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Sammanfattning  

Denna rapport presenterar den femte studien för Naturvårdsverkets hälsorelaterade miljöövervakning 

inom detta område, och syftar till att analysera luftföroreningars korttidseffekter på antalet akutbesök för 

astma och övriga sjukdomar i andningsorganen under perioden 2013-2018 i Sveriges tre största 

storstadsområden. Som tillägg i denna studie är har även antalet astmamedicinuttag studerats. 

Uppgifter om akutbesök och läkemedelsuttag kommer från Socialstyrelsens register. 

I en gemensam analys, med alla tre områden och alla åldersgrupper, visar på att akutbesök för astma 

påverkas av de senaste två dygnens halt av alla tre studerade föroreningstyper: PM10, ozon och 

kvävedioxid, medan det för övriga akutbesök för andningsorganen enbart är PM10 som visar ett 

statistisk säkerställt samband totalt sett. I jämförelse med tidigare analysers resultat angående 

sambanden mellan PM10 och akutbesök för astma så ses ingen säkerställd trend sedan 2001, men i 

den senaste analyserade perioden ses den största effekten med omkring 4 % fler akutbesök per 10 

µg/m3 för PM10. 

Medan det främst finns samband mellan partikelkoncentrationen som PM10 och akutbesök, ses för uttag 

av astmaläkemedel främst ett samband med halten av kvävedioxid, och särskilt för barn 0-17 år. För alla 

tre studieområdena och båda typerna av astmaläkemedel uppvisades liknande samband mellan NO2 

och uttag av medicin, vilket kan motivera fördjupade analyser kring avgaskomponenter och mildare 

uttryck för astmabesvär än akutbesök. 
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Sammanfattning 
 

Denna rapport presenterar den femte studien för Naturvårdsverkets hälsorelaterade 

miljöövervakning inom detta område, och syftar till att analysera luftföroreningars 

korttidseffekter på antalet akutbesök för astma och övriga sjukdomar i andningsorganen under 

perioden 2013-2018 i tre storstadsområden: Stockholm, Göteborg och Malmö. Som ett tillägg 

i denna studie har också samband mellan luftföroreningar och läkemedelsuttag för 

astmabesvär utvärderats som en alternativ indikator på akuta effekter av luftföroreningar på 

astma. Luftföroreningsdata kommer från respektive miljöförvaltning och avser 

bakgrundshalter (taknivå) vid huvudmätstationen för respektive studieområde (Stockholm: 

Södermalm, Malmö: Rådhuset, Göteborg: Femmanhuset). Även pollenhalter, väder, veckodag, 

tid på året mm har beaktats i analyserna. Uppgifter om akutbesök och läkemedelsuttag 

kommer från Socialstyrelsens register. 

Analysen med alla tre områden och hela befolkningen (alla åldrar) visar att akutbesök för 

astma påverkas av de senaste två dygnens halt av alla tre föroreningstyperna: partiklar som 

PM10, ozon och kvävedioxid, medan det för övriga akutbesök för andningsorganen enbart är 

PM10 som visar ett statistisk säkerställt samband totalt sett (alla orter och alla åldrar). I 

jämförelse med tidigare analysers resultat angående sambanden mellan PM10 och akutbesök 

för astma så ses ingen säkerställd trend sedan 2001, men den senaste perioden ger störst 

ökning med omkring 4 % fler akutbesök per 10 µg/m3 för PM10 (alla åldrar). 

Medan det främst finns samband mellan partikelkoncentrationen som PM10 och akutbesök, 

ses för uttag av astmaläkemedel främst ett samband med halten av kvävedioxid, och särskilt 

för barn 0-17 år. För alla tre studieområdena och båda typerna av astmaläkemedel uppvisades 

liknande samband mellan NO2 och uttag av medicin, vilket kan motivera fördjupade analyser 

kring avgaskomponenter och mildare uttryck för astmabesvär än akutbesök. 
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Bakgrund och syfte 
Att luftföroreningar påverkar människors hälsa negativt är välbelagt i epidemiologiska studier 

sedan decennier tillbaka. En välkänd studie inom området konstaterade att människor som 

bor i städer med en högre koncentration av luftföroreningar har en förkortad förväntad 

livslängd [1]. Med tidserieanalyser har det också visats på korttidssamband mellan luftkvalitet 

och dödlighet, dvs. att tillfälliga försämringar i luftkvaliteten temporärt leder till en ökad 

mängd dödsfall inom ett område. En banbrytande studie med tidseriemetod använde data från 

London mellan åren 1958–1972 [2]. Denna typ av miljömedicinsk forskning har ofta drivit på 

den politiska viljan att minska luftföroreningar från trafik och industrier, och i många 

industrialiserade länder är idag halterna av föroreningar i utomhusluften avsevärt lägre än 

tidigare.      

Jämfört med många andra länder har vi i Sverige relativt låga luftföroreningshalter, men 

studier på svenska förhållanden har också visat på ett ökat antal sjukhusinläggningar och även 

ökad mortalitet med högre föroreningshalter i luften utomhus [3-8]. Denna ökade ohälsa har 

främst kopplats till föroreningar som härstammar från fordonstrafiken samt ozon. 

Det har också visats att människor med nedsatt funktion i andningsorganen, exempelvis på 

grund av astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom, är särskilt påverkade av förhöjda halter 

av luftföroreningar i omgivningsluften [9-11]. När människor med astma får akuta besvär är 

en ökad medicinering ofta en första lösning för att lindra sina symtom. Medicinering med 

luftrörsvidgande medel är ofta snabbverkande på astmabesvär, men när detta inte hjälper 

tillräckligt kan behov uppstå av att akut uppsöka vårdcentraler eller akutmottagningar.  

Statistik om sjukhusinläggningar har under lång tid varit åtkomlig genom Socialstyrelsens 

patientregister, och från 2001 finns numera också uppgifter om akutbesök som ej leder till 

inläggning. Exempelvis vid diagnoser som astma är det en stor majoritet av besöken som inte 

leder till inläggning, och data över antalet besök underlättar då studier av luftföroreningars 

betydelse för besvär med andningsrelaterade problem då fler fall kan inkluderas. 

Inom den hälsorelaterade miljöövervakningen har det tidigare rapporterats hur antal 

akutbesök gällande andningsorganens sjukdomar påverkas av luftföroreningar, och det har 

föreslagits att denna typ av analyser bör göras kontinuerligt för att undersöka nivåer av 

luftföroreningar och hur dess effekter på människors hälsa förändras över tid, exempelvis för 

att föroreningsmixens toxicitet ändras när olika källors betydelse förändras. 

Denna rapport presenterar den femte studien för Naturvårdsverkets hälsorelaterade 

miljöövervakning kring akuta vårdtillfällen, och syftar till att analysera luftföroreningars 

korttidseffekter på antalet akutbesök för astma och övriga sjukdomar i andningsorganen under 

perioden 2013-2018 i tre storstadsområden: Stockholm, Göteborg och Malmö. Analyserna 
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görs även separat för barn, vuxna och äldre, och använder i stort sett samma statistiska 

analysmetoder som i tidigare studier. Detta för att underlätta jämförelse med resultaten i 

tidigare rapporter gällande detta pågående delprogram inom den hälsorelaterade 

miljöövervakningen.  

Som tillägg i denna studie har också samband mellan luftföroreningar och läkemedelsuttag för 

astma utvärderats som en alternativ indikator på akuta effekter på astma. Hur antalet 

receptbelagda läkemedelsuttag för astma samvarierar med variationer i luftkvalitet har inte 

tidigare studerats i Sverige, och endast enstaka studier från andra länder har rapporterats. 

Hypotesen är att om man inte ständigt använder sin medicin, så kan den vara slut utan att man 

direkt hämtar ut ny medicin. Om högre halter av luftföroreningar ger ökande astmabesvär 

kommer då fler att behöva ta ut ny medicin än vid lägre halter. 

Huvudförfattarna har svarat för studiedesign, analys och rapportering, men för studien 

nödvändiga data om luftföroreningar och pollen har medverkat Åslög Dahl, Agneta Ekebom, 

Peter Molnar, Henrik Olstrup och Mårten Spanne.     
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Metod 
Denna studie fokuserar på akutbesök gällande andningsorganens sjukdomar och uttag av 

läkemedel för astma i relation till luftföroreningshalter i tre storstadsområden: Stockholms 

län, Göteborg/Mölndal  och Malmö/Burlöv. Metoden är tidserieregression och analyserna 

justerar för meteorologiska variabler, pollenhalter, influensa, kalendervariabler (veckodagar 

och röda dagar), samt innehåller mjuka trendfunktioner för att behandla tidskorrelationer i 

data. Detaljer om data och statistisk metod redovisas nedan. 

Hälsodata 
Akutbesök 

Dygnsvisa antal akutbesök vid sjukhus (ej inom primärvård) inom respektive område, 

inklusive sjukhusinläggningar, under perioden 2013-2018 gällande andningsorganens 

sjukdomar har inhämtats från Socialstyrelsens Patientregister. Besöksdata avser den 

folkbokförda befolkningen. Dessa data var avidentifierade och ej detaljerade om vad 

akutbesöket ledde till. Data var uppdelade på tre åldersgrupper; barn (0-17 år), vuxna (18-64 

år) och äldre (from 65 år), och besöksorsak fastslogs med diagnoskoder från 10:e revisionen 

av den internationella sjukdomsklassifikationen (ICD). Diagnoskoder delades upp på astma 

(ICD10: J45, J46) samt övriga diagnoskoder för andningsorganen (ICD10: J).  

I övrigt inhämtades information om årsvisa antalet inläggningar för influensa (ICD10: J09, 

J10, J11) för hela riket. Denna information inhämtades för att justera för storleken av 

säsongsbetonade omfattningen av influensa i analyserna.  

Läkemedelsuttag 

Uppgifter om antal uttag av astmamedicin per dygn inhämtades från Socialstyrelsen med stöd 

av Läkemedelsregistret. Flera typer av läkemedel inkluderades; Leukotrienreceptor-

antagonister (ATC-kod: R03DC03) samt corticosteroider och adrenergika (ATC-koder: 

R03AK06, R03AK07, R03AK08, R0AK11, R03BA), hädanefter benämnda antagonister 

respektive corticosteroider. Dessa data innehöll information om ålder i samma åldersgrupper 

som akutbesök. 

Miljödata 
En teoretisk utgångspunkt har varit att tre olika typer av föroreningar som kan vara av 

betydelse för ohälsa för andningsorganen. Dessa föroreningstyper är (1) lokalt genererade 

motoravgaser vilket halter av kvävedioxid (NO2) eller kväveoxider (NOx) är en bra mått på, 

(2) marknära ozon, som produceras i atmosfären utifrån bl a NO2, och till stor del kan vara 

intransporterat från ett större geografiskt område, och (3) masskoncentrationen av partiklar 

(PM) som klassificeras efter deras övre storleksbegränsning, (exempelvis PM10: mindre än 10 

mikrometer i diameter) som till betydande del är storskaligt intransporterat, men även lokalt 
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genererade främst i form av slitage från bromsar och däck samt damm från vägar, byggplatser, 

jordbruksmark etc. Partiklarna kan även bestå av havssalt, växtmaterial samt lokalt genererat 

sot från pannor, förbränningsmotorer och industrier.  

Haltdata kommer från respektive miljöförvaltning och avser bakgrundshalter (taknivå) vid 

huvudmätstationen för respektive studieområde. Mätstationen i Stockholm är belägen på 

Torkel Knutssonsgatan (Södermalm) på ett tak 20 meter ovanför marknivån. Göteborg har 

mätstationen belägen på ett tak 30 meter ovanför marknivån i stadsdelen Östra Nordstan, och 

i Malmö är mätstationen belägen 20 meter ovanför marknivån på taket på Rådhuset som ligger 

i centrala delen av staden. Initialt eftersöktes mätvärden på halter av PM2.5, PM10, NO2, NOx, 

sotpartiklar (black carbon, BC) och ozon i formen ’medelvärde per dygn’. Datatillgängligheten 

varierade mellan mätstationer och perioder, så att de gemensamma luftkvalitetindikatorerna 

för de tre städerna med minst bortfall var NO2, PM10, och ozon, vilka  denna rapport därför 

fokuserar på.  

Människor med astmabesvär är också ofta känsliga för koncentrationen av pollen och dessa 

nivåer bör justeras för i analyser på luftföroreningar effekt på andningsorganen. 

Pollenförekomst gällande gräs och björk fanns uppmätta för det tre städerna och inhämtades 

från Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska riksmuseet för Stockholm samt från 

Pollenanalysgruppen vid Göteborgs universitet för Göteborg och Malmö. Pollenhalter är 

uppmätta på Skånes Universitetssjukhus i Malmö, Sahlgrenska universitetssjukhuset i 

Göteborg och Meteorologiska institutionens tak i Stockholm, där alla mätningar har skett på 

minst 15 meters höjd över marken för att återge en bakgrundsnivå, och inte störas av eventuell 

närliggande vegetation. 

Man behöver också justera för rådande meteorologiska förhållanden i analyser om 

luftföroreningars effekter på luftvägshälsan. Dygnsmedelvärden av temperatur samt relativ 

luftfuktighet inhämtades för SMHI:s mest relevanta mätstation för respektive befolkning. För 

Göteborg avser dock meteorologin uppgifter från Landvetters mätstation eftersom den mer 

centrala mätstationen (Femmanhuset) innehöll större perioder av bortfall. 

Mätmetoder och mätinstrument 

PM10 mäts genom att använda en gravimetrisk metod, där partiklarna samlas och vägs på ett 

oscillerande filter. Mätutrustningar som använts är TEOM 1400A (Stockholm) och TEOM 

1405-F (FDMS) (Göteborg och Malmö), från Thermo Fisher Scientific, USA. 

Ozon mäts genom att använda UV-absorption, vilket innebär att ultraviolett strålning 

absorberas av ozonmolekylen. I Stockholm används mätutrustningen O342M, Environnement 

SA, France, i Göteborg användes EC9811, Ecotech Pty Ltd., Australia, och i Malmö var 

mätutrustningen Thermo Enviromental Instruments Model 49i, USA. 
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Kväveoxider mäts genom en metod som benämns kemiluminescens, vilket innebär att 

kvävemonoxid och ozon reagerar i en kammare där fotoner sänds ut. Kvävedioxiden kan mätas 

genom att omvandlas till kvävemonoxid. Mätutrustningen som används för att mäta 

kväveoxider var AC32M, Environnement SA., France (Stockholm och Göteborg) och CLD 700 

AL, Eco Physics, Schweiz, i Malmö. 

Analys 
Tidsserieanalyser har använts för att utvärdera hur förhöjda värden av luftkvalitetindikatorer 

(PM10, ozon, NO2) påverkar variationer i akutbesök (inklusive inläggningar) angående 

andningsorganen. Analyserna syftar till att estimera hur stor ökning av fall (procentuellt) det 

typiskt kan förväntas bli vid en luftkvalitetsförsämring, exempelvis vid en tillfällig ökning av 

dygnsmedelvärdet med 10 µg/m3 för respektive luftkvalitetindikator. Metodiken har anpassats 

till gällande standard för att kunna jämföra uppskattade effekter från tidigare svenska studier, 

samt internationella jämförelser. Detta innebär bland annat att man studerar hälsovariabeln i 

relation till medelvärdet av luftkvaliteten samma dag samt det föregående dygnet, vilket man 

brukar benämna som ”lag 01”. Effektskattningarna erhålls genom regressionsmodeller (quasi-

Poisson fördelade) och studerar därmed hur luftkvaliteten de två senaste dygnen samvarierar 

med den aktuella hälsovariabeln. Analyserna tar även hänsyn till andra tänkbara faktorer som 

kan påverka antalet fall såsom veckodagsmönster och röda helgdagar, dygnsmedelvärden för 

temperatur (lag 01) och relativ luftfuktighet (lag 01), samt pollenförekomst av björk och gräs 

(upp till lag 5). Regressionsmodellerna innehöll även totalantalet inläggningar för influensa 

per år för respektive åldersgrupp. Justering för långtidstrender gjordes med en mjuk spline-

funktion med flexibiliteten 4 frihetsgrader per år, vilket innebär att både säsongsvariationer 

(som kan vara olika från år till år) och långtidstrender justeras med denna funktion, och 

korttidssamband därmed erhålls i analyserna. För att ytterligare eliminera tidskorrelationer i 

hälsodata innehöll modellerna även utfallsvariabeln lag 1 (auto-regressor), dvs det analyserade 

antalet besök/uttag en godtycklig dag justeras för antalet fall dagen innan. Spline-funktioner 

med restriktioner för sambandens mjuka former (penaliserande med 4 frihetsgrader) 

användes på meteorologi- och pollenvariablerna och tillåter då eventuella icke-linjära effekter 

mellan hälsoutfall och temperatur och luftfuktighet. Effekten av PM10, ozon och NO2 

skattades simultant i modellerna, och linjära samband mellan luftkvalitéindikatorer och 

hälsovariablerna kvantifierades.  

Känslighetsanalyser tillämpades genom att tillåta en mer flexibel trendfunktion (upp till 13 

frihetsgrader/år), exkluderande av auto-regressorer, samt alternativa fördröjningseffekter av 

pollen (lag 01). I studier på läkemedelsuttag gjordes även analyser som enbart inkluderar 

vardagar (helger och röda dagar uteslöts) för att undersöka om en eventuell samvariation 

mellan helger/röda dagar (när apotekens öppettider är mer begränsade och läkemedelsuttag 

är avsevärt färre) och luftföroreningar kunde vara en bidragande orsak till skattade samband. 
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Utöver analyserade samband mellan luftkvalité och hälsa för varje studieområde, skattades 

också en gemensam effekt för de tre områdena. Regressionsmodellerna innehöll då dels 

ytterligare en faktorvariabel för område (ett ’random intercept’), dels anpassades den mjuka 

funktionen som beskriver långtidstrenden separat inom varje område. Detta innebär att övriga 

justeringsvariabler antas ha samma samband med hälsovariablerna i de tre olika 

studieområdena i dessa analyser, exempelvis samma veckodagsmönster för akutbesök i 

områdena.  

Programvaran R (v 3.3.2) tillsammans med programpaketet mgcv (för pennaliserande splines) 

användes för de statistiska analyserna. Alla statistiska test var två-sidiga skedde på 

signifikansnivå 0,05.  

 

  



9 
 

Resultat 
Deskriptiv statistik av insamlade luftförorenings- och hälsodata, och uppskattade samband 

mellan dessa för de tre studieområdena benämnda Stockholm, Göteborg och Malmö redovisas 

nedan. 

Luftföroreningshalter för åren 2013-2018   
I tabell 1 redovisas sammanfattande statistik av luftföroreningsdata från Stockholm, Göteborg 

och Malmö för åren 2013-2018, och i figur 1 är dessa data illustrerade i en tidserie. De högsta 

dygnsmedelvärdena för PM10 återfanns i observationer från Malmö, som även har det högsta 

genomsnittet räknat på hela studieperioden. De högsta dygnsobservationerna samt 

genomsnittlig nivå angående kvävedioxider fanns registrerade i Göteborg, där även den högsta 

koncentrationen gällande ozon observerades. Malmö hade dock högst exponering av ozon 

räknat som ett medelvärde över hela studieperioden. Liknande säsongsmönster för 

luftföroreningar observerades i de tre områdena, där exempelvis ozon har tydligt förhöjda 

värden under våren (maj) jämfört med höst och vinter. I figur 2 illustreras säsongsmönster och 

årsmedelvärden för luftkvalitetindikatorerna för att spegla eventuella långtidstrender i 

luftföroreningshalter. I figur 2 visas också veckodagsmönster för luftkvalitetindikatorerna, där 

ett liknande mönster mellan städerna antyds. För NO2, den indikator bland dessa som 

teoretiskt bäst beskriver föroreningar från trafik syns en nergång i koncentrationer under 

helger, vilket får ozon att öka i koncentration. Korrelationer existerar också mellan 

luftkvalitetindikatorerna, och även korrelationer med meteorologiska variabler. I figur 2b 

redovisas parvisa korrelationer för varje ort, där bland annat negativa korrelationer mellan 

NO2 och ozon framgår, och att PM10 är minst linjärt korrelerad med övriga luftkvalitets- och 

meteorologiska variabler.  

 Tabell 1. Sammanfattande statistik av dygnsmedelvärden för PM10, kvävedioxid och ozon 
(µg/m3) under 2013-2018 (2191 dagar). 

 
Luftkvalitet-

indikator minimum 25 perc. median medelvärde 75 perc. maximum Std.Av 
Antal obs. 

/saknas 
Stockholm PM10 0,47 7,87 10,95 12,61 15,60 57,16 6,98 2148/43 

Göteborg PM10 1,80 9,70 12,70 13,90 16,50 52,80 6,48 1971/220 

Malmö PM10 -0,50 10,17 13,85 15,89 18,92 80,09 8,88 2113/78 

Stockholm NO2 1,66 7,078 10,44 12,07 15,28 53,62 7,07 2184/7 

Göteborg NO2 2,90 11,40 16,40 18,91 23,80 102,00 11,02 2212/79 

Malmö NO2 2,51 8,79 12,38 13,84 17,32 52,15 6,99 2187/4 

Stockholm Ozon 1,96 40,67 51,55 51,71 62,35 124,90 16,30 2188/3 

Göteborg Ozon 0,00 36,00 49,70 49,28 62,30 155,00 19,00 2012/179 

Malmö Ozon 0,83 45,44 57,93 56,56 68,42 130,20 17,72 2188/3 
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Figur 1. Dygnsmedelvärden (µg/m3) gällande PM10, NO2 och ozon för Stockholm, Göteborg 
och Malmö mellan åren 2013-2018.  
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Figur 2. Medelvärden av dygnsobservationer (med 95 % konfidensintervall) per veckodag 
(måndag-söndag), månad (Januari-December) och år (2013-2018) för PM10, NO2 och ozon i 
Stockholm (svart), Göteborg (blå) och Malmö (röd). 
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Figur 2b. Parvisa korrelationer (Spearman's rho) mellan dygnsobservationer för PM10, NO2, 
ozon, lufttemperatur och relativ luftfuktighet i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vita områden 
anger icke signifikanta korrelationer. 

 

Hälsodata 
Akutbesök gällande andningsorganens sjukdomar analyserades både för hela befolkningen 

samt uppdelat efter åldersgrupp (barn 0-17 år, vuxna 18-64 år, äldre 65+ år) och  delades därtill 

upp efter diagnoskod ’astma’ och ’övriga. Det betyder att besökskategorin som i rapporten 

benämns ”andningsorganens sjukdomar” alltid avser alla övriga utom akutbesök med 

diagnosen astma. För uttag av astmamedicin så studerades samma åldersgrupper som för 

akutbesök. I tabell 1A (appendix) finns deskriptiv statistik om antal fall och antal uttag per 

dygn sammanställd. I figur 3a och figur 3b är antalet akutbesök per dygn illustrerade i en 

tidserie, och figur 4 visar säsongsmönster och årsvariation (standardiserat data) för att 

åskådliggöra eventuella långtidstrender för antalet akutbesök. Under vintertid fanns ett förhöjt 

antal akutbesök för astma och övriga akutbesök för andningsorganen, och minst besvär under 

sommaren (juli, augusti). Några extrema antal akutbesök syns i figur 3b (särskilt i Stockholm 

våren 2014), och dessa sammanfaller med perioder med höga halter av björkpollen. Tydligaste 

ökning i långtidstrenden fanns i Stockholm gällande akutbesök för astma, vilket där Malmö 

visade ett minskat antal akutbesök under denna period. Det bör nämnas att dessa 

långtidstrender inte är justerade för förändringar av storleken hos den skrivna befolkningen 

eftersom studiens fokus ligger på korttidseffekterna av luftföroreningar. 
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Figur 3a. Registrerade akutbesök per dygn för andningsorganens sjukdomar (utom astma) för 
perioden 2013 till 2018 för Stockholm, Göteborg och Malmö. Med mjuka spline-funktioner (4 
frihetsgrader/år) illustreras trender. 
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Figur 3b. Registrerade akutbesök per dygn för astma mellan åren 2013 till 2018 för Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Med mjuka spline-funktioner (4 frihetsgrader/år) illustreras trender.  
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Figur 4. Veckomönster, säsongsmönster och långtidstrend för akutbesök för astma och 
andningsorganens övriga sjukdomar i Stockholm, Göteborg och Malmö (standardiserade 
data). 

Beskrivande statistik över antal uttag av astmamedicin är redovisade tabell 1A, och 

dygnsobservationer för uttag av corticosteroider är plottade i figur 5. Uttag av läkemedel för 

astma hade ett liknande säsongsmönster som akutbesök (dock ej lika markant), med lägst antal 

uttag under sommartid (figur 6). Ett ökat antal uttag över tidsperioden observerades utom för 

Malmö där data visade på ett minskat antal  uttag av corticosteroider (figur 6).  
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Figur 5. Registrerade uttag för astmamedicin (corticosteroider) per dygn mellan åren 2013 till 
2018 för Stockholm, Göteborg och Malmö.  
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Figur 6. Veckomönster, säsongsmönster och långtidstrend för uttag av astmamedicin 
(antagonister och corticosteroider) i Stockholm, Göteborg och Malmö (standardiserat data). 

 

Samband mellan luftföroreningar och akutbesök för 

andningsorganens sjukdomar 

Generella effektskattningar-akutbesök 

I de regressionsmodeller som syftade till att uppskatta en generell effekt (en sammantagen 

effekt för alla tre studieområdena) av luftföroreningar på hälsoutfall återfanns ett statistiskt 

signifikant ökat antal akutbesök gällande astma på omkring 4 % av en ökning av 10 µg/m3 för 

PM10 (alla åldrar) med ett 95 procentigt konfidensintervall (KI) på 2,7; 6,1 %. För barn 0-17 år 

skattades en ökning på 5,9 % med ett 95 KI på 3,1;  8,7 %. För äldre (65+ år) skattades en 

ökning på 2,5 % men ej statistiskt signifikant (95 % KI:  -0,3; 5,4 %). Ozon och NO2 visade sig 

också öka antalet akutbesök för astma med 2 % vid en 10 µg/m3 ökning när man analyserar 

hela befolkningen. Effekten var även signifikant för analyser endast på barn, 2,7 % respektive 

3,6 % ökat antal akutbesök av en 10 µg/m3 ökning i ozon respektive NO2 i omgivningsluften.   
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För akutbesök gällande andningsorganens övriga sjukdomar observerades också statistiskt 

signifikanta samband med PM10, men lite mildare effekter på ca 1 - 2 % beroende på studerad 

åldersgrupp. Bland de äldre observerades dock inga signifikanta effekter, medan för barn 

observerades signifikanta samband på andningsorganens övriga sjukdomar även för NO2 och 

ozon.   

Alla generella effektskattningar för de studerade åldersgrupper och de olika 

luftföroreningsindikatorerna är redovisade i detalj i tabell 2, samt illustrerade med 95 % 

konfidensintervall i figur 7. 

Tabell 2. Generella effekter (utifrån alla områden) med 95% konfidensintervall av 10 µg/m3 
ökning av luftföroreningsindikatorerna på antalet akutbesök. Gruppen ’Andningsorganens 
sjukdomar’ består av alla diagnoskoder inom ICD10 J förutom astma. Tabellen illustreras 
grafiskt i figur 7. 

Hälsovariabel-Akutbesök Luftkvalitetindikator  Förändring (%) (95% KI) 
Andningsorganens sjukdomar - Alla åldrar PM10 1,2% (0,5 ; 1,9) 

 O3 0,3% (-0,2 ; 0,8) 

 NO2 -0,1% (-1,0 ; 0,7) 
Andningsorganens sjukdomar - Barn PM10 1,4% (0,1 ; 2,6) 

 O3 1,2% (0,3 ; 2,1) 

 NO2 2,2% (0,6 ; 3,8) 
Andningsorganens sjukdomar - Vuxna PM10 1,9% (0,7 ; 3,1) 

 O3 0,6% (-0,2 ; 1,5) 

 NO2 0,4% (-1,0 ; 1,9) 
Andningsorganens sjukdomar - Äldre PM10 0,8% (-0,2 ; 1,7) 

 O3 -0,1% (-0,7 ; 0,5) 

 NO2 -1,3% (-2,4 ; -0,2) 
Astma - Alla åldrar PM10 4,4% (2,7 ; 6,1) 

 O3 1,9% (0,7 ; 3,1) 

 NO2 2,1% (0,1 ; 4,1) 
Astma - Barn PM10 5,9% (3,1 ; 8,7) 

 O3 2,7% (0,8 ; 4,6) 

 NO2 3,6% (0,3 ; 7,0) 
Astma - Vuxna PM10 4,2% (1,4 ; 7,0) 

 O3 1,5% (-0,4 ; 3,4) 

 NO2 2,3% (-0,9 ; 5,7) 
Astma - Äldre PM10 2,5% (-0,3 ; 5,4) 

 O3 2,2% (0,3 ; 4,0) 

 NO2 0,5% (-2,6 ; 3,8) 
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Figur 7. Generella skattningar av luftföroreningars effekt på akutbesök gällande astma och 
andningsorganens övriga sjukdomar. Procentuell förändring (med 95% konfidensintervall) av 
dagligt antal akutbesök av en ökning på 10 µg/m3 i respektive luftkvalitetindikator. Figuren 
tabulerad i tabell 2. 
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Ortspecifika effektskattningar- akutbesök 

I analyser av Stockholmsområdets befolkning påvisades statistiskt signifikanta effekter av 

både PM10 och ozon på antalet akutbesök gällande astma i ungefär samma storleksordning 

som de generella effektskattningarna. Eftersom Stockholm har den största befolkningen bland 

de tre inkluderande städerna får Stockholmsdata även störst vikt i de generella skattningarna. 

Inga signifikanta effekter återfanns dock för varierande halter av NO2 på antalet astmabesök. 

Inga signifikanta effekter observerades mellan luftkvalitetindikatorerna och akutbesök för 

andningsorganens övriga sjukdomar, med undantag för vuxna och PM10 där en ökning på 10 

µg/m3 resulterade i en skattad ökning av besök på 1,9% (95% KI: 0,3; 3,5). I figur 8 är 

effektskattningarna på astmabesök illustrerade med 95 procentiga konfidensintervall och i 

figur 9 visas effektskattningar på antalet besök för andningsorganens övriga sjukdomar.  

I analyser av enbart Göteborgsområdets population under denna studieperiod observerades 

inga statistiskt signifikanta samband mellan luftkvalitetindikatorerna och antalet akutbesök, 

varken för astma eller andningsorganens övriga sjukdomar (figur 8 och figur 9).  

I analyser av Malmöområdets population påvisades effekter av PM10 på antalet akutbesök för 

astma för alla åldrar, samt för den äldre populationen. Vid en 10 µg/m3 ökning av PM10 de två 

senaste dygnen ökade antalet besök med 4,5 % (95% KI: 0,8; 8,4), och för åldern 65+ skattades 

ökningen till 9,2 % (95% KI: 2,3; 16,6). För akutbesök gällande andningsorganens sjukdomar 

(utom astma) observerades signifikanta samband mellan antal besök för barn och ozon samt 

kvävedioxider; en ökning på 2,5 % (95% KI: 0,2; 5,0) av ozon och en ökning på 6,3 % (95% KI: 

1,7; 11,1) av NO2, beräknat på koncentrationsökningar av 10 µg/m3.  

I figur 8 och i figur 9 visas alla skattade samband mellan luftkvalitetindikatorer och antalet 

akutbesök för i de studerade åldersgrupperna för respektive studieområde. 
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Figur 8. Områdesspecifika skattningar för luftföroreningars effekt på antalet akutbesök för 
astma. Procentuell förändring (med 95% konfidensintervall) av dagligt antal akutbesök per 
ökning på 10 µg/m3 i respektive luftkvalitetindikator. 
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Figur 9. Områdesspecifika skattningar för luftföroreningars effekt på antalet akutbesök för 
andningsorganens sjukdomar (astma exkluderat). Procentuell förändring (med 95% 
konfidensintervall) av dagligt antal akutbesök av en ökning per 10 µg/m3 i respektive 
luftkvalitetindikator.  
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Samband mellan uttag av astmaläkemedel och luftföroreningar 

Generella effektskattningar - medicinuttag 

På samma sätt som för akutbesök, skattades generella effekter av luftkvalitet på uttag av 

receptbelagd astmamedicin genom att inkludera de tre områdena i samma regressionsanalys. 

Både uttag av corticosteroider och antagonister visade sig ha samband med kvävedioxider, där 

den största ökningen av uttag observerades i analyser på gruppen barn 0-17 år. Även ökade 

halter av ozon gav signifikanta ökningar av medicinuttag i olika åldersgrupper. Vid ökade 

halter av PM10 sågs inga ökningar av medicinuttag, men analyser på den äldre befolkningen 

påvisade ett minskat antal uttag. De generella effektskattningarna av luftkvalitetindikatorerna 

på cortison och antagonister är redovisade i tabell 3, samt illustrerade i figur 10.  

  

Tabell 3. Generella effekter på förändringen av antalet uttag av astmamedicin av 10 µg/m3 
ökningar av luftföroreningsindikatorer. Tabellen illustreras grafiskt i figur 10. 

Hälsovariabel- uttag astmamedicin  Luftkvalitetindikator Förändring (%) (95% KI) 
Uttag corticosteroider- Alla åldrar PM10 -0,7 (-1,3 ; 0,0) 

 O3 0,8 (0,4 ; 1,3) 

 NO2 1,8 (0,9 ; 2,6) 
Uttag corticosteroider - Barn PM10 -1,5 (-3,4 ; 0,4) 

 O3 1,4 (0,1 ; 2,7) 

 NO2 5,6 (3,1 ; 8,8) 
Uttag corticosteroider - Vuxna PM10 0,0 (-0,8 ; 0,8) 

 O3 1,2 (0,6 ; 1,8) 

 NO2 2,0 (1,0 ; 3,0) 
Uttag corticosteroider - Äldre PM10 -1,3 (-2,1 ; -0,5) 

 O3 0,3 (-0,2 ; 0,9) 

 NO2 1,3 (0,3 ; 2,2) 
Uttag Antagonister- Alla åldrar PM10 -0,2 (-1,2 ; 0,8) 

 O3 1,2 (0,5 ; 1,9) 

 NO2 2,6 (1,4 ; 3,9) 
Uttag Antagonister - Barn PM10 0,5 (-1,0 ; 2,0) 

 O3 1,4 (0,3 ; 2,5) 

 NO2 4,3 (2,4 ; 6,2) 
Uttag Antagonister - Vuxna PM10 -0,6 (-1,9 ; 0,6) 

 O3 1,0 (0,2 ; 1,9) 

 NO2 2,4 (0,8 ; 4,0) 
Uttag Antagonister - Äldre PM10 -0,5 (-2,3 ; 1,4) 

 O3 1,8 (0,5 ; 3,0) 

 NO2 1,3 (0,3 ; 2,2) 
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Figur 10. Generella skattningar av luftföroreningars effekt på uttag av astmamedicin 
(corticosteroider respektive antagonister). Procentuell skattad förändring (med 95% 
konfidensintervall) av dagligt antal uttag av en ökning på 10 µg/m3 i respektive 
luftkvalitetindikator. Figuren är tabulerad i tabell 3. 
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Områdesspecifika effektskattningar - medicinuttag 

I de områdesspecifika analyserna av medicinuttag och luftkvalitet och observerades mer 

snarlika effekter mellan städer än för analyserna av akutbesök, mest tydligt för uttag av 

corticosteroider till barn och samband med koncentrationer av NO2. För barn 0-17 år i 

Stockholm associerades en ökning av NO2 på 10 µg/m3 med en ökning av uttag med 5,5% (95% 

KI: 2,2; 8,9), i Göteborg ökade antalet uttag med 7.6% (95% KI: 2.8; 12.8), och i Malmö 

skattades en ökning på 10,7%  (95% KI: 3,2; 18,6) för samma åldersgrupp.  

Även beträffande uttag av antagonister för barn observerades statistiskt signifikanta samband 

med halter av NO2 i utomhusluften. I Stockholm ökade antalet läkemedelsuttag gällande barn 

med 4,5% (95% KI: 1,9; 7,2), och i Göteborg skattades en ökning på 4,5 % (95% KI: 1,0 ;8,2) av 

en 10 µg/m3 ökning av NO2.   

Alla områdesspecifika effektskattningar av luftföroreningar och uttag av astmamedicin är 

illustrerade i figur 11 (corticosteroider) och i figur 12 (antagonister) för de analyserade 

åldersgrupperna. 
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Figur 11. Områdesspecifika skattningar av luftföroreningars effekt på antalet uttag av 
corticosteroider. Procentuell förändring (med 95% konfidensintervall) av dagligt antal uttag 
av en ökning på 10 µg/m3 i respektive luftkvalitetindikator. 
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Figur 12. Områdesspecifika skattningar av luftföroreningars effekt på antalet uttag av 
antagonister. Procentuell förändring (med 95% konfidensintervall) av dagligt antal uttag av en 
ökning på 10 µg/m3 i respektive luftkvalitetindikator. 
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Diskussion  
I denna tidsseriestudie som följer upp tidigare studier, med en senare men relativt kort 

studieperiod, påvisades att ökade halter av luftföroreningar i utomhusluften har en akut effekt 

på människors hälsa, som tidigare i form av att fler akutbesök för andningsorganens 

sjukdomar och nytt i denna studie i form av ett ökat antal uttag av astmamedicin. Effekterna 

av luftföroreningar var som förväntat mer tydliga när analysen riktade sig mot enbart 

akutbesöken registrerade för astma. Vi noterar i resultaten att det framförallt påvisades 

samband mellan partikelkoncentrationen (PM10) och akutbesök, medan för uttag av 

astmaläkemedel återfanns istället samvariationen med kvävedioxid (NO2), och särskilt för 

barn 0-17 år. Det är aningen anmärkningsvärt hur denna åldersgrupp uppvisade liknande 

samband mellan NO2 och astmamedicin i alla tre städerna, för båda typerna av astmamedicin. 

Dessa samband mellan uttag av astmamedicin och NO2 kvarstod genomgående i 

känslighetsanalyser, exempelvis vid uteslutande av helger i analyserna. Sambanden tyder på 

att det kan vara bilavgaser som är mest viktiga i detta fall, trots justeringarna möjligen genom 

en kombination med tiden på året (förkylningstider) och väderlekstypen (kall väderlek) under 

vilka höga avgashalter brukar infalla. Barn har troligen ganska lika rutiner och 

exponeringsmönster oavsett väder och årstid, medan exempelvis äldre med lungsjukdom 

kanske ändrar sitt beteende och utomhusvistelser mer ofta efter väderförhållanden. 

Sambanden med avgasmarkören NO2 kan motivera fördjupade analyser kring 

avgaskomponenter, förutom NO2 exempelvis partikelantal och sot (black carbon, BC) och 

mildare uttryck för astmabesvär än akutbesök.  

I denna studie observerades också samvariationer mellan hälsoutfallen och ozon, vilket även 

flera studier av svenska förhållanden tidigare rapporterat. Ozon är också den 

luftföroreningsindikator i denna studie som uppvisar störst säsongsvariation och störst 

korrelation med meteorologiska variabler, och därmed också statistiskt svårast att analysera. 

Det blir ofta en avvägning hur flexibelt man ska justera sin säsongsbetonade utfallsvariabel för 

att inte förminska existerande samband med de samvarierande variablerna. I 

känslighetsanalyser med olika flexibla justeringar för långtidsvariationer var det också effekten 

av ozon på hälsoutfall som begränsades. Man bör dock se effekterna av föroreningarna som 

presenteras i denna rapport snarare som överjusterade och därmed återhållsamma, och det är 

mindre troligt att skattade effekterna av luftföroreningar skulle vara ett resultat av okända 

samvarierande faktorer. I dessa analyser skattas också endast effekten av luftföroreningar lag 

01 (medelvärdet av de två senaste dygnen), och ytterligare mer fördröjda effekter kan troligen 

existera. Man kan även tänka sig att det finns ytterligare effekter på hälsan av höga 

koncentrationer av luftföroreningar många dagar i följd, men sådana effekter av ihållande höga 

luftföroreningar har inte studerats specifikt i dessa analyser. 
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I dessa analyser inkluderades alla luftföroreningsindikatorer samtidigt, och därmed blir 

tolkningen att effekten av exempelvis ozon är justerad för effekten av NO2. Det som 

komplicerar tolkningen en aning är att luftföroreningsindikatorer även korrelerar med 

varandra, exempelvis är ozon och NO2 negativt korrelerade i alla städer, så en ökning av NO2 

sammanfaller generellt med en minskning av ozon. Negativt korrelerande förklarande 

variabler i regressionsanalyser kan medföra att effektskattningarna kan påvisas när båda 

föroreningarna samtidigt ingår, eller om de är positivt korrelerade att effekten av den ena eller 

båda beräknas svagare när de båda beaktas samtidigt i modellen. 

I dessa analyser har det också gjorts många statistiska test om luftföroreningar har en 

signifikant effekt på hälsan (på signifikansnivå 0,05). Vid analyser med många statistiska test 

justeras ibland signifikansnivån nedåt så att falska positiva test blir mindre sannolikt, men 

detta har inte gjorts i denna studie. Däremot så användes ett så kallat ”random intercept” i de 

modeller som analyserar alla städer samtidigt. Detta medför större osäkerheter i skattningar, 

och därmed bredare konfidensintervall. 

Tidigare har maximalt 8-timmarsmedelvärde av ozon använts som exponeringsvariabel, 

medan i denna studie användes dygnsmedelvärdet för alla föroreningarna. Dessa två 

ozonvariabler har dock så hög korrelation att detta bör ha en liten betydelse för skattade 

samband. I denna studie används halten av NO2, en luftkvalitetindikator som har normer och 

mål, men tidigare studier har använt NOx vilket komplicerar jämförelser en aning. Några 

tidigare studier har haft tillgång till en mer detaljerad influensavariabel än i denna studie, och 

skattat miljösambanden för totalt dygnsvis antal besök för andningsorganen exklusive 

influensa. I denna studie har halterna av gräs- och björkpollen ingått som två separata 

variabler, vilket inte alltid varit fallet i tidigare studier. Likaså tar de slutliga modellerna i 

denna analys hänsyn alla tre luftföroreningarna samtidigt, medan en del tidigare rapporter 

begränsat sig med parvisa justeringar. Slutligen har avgränsningen av Stockholmsområdet nu 

ändrats till folkbokförda inom länsgränserna, där tidigare studiers avgränsning har baserats 

på folkbokförda i en delmängd församlingsområden inom Stockholms län. Detta medför ca 

15% större population för Stockholm i denna studie.  

Även om akutvården, datatillgängligheten och bedömningarna av metodegenskaper 

förändrats över tid, vilket gör att modellerna inte är helt lika, så är det meningsfullt att 

undersöka om det finns tidstrender i föroreningarnas samband med akutbesöken. I Figur 13 

redovisas hur akutbesök för astma generellt (alla områden) respektive i Stockholm för olika 

tidsperioder påverkats av korttidshalterna (lag 0-1) av PM10 respektive ozon. Figuren visar 

inte på någon generell tidstrend i effektskattningar uppdelat i dessa tidsperioder. En mer 

noggrann analys borde dock innebära att man på nytt analyserar tidsperioder mellan 2001-

2018, där datauttag och alla justeringsvariabler samt statistisk metod överensstämmer exakt i 

olika tidsfönster.  
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Figur 13. Procentuell förändring (med 95% konfidensintervall) av dagligt antal akutbesök för 
astma (alla åldrar) av en ökning av dygnsmedelvärdet med 10 µg/m3 i respektive 
luftkvalitetindikator. Uppskattade effekter visas i olika tidsperioder, där skattningar är hämtat 
från referens [5] (2001-2005), [6] (2001-2008) och [7] (2005-2014), samt denna studie (2013-
2018). För perioden 2001-2005 saknas viktad skattning för ozon samt konfidensintervall för 
Stockholm, och för perioden 2005-2014 saknas viktad skattning av PM10.  

Analysen med alla tre områden och hela befolkningen (alla åldrar) visar att akutbesök för 

astma påverkas av alla tre föroreningstyperna, medan det för övriga akutbesök för 

andningsorganen bara är PM10 som visar ett statistisk säkerställt samband totalt sett. Denna 

studie visar, till skillnad från de två senaste  studierna i denna serie, statistiskt säkerställda 

effekter av PM10 på totala antalet akutbesök för astma i Stockholmsområdet. Tidigare studier 

har endast säkert påvisat detta samband i Malmö, vilket denna studie också visar. Även 

effekten av ozon på totalt antal akutbesök för astma är statistiskt signifikant för Stockholm.  

Vid en jämförelse med den internationella litteraturen överensstämmer resultaten i denna 

studie rätt väl. I en större översiktsstudie på tidseriestudier om luftföroreningar och akutbesök 

för astma (som inkluderade resultat från 51 – 77 artiklar beroende på luftkvalitetindikator) 

sammanfattades effekterna med ökningar för akutbesök på 1 %,  0,9 % och 1,8 % av PM10, 

ozon och NO2 (av 10 µg/m3 ökningar), men rapporterade större effekter bland barn, även för 

de yngsta barnen [12]. I denna studie sågs totalt starkare effekter främst av PM10, men även 
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av ozon, jämfört med i översiktsstudien. Beträffande luftvägsförsämring och PM10 så finns det 

belägg för att grovfraktionen, som i Sverige oftast blir hög på grund av vägdamm, har större 

betydelse än PM2.5 för försämring av astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom [13].   

I den internationella litteraturen, eller den nationella, är det dock svårare att finna studier som 

analyserar uttag av astmamedicin i relation till luftföroreningar. En studie på befolkningen i 

Reykjavik visade på svaga samband mellan halten vätesulfid (H2S) och uttag av astmamedicin 

[14]. De samband som påvisas i denna studie mellan uttag av astmamedicin och 

luftföroreningar får anses som rätt unika, och motiverar till ytterligare analyser. Eventuellt 

fångar denna variabel människor med lindrigare astmabesvär som annars missas när 

akutbesök eller inläggningar studeras. Varför sambanden mellan uttag av astmamedicin och 

kvävedioxider, som nog bäst beskriver föroreningar från trafik och förbränningsmotorer, blev 

särskilt tydliga bör fortsätta utredas. Möjligen inträffar de höga halterna av avgaser under och 

efter perioder med kyla med fler förkylda människor, vilket kan innebära att man behövt 

använda astmamediciner i större omfattning, och sannolikheten att man får slut på medicin 

blir större.   

I analyser av luftföroreningars effekter på akutbesök och medicinuttag justeras analyserna för  

halter av pollen. I enlighet med tidigare studier antogs att pollenhalter normalt har en 2-5 

dagars fördröjning på hälsoutfall. I detta datamaterial observerades också stora ökningar i 

antalet fall i samband med perioder av höga halter av björkpollen, där maxvärden per dygn 

observerades på omkring 4000 pollen/m3 i Stockholm och Malmö, och omkring 9000 

pollen/m3 i Göteborg. Polleneffekter är viktiga att studera mer i detalj, men faller utanför syftet 

i denna studie och bör separat rapporteras mer utförligt. Effekter av pollen återfanns med 

fördröjningsperioden på 2-5 dagar, men kunde även kvantifieras för andra tidsfönster. Som ett 

exempel på betydelsen kan nämnas att i en linjär regressionsmodell, justerad för meteorologi 

och kalendervariabler samt luftföroreningshalter, skattades 26% fler akutbesök för astma i 

Stockholm (alla åldrar) per 1000 björkpollen/m3 en dag tidigare (lag 1).  
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Appendix 
Tabell 1A. Beskrivande statistik över hälsodatavariabler (antal per dygn) (percentiler, 
medelvärde, standardavvikelse och antal saknade observationer av 2191 dagar). 

Stockholm 
        

 

minimum 25 perc. median medelvärde 75 perc. maximum Std.Av. saknas 
Andningsorg. sjukdomar alla åldrar 65 156 196 200,2 236 389 65,5 0 

Andningsorg.  sjukdomar barn 6 40 54 57,4 72 156 31,0 0 

Andningsorg.  sjukdomar vuxna 15 41 56 56,8 70 136 21,6 0 

Andningsorg. sjukdomar äldre 34 70 85 85,9 99 196 23,9 0 

Astma alla åldrar 6 23 29 31,1 38 202 12,8 0 

Astma barn 0 8 13 13,7 18 84 7,8 0 

Astma vuxna 0 6 9 9,8 12 111 5,7 0 

Astma äldre 0 5 7 7,7 10 19 3,2 0 

Antagonister uttag alla åldrar 5 71 129 116,3 155 272 49,8 0 

Antagonister uttag barn 2 24 43 40,5 55 109 18,8 0 

Antagonister uttag vuxna 1 34 56 52,4 68 128 22,0 0 

Antagonister uttag äldre 0 12 26 23,4 33 56 12,6 0 

Cortison uttag alla åldrar 27 264 526 445,6 587 878 190,1 0 

Cortison uttag barn 0 13 20 20,2 27 62 9,3 0 

Cortison uttag vuxna 19 154 262 232,3 297 539 90,9 0 

Cortison uttag äldre 5 94 235 193,1 264 377 95,0 0 

Göteborg 
        

 

minimum 25 perc, median medelvärde 75 perc. maximum Std.Av. saknas 
Andningsorg.  sjukdomar alla åldrar 12 28 35 36.6 43 90 13.3 8 

Andningsorg.  sjukdomar barn 0 6 9 9.5 13 29 5.8 7 

Andningsorg. sjukdomar vuxna 0 6 8 9.0 11 37 5.1 1 

Andningsorg. sjukdomar äldre 4 14 17 18.1 21 47 6.9 0 

Astma alla åldrar 0 5 7 6.9 9 25 3.1 8 

Astma barn 0 1 2 2.8 4 21 2.1 7 

Astma vuxna 0 1 2 1.9 3 11 1.5 1 

Astma äldre 0 1 2 2.2 3 9 1.6 0 

Antagonister uttag alla åldrar 1 11 18 17.4 23 47 8.2 24 

Antagonister uttag barn 0 3 5 5.8 8 19 3.3 22 

Antagonister uttag vuxna 0 5 8 8.5 12 26 4.6 1 

Antagonister uttag äldre 0 1 3 3.1 5 13 2.4 1 

Cortison uttag alla åldrar 4 56 106 91.4 120 176 38.8 24 

Cortison uttag barn 0 2 3 3.6 5 14 2.4 22 

Cortison uttag vuxna 1 32 52 47.4 61 113 19.1 1 

Cortison uttag äldre 0 21 47 39.8 55 80 20.3 1 
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Malmö 
        

 
minimum 25 perc. median medelvärde 75 perc. maximum Std.Av. saknas 

Andningsorg. sjukdomar alla åldrar 6 24 30 31,6 38 73 11,0 13 

Andningsorg. sjukdomar barn 0 5 7 8,1 11 31 5,2 9 

Andningsorg. sjukdomar vuxna 0 5 7 7,7 10 24 3,9 4 

Andningsorg. sjukdomar äldre 2 12 15 15,7 19 41 5,9 0 

Astma alla åldrar 0 2 3 3,5 5 12 2,2 13 

Astma barn 0 0 1 1,5 2 9 1,5 9 

Astma vuxna 0 0 1 1,0 2 7 1,1 4 

Astma äldre 0 0 1 1,0 2 6 1,1 0 

Antagonister uttag alla åldrar 0 6 10 9,8 13 30 4,7 78 

Antagonister uttag barn 0 1 3 2,9 4 11 2,0 71 

Antagonister uttag vuxna 0 3 5 5,0 7 17 2,9 4 

Antagonister uttag äldre 0 0 2 1,8 3 9 1,6 3 

Cortison uttag alla åldrar 4 42 72 63,7 83 122 25,5 78 

Cortison uttag barn 0 1 2 2,4 3 10 1,7 71 

Cortison uttag vuxna 1 20 31 29,4 38 66 11,5 4 

Cortison uttag äldre 1 17 35 30,7 42 65 15,4 3 
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