas av pneumoni, som 
tidigare nämts i inledningen. Den högre pneumonirisken  i studie 2 kan bero på att 
medelåldern hos de matchade patienterna var 78 år medan medelåldern i studie 4 var 66 
år (se tabell 22). Patienterna i studie 2 hade också fler komorbiditeter.  Förutom att 
besvara de huvudsakliga frågeställningarna redovisade artiklarna sammantaget att 
pneumonirisken, pneumonirelaterad mortalitet och sjukhusinläggning påverkas av andra 
oberoende riskfaktorer såsom svårighetsgraden av sjukdomen (luftflödesbegränsningen), 
komorbiditet (främst astma), manligt kön och hög ålder (70-80 år). Sedan 1980 talet har 
antal drabbade män nästan halverats medan antal drabbade kvinnor nästan dubblerats 
[13]. En möjlig orsak  till att samtliga studiepopulationer består utav övervägande män 
(se tabell 22) kan vara att under tiden för när delagarna diagnosisterades var KOL 
troligtvis fortfarande vanligare hos män. 
 
De två studier som utförts med japanska KOL-patienter visade enbart fördelar med ICS-
användning och ingen ökning av pneumonirisken. En möjlig förklaring, som framförs av 
de två japanska studierna själva, är att dess japanska deltagare hade bättre prognos och 
livskvalitet, trots liknande lungfunktionsnedsättning som kaukasiska deltagare i andra 
studier. Detta kan dock inte styrkas i denna litteraturstudie då de databaser som använts i 
ingående studier inte innehöll tillräckligt med information om luftflödesbegränsning, 
KOL-svårighetsgrad och relevanta lungfunktionstester. Det är dock väldokumenterat att 
det finns rasskillnader i risken att drabbas av lungsjukdomar [26]. 
 
Gällande uppföljningstid och över hur lång period datainsamlingen sträcker sig var de två 
japanska studierna betydligt kortare (3-4 år) när övriga studiers datainsamling och 
uppföljningstid var längre (5-17 år). De två kortare studierna visade ingen ökning av 
pneumonirisken, mortalitet och sjukhusinläggning. Den randomiserade studien (studie 3) 
som utfördes i Taiwan var bara ett år lång och visade inte heller någon ökning av 
pneumonirisken. Detta kan tyda på att det krävs en längre behandlingstid med ICS innan 
det har negativa effekter, men det kan också tyda på att de patienter som haft sjukdomen 
KOL i flera år har en sämre utgångspunkt, varför de studier som inkluderar 
datainsamling som sträcker sig över en längre uppföljningsperiod kan påvisa en förhöjd 
pneumonirisk. 
 
Denna litteraturstudie visade att pneumonirisken skiljer sig mellan olika typer av ICS. 
Enligt studie 1 utförd av Janson C [17]  har ICS antiinflammatoriska och 
immunsuppressiva effekter och ger höga lokala koncentrationer i lungorna som kan 
försämra det lokala försvaret och därigenom främja luftvägsinfektioner. Skillnaden i 
risken för pneumoni mellan KOL-patienter som behandlats med budesonid och 
flutikason kan vara relaterade till skillnader i deras immunsosuppressiva effekter. Det har 
rapporterats att flutikason har upp till tio gånger högre immunosuppressiv potens än 
budesonid med avseende på in vivo hämning av alveolära makrofager och neutrofiler som 
ingår i det ospecifika immunförsvaret, vilken kan förklara övriga resultat med ökad 
pneumonirisk i denna litteraturstudie [17]. (se tabell 22) 
 
En möjlig förklaring till att pneumonirisk är högre för flutikason än för budesonid (se 
tabell 22), enligt en annan studie utförd av Jansson C 2017 [27], är skillnader i 
farmakokinetiska och farmakodynamiska egenskaper relaterade till skillnader i 
lipofilicitet och hydrofilicitet hos respektive ICS. Efter inandning deponeras de små 
partiklarna på ytan av luftvägsslemhinnan och löses upp gradvis i slemhinnevätska innan 
de absorberas i luftvägs- / lungvävnad där de utövar sin effekt. Det som bestämmer 
partiklarnas upplösningshastighet i slemhinnevätskan är dess hydrofilicitet som varierar 
mellan olika typer av ICS. Budesonid har relativt hög hydrofilicitet (16 ug/ml) medan 
flutikasonpropionat har mycket lägre hydrofilicitet (<0.1 µg/ml). Budesonid sönderdelas 
alltså snabbare i lungvätskan och tas sig fort in i systemkretsloppet, vilket leder till en 
reducerad lokal effekt. Flutikason däremot intar lungorna med högre lipofilicitet och 
förblir i slemhinnan eller i slemhinnevätskan i bronkerna längre än budesonid. Den 
långvariga närvaron av långsamt upplösande flutikasonpartiklar orsakar en långdragen 
immunosupression vilket ökar risken för bakteriell spridning och utbrott av pneumoni, 
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särskilt hos patienter med svår KOL. Flutikason anses också vara mer potent (har större 
effekt på intracellulära steroid receptorer) och för att ha längre halveringstid) [27]. 
 
Vad gäller dosberoende kunde inte denna litteraturstudie påvisa signifikans då den 
innefattar för få studier. Tre studier tyder på signifikant dosberoende medan tre tyder på 
det motsatta.  En nackdel är att studierna använde sig av olika doser vilket inte gör dem 
fullt jämförbara. Studie 2 definierade låg dos; <500 µg och hög dos; ≥1000 µg medan 
studie 4 definierade låg dos; <640 µg och hög dos; ≥800 µg. Medeldosen i studie 2 
definierades som ett intervall 500-999 µg medan medeldosen i studie 3 kort definierades 
som 500 µg. Resultat för att pneumonirisken är dosberoende har dock rapporterats i 
bland annat en ”review”(2018) som har granskat befintliga kliniska bevis på riskerna med 
ICS vid KOL-behandling samt i en kohortsanalys (2013) som undersökte om 
pneumonirisken är dosberoende [28, 29]. 
 
Det är inte helt oförväntat att denna litteraturstudie visade att mortalitet och antal 
sjukhusinläggningar ökar med ICS-användning som störst vid ICS av typen flutikason då 
detta nog speglar den ökade pneumonirisken i övrigt, eftersom att en ökad pneumonirisk 
kan tänkas ha påföljande komplikationer som dessa.  
 
Hos individer med KOL är komorbiditeter såsom hjärtsjukdom, diabetes mellitus, 
hypertoni, osteoporos och psykiska störningar ofta rapporterade [30]. Majoriteten av de 
granskade studierna har inkluderat patienter med olika komorbiditer, med undantag för 
astma som var ett exklusionskriterium i tre av studierna [18, 19, 23]. Detta kan minimera 
populationsvalsbias/urvalsbias då det gör resultaten mer allmänt generaliserbara då de 
kan besvara hur effekten ser ut för individer med annan samtidig sjukdom vilket speglar 
verkligheten bättre. 
 
Resultaten i denna litteraturstudie var inte helt oförväntade då de har likheter med 
TORCH studien (Towards a Revolution in COPD Health) som var den första och största 
studien som rapporterat om sambandet mellan ICS-användning och pneumoni [31].  
En fördel är att litteraturstudien bekräftar bristen på forskning inom området, vilket de 
flesta ingående studier är överens om. 
 

6. Slutsats 

De åtta studierna i denna litteraturstudie har olika studiedesign, antal deltagare och 
utfallsmått vilket gör det svårt att jämföra resultaten och dra en klar slutsats, men överlag 
besvaras de 4 primärfrågorna på ett likartat sätt:  Sammantaget visar denna 
litteraturstudie att 1) behandling med ICS signifikant ökar pneumonirisken, 2) ökar 
pneumonirelaterad mortalitet 3) ökar antal sjukhusinläggningar, hos KOL-patienter 
jämfört med obehandlade KOL-patienter. 4) Störst var risken hos flutikasonanvändare 
med ingen övervägande signifkans påvisades för dosberoende. Denna komplikation måste 
balanseras med de kända fördelarna med ICS så som färre exacerbationer, förbättrad 
lungfunktion och livskvalitet. Denna litteraturstudie stöder EMA:s uttalande om den 
ökade risken för pneumoni vid ICS-användning, men att fördelarna med ICS totalt sett 
fortsätter att överväga dess risker [15]. Därför bör inte den nuvarande behandlingen för 
KOL förändras. Min slutsats är att försiktighetsåtgärder med avseende på individuellt 
tillstånd, preparat och dosering bör vidtas vid ICS-behandling för KOL eftersom att en hel 
del fortfarande är okänt och konsekvenserna av ICS kan vara allvarliga. Därför är 
ytterligare studier kring sambandet mellan ICS och pneumoni överlag motiverade.  
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Bilaga 1 
 

Tabell 23: ICD-10-koder  

(J00-J99) 
 

 
Sjukdomar i respiratoriska systemet (diagnos) 

J10.0 Influensa med penumoni, identifierat virus 
J11.0 Influensa med penumoni, oidentifierat virus 
J12 Viral pneumoni 
J13 Pneumoni orsakad av Streptococcus pneumoniae 
J14 Pneumoni på grund av Haemophilus influenzae 
J15 Bakteriell pneumoni, ej klassificerad 
J16 Pneumoni orsakad av annan infektiös organism 
J17 Pneumoni orsakad av annan underliggande sjukdom 
J18 Pneumoni, ospecificerad organism 
J21 Akut bronkiolit 
J41 Mukös kronisk bronkit 
J44 Kronisk obstruktiv lungsjukdom 
J45 Astma 
J47 Bronkiektaser 
J69 Pneumonit 
J85.1 Pneumoni med lungabcess 
J86 Pyothorax, inklusive emfysem. 
J95 Sjukdomar i andningsorganen efter kirurgiska och 

medicinska ingrepp som ej klassificeras på annan plats 
 

Bilaga 2 
 
Tabell 24: ATC-koder 

(R03BA) 

 
Glukokortikoider 
 

R03BA01 Beklometason 
R03BA02 Budesonid 
R03BA03 Flunisolid 
R03BA04 Betametason 
R03BA05 Flutikason 
R03BA06 Triamcinolon 
R03BA07 Mometason 
R03BA08 Ciclezonid 
 
 

Bilaga 3 
 
Tabell 25: CAT-poäng 

CAT-poäng Grad av påverkan 
<10 Låg 
10-20 Medelhög 
21-30 Hög 
>30 Mycket hög 
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