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Äldre riskerar felaktig koldiagnos 

Äldre människor riskerar att behandlas mot lungsjukdomen kol, utan att ha sjukdomen.  

De riktvärden för lungfunktion som används när diagnosen ställs är inte tillräckligt åldersanpassade, varnar 
forskare vid Lunds universitet. 
 
- Det finns risk för att vi överbehandlar för kol, men också för att vi underbehandlar andra sjukdomar, säger 
Malmöläkaren Orsolya Szanto, doktorand vid sektionen för geriatrik vid Lunds universitet. 
 
Med det normala åldrandet följer försämrad lungfunktion. Lungans elasticitet försämras och den mängd luft 
som lungan kan pressa ut blir mindre om ryggkotorna trycks ihop och ryggen kroknar. 
 
Detta förlopp är dåligt kartlagt i de äldre folkgrupperna. 
 
Eftersom patientens avvikelse från den normala lungfunktionen är avgörande när diagnosen för kronisk 
obstruktiv lungsjukdom (kol) ställs, är det viktigt att få en bättre bild av vad som är normalt, framhåller 
Orsolya Szanto. 
 
Hon har tittat närmare på testresultaten för de skåningar i åldern 60 till 94 som är med i det så kallade Gås-
projektet (Gott åldrande i Skåne). 
 
Om den internationellt mest tillämpade definitionen på kol används på dem, kan 22 procent klassas som 
kolsjuka. Använder man i stället en annan definition, där hänsyn tas till åldersförändringar, är en tiondel av 
projektdeltagarna kolsjuka. 
 
- Sanningen ligger troligen någonstans mittemellan, säger Orsolya Szanto. 
 
De här definitionsproblemen gäller inte de svårt kolsjuka, betonar hon. 
 
En patientgrupp som riskerar att felaktigt klassas som kolsjuka är de med symptomgivande hjärtsvikt. 
Symptomen är delvis desamma för de båda sjukdomarna, till exempel trötthet och andfåddhet, berättar 
professor Sölve Elmståhl. Men det är omöjligt att veta hur vanligt det är att diagnoserna blir fel, understryker 
han. 
 
Åldersgruppen 80 plus kommer att öka från dagens 450 000 till över 800 000 inom 15-20 år. Men när nya 
mediciner ska provas ut brukar inte de äldsta vara med som testpersoner. De utesluts just för att de är så 
gamla eller för att de har någon kronisk sjukdom. 
 
- Då får man de här bekymren när man sedan ska använda produkterna i totalbefolkningen. Den stora 
målgruppen är ofta de äldsta, säger Sölve Elmståhl. 
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