


Skillnader i astma och luftvägsbesvär mellan norra och södra Sverige 
 
 
SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Flertalet studier har verifierat en högre förekomst av astma i norra jämfört med 
södra Sverige. Orsaken till detta är oklar men bidragande orsak kan vara det torra och kalla 
klimatet. Hyperreaktivitet, dvs överkänslighet av luftvägarna, är starkt associerat till astma 
och hyperreaktivitet predikterar uppkomst av astma. Även personer utan astma kan dock vara 
hyperreaktiva. Hypotesen var att befolkningen i Norrbotten generellt var mer hyperreaktiv 
jämfört med befolkningen i Stockholm och att detta därigenom skulle kunna förklara den 
högre förekomsten av astma i Norrbotten.  
Syfte: Att undersöka bronkiell hyperreaktivitet (BHR) dels bland befolkningen och dels bland 
personer med astma i Norrbotten respektive Stockholm.  
Metod: Ett slumpurval om 8000 individer i åldern 20-69 i Norrbotten respektive Stockholm 
inbjöds 1996 till en postal enkätstudie med frågor om luftvägssymtom och astma. 
Svarsfrekvensen var 85% i Norrbotten och 72% i Stockholm. Ett slumpurval av de 
medverkande inbjöds sedan till kliniska undersökningar innefattande bl.a intervju, allergitest, 
lungfunktionstest samt hyperreaktivitetstest. I Norrbotten medverkade 303 personer i åldern 
20-59år vid hyperreaktivitetstestet och i Stockholm 199 personer. 
Resultat: Enligt enkäten var andelen med astma och luftvägsbesvär var signifikant högre i 
Norrbotten jämfört med Stockholm. Bland personer med astma, positiv pricktest respektive 
rhinit var hyperreaktiviteten mätt som PC20 närmast identiska i Norrbotten och Stockholm. I 
gruppen utan astma men med något luftvägssymtom hade personer i Stockholm lägre PC20-
värden, dvs. var mer hyperreaktiva. I gruppen helt luftvägsfriska skilde sig inte BHR mellan 
Norrbotten och Stockholm. Efter korrigering för confounders var boende i Stockholm 
signifikant relaterat till ökad hyperreaktivitet.  
Sammanfattning: Sammanfattningsvis tyder den aktuella studien på en reell skillnad i astma 
prevalens mellan Norrbotten och Stockholm. Den högre astmaprevalensen i Norrbotten kan 
dock inte förklaras av att befolkningen i Norrbotten generellt är mer hyperreaktiva. Det kalla 
klimatet kan ändå vara relaterat till uppkomst av luftvägssymtom inklusive symtomgivande 
variabel bronkobstruktion, dvs. astma.  
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 BAKGRUND 
 
Förekomst av astma i Sverige och världen 
 
I Sverige liksom över hela världen har förekomsten av astma ökat under de senaste 50-60 
åren. Trots att aktuella studier tyder på att denna ökning nu kan ha stannat av i flera länder i 
den industrialiserade delen av världen är astma och allergi den vanligaste sjukdomsgruppen 
bland barn, tonåringar och unga vuxna. Fram till 1950- och 1960-talen var astma inte särskilt 
vanligt och 1,4% rapporterades ha astma i en svensk studie. Liknande prevalens, 1,2%, 
rapporterades samtidigt från Finland. Prevalensen astma i Sverige är i dag uppemot 10%.  
 
Eftersom astma diagnosen är arbiträr kan det vara svårt att göra exakta jämförelser över tid 
eftersom det finns stora skillnader i metoder såsom definitioner och diagnostiska kriterier 
mellan olika studier genomförda under olika tidsperioder. Standardiserade metoder och 
validerade enkätfrågor ökar möjligheten till korrekta jämförelser men hänsyn måste ändå tas 
till förändrad diagnostik och nytillkomna behandlingsstrategier av astma samt att dessa kan 
variera mellan länder och områden.    
 
Internationella frågeformulär som formulären i ECRHS (European Community Respiratory 
Health Survey) och ISAAC (International Studies of Asthma and Allergy in Childhood) har 
visat att astmaprevalensen varierar stort mellan olika länder i Europa men också mellan olika 
centra i ett och samma land. Resultaten från ECRHS 1994 visade på lägst prevalens av astma i 
forna Östtyskland, 1,2%, och högst prevalens i Europa rapporterades från England medan den 
i Sverige var 6%. De högsta prevalenstalen, 10-15%, rapporterades från Australien och Nya 
Zeeland. Liknande bild av den geografiska fördelningen av astmaprevalensen har ISAAC 
studien bland barn gett. 
 
 
Nord-sydlig gradient i förekomsten av astma i Sverige 
 
I Sverige har flera studier rapporterat om högre prevalens av astma i norra Sverige jämfört 
med de södra delarna. Åberg kunde genom värnpliktsdata visa att både astma och rhinit var 
vanligare i norra jämfört med södra Sverige 1981. Samma mönster gällde för rhinit år 1971 
men då inte för astma. Inom ramen för OLIN-studierna (Obstruktiv Lungsjukdom i 
Norrbotten) genomfördes 1992 en jämförande studie mellan Norrbotten, Stockholm och 
Skåne bland vuxna, vilken också visade att astma och symtom som ofta förekommer vid 
astma var vanligast i norr. I liknande studier genomförda 1994 rapporterades också att astma 
och användning av astmaläkemedel var vanligare i Jämtland jämfört med Gästrikland samt att 
prevalensen i dåvarande Älvsborgs län var lägre än vad som visats i Norrbotten respektive 
Jämtland. Nord-syd-gradienten har också visats och senare studier, bl.a. i FinEsS-studiernas 
förnyade enkätstudie 2006-2008. Skillnaden i gradient synes ha minskat sedan Åbergs 
rapport, medan skillnaden i prevalens i procentenheter synes vara densamma, dvs 2-3 
procentenheter högre astmaprevalens i särskilt Norrbotten och Jämtland jämfört med 
Stockholm och t.ex. Västra Götaland. En nationell miljöhälsorapport som utgivits i samverkan 
mellan Socialstyrelsen och Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet visar än 
tydligare på denna skillnad och indikerar att skillnaden i prevalens är ännu större. När det 
gäller barn i skolåldern har Åberg visat att astma och allergi var vanligare i Kiruna jämfört 
med Göteborg. Någon förklaring till skillnaderna i förekomsten av astma mellan norra och 
södra Sverige finns ännu inte.   
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OLIN-studierna 
 
OLIN (Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten) är benämningen på en kliniskt epidemiologisk 
forskningsverksamhet om astma, allergi, KOL och OSAS som pågår alltsedan 1985. 
Metoderna innefattar longitudinella kohortstudier av representativa urval av befolkningen för 
studier av incidens, remission och relaps (dvs återinsjuknande) av sjukdom. Tvärsnittsstudier 
för mätning av trender i prevalens görs med rimliga tidsintervall. Totalt har mer än 50 000 
individer i åldrarna 7-91 år medverkat. Forskningen bedrivs i fyra forskningslinjer; 1/ astma 
och allergi bland barn, 2/ astma och allergi bland vuxna, 3/ KOL och OSAS samt 4/ 
hälsoekonomi vid obstruktiva lungsjukdomar och allergi. OLIN-studierna har hittills 
resulterat i 10 doktorsavhandlingar och därutöver ingår OLIN-data eller data från nära 
samverkande projekt i ytterligare 10 doktorsavhandlingar. Dessutom är flera magister-
uppsatser baserade på OLIN-studierna. Flera doktorandprojekt pågår. Samarbetsprojekt pågår 
med flera nationella och internationella forskningsenheter.   
 
Ett omfattande forskningssamarbete mellan Finland, Estland och Sverige benämnt FinEsS-
studierna startade 1996. Syftet var att jämföra förekomst av astma, kronisk bronkit, KOL, 
allergi och hyperreaktivitet samt luftvägssymtom mellan länderna. I Sverige ingår Stockholm, 
Örebro och Norrbotten som utgör tre av åtta centra. Urvalet i varje center omfattade 8000 
slumpmässigt utvalda vuxna. Studierna visade att andelen med läkardiagnostiserad astma var 
betydligt lägre i Estland, 2,3%, jämfört med Finland, 6,2%, och Sverige, 7,6%. Däremot var 
andelen som rapporterade symtom som vid astma tämligen lika i alla centra med en tendens 
till högst prevalens i Estland. Resultaten tyder på att man i Estland tillämpade diagnoskriterier 
för astma på ett helt annat sätt jämfört med Sverige och Finland.    
 
I Sverige var prevalensen av astma högst i Norrbotten (10%), medan den var 8% i både 
Stockholm och Örebro. Användning av astmamediciner samt prevalensen av symtom som är 
vanliga vid astma följde samma mönster. 
 
 
Riskfaktorer för astma 
 
Trots mångårig och intensiv forskning kan vi idag inte förklara den ökning som skett eller de 
skillnader i förekomsten av astma som rapporterats mellan olika områden, men förändringar 
och skillnader i vår livsstil har förmodligen spelat roll. Den viktigaste riskfaktorn för astma är 
allergisk sensibilisering och en hereditär faktor. Flera livsstilsrelaterade riskfaktorer har 
identifierats. De utövar olika effekt beroende på ålder och typ av astma. Övervikt är associerat 
till ökad risk för astma både bland barn och vuxna oberoende av kön samt bland 
sensibiliserade och icke-sensibiliserade. Medan tobaksexponering är en tydlig riskfaktor för 
barnastma är sambandet osäkrare bland vuxna, men incidensstudier bland tonåringar och 
vuxna tyder på ett samband mellan astma och tobaksexponering även om sambandet inte alls 
är lika starkt som vid KOL. Låg socio-ekonomisk grupptillhörighet är en annan riskfaktor för 
astma. Detta har påvisats både bland vuxna och bland barn. Frånvaro av pälsdjur i hemmet 
utgör inte något effektivt skydd mot utveckling av astma och allergisk sensibilisering.  
 
Effekter av utomhusmiljö och särskilt trafikavgaser har studerats i ett stort antal studier. 
Resultaten tyder på ett starkt samband mellan luftföroreningar och sjuklighet samt död i 
luftvägssjukdomar, men detta gäller framförallt personer med en redan etablerad och svår 
luftvägssjukdom. När det gäller orsakssamband mellan exponering för trafik och astma saknas 
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konklusiva resultat. Arv och miljö samverkar och effekten av miljöexponering kan vara 
kopplad till genetiska variationer.   
 
 
Astma och hyperreaktivitet 
 
Astma är i grunden en inflammatorisk lungsjukdom och karakteriseras av ökad känslighet i 
luftvägarna med variabel luftvägsobstruktion som utlöses av vissa faktorer och som helt eller 
delvis är reversibel, med eller utan farmaka. De kliniska symtomen är attacker av andnöd, 
tungandning, pipande andning och hosta samt ofta ökad slembildning.  
 
Känsligheten i luftvägarna kan mätas genom ett så kallat hyperreaktivitetstest. Testet innebär 
att individen under kontrollerade former exponeras för ett luftrörsretande stimuli varefter 
effekten på luftvägarna mäts. Exempel på sådana stimuli är kall luft, torr luft, hyperbar 
koksaltlösning, mannitol, histamin och methacholin. Bland vuxna är användning av något av 
de tre senaste vanligast förekommande. Flera olika metoder för hyperreaktivitetstest finns 
beskrivna och resultaten av dem är inte direkt jämförbara. Därför är det av stor betydelse att 
samma metod används om man vill jämföra resultatet mellan olika populationer. Ett vanligt 
sätt att uttrycka känsligheten är att uppge den dos (PD20) eller koncentration (PC20) som 
medför en sänkning av individens lungfunktion med 20%. 
 
Hyperreaktivitetstest används oftast för att verifiera en misstänkt astmadiagnos eftersom 
personer med astma som regel reagerar på mycket låga doser, medan alla individer kan 
reagera om en tillräckligt hög dos ges. Testet i sig kan dock inte identifiera personer med 
astma eftersom även personer med astma kan kräva höga doser för att reagera. Dagens 
astmabehandling syftar också till att motverka denna hyperreaktivitet och med ofta gott 
resultat. Dessutom förekommer det att även icke-astmatiker kan reagera på låga doser. Det 
senare gäller särskilt allergiker och personer med rinit. Andra faktorer som kan samvariera 
med hyperreaktivitet är låg lungfunktion, KOL och kronisk bronkit. Vidare medför 
exponering för luftföroreningar som diesel, eller exponering för luft från t.ex. svinstallar, en 
ofta övergående ökad känslighet i luftvägarna. Detta gäller såväl personer med astma som 
personer utan astma. Personer som utsätts för en stor mängd kall luft som t.ex. längdskidåkare 
löper också en ökad risk för astma. Om personer som lever i ett kallt klimat är mer 
hyperreaktiva än personer som lever i varmare klimat är inte känt.      
 
 
Syfte 
 
Syftet med det aktuella projektet var att jämföra förekomsten av bronkiell hyperreaktivitet 
(BHR) bland befolkningen i Stockholm och i Norrbotten dels bland dem med astmadiagnos 
och dels i den vuxna befolkningen upp till 60 års ålder. Hypotesen var att befolkningen i 
Norrbotten generellt var mer hyperreaktiva jämfört med befolkningen i Stockholm och att 
detta därigenom skulle kunna förklara den högre förekomsten av astma i Norrbotten.    
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MATERIAL OCH METOD 
 
Studiepopulation och metodsammanfattning 
 
Inom ramen för FinEsS-studierna genomfördes år 1996 en enkätstudie i Stockholm och 
Norrbotten. Ett slumpurval om 8000 personer i åldern 20-69 inbjöds i de båda områdena. 
Svarsfrekvensen var 72% i Stockholm och 85% i Norrbotten. Deltagandet var generellt lägst 
bland de yngre och bland män. Av de medverkande inbjöds ett slumpmässigt urval om 1200 
personer till kliniska undersökningar som innefattade lungfunktionsmätning och strukturerad 
intervju med mer detaljerade frågor om luftvägssymtom än vad som ingick i enkäten. Av de 
1200 slumpades hälften till att också genomgå bronkiell hyperreaktivitetstest och pricktest 
medan andra halvan skulle genomföra reversibilitetstest. Vid de kliniska undersökningarna 
medverkade 443 (37%) i Stockholm och 791 (66%) i Norrbotten (Tabell 1).  
 
Tidsåtgången för den kliniska undersökningen varierade mellan 45-90 minuter beroende på 
vilka moment som ingick. Personer som inbjöds till hyperreaktivitetstest kallades per telefon 
för att diskutera utsättning av astmaläkemedel inför testet. Övriga inviterades per brev. 
Studien var godkänd av regionala etikprövningsnämnden i Umeå samt Karolinska institutet, 
Stockholm.   
 
 
Frågeformulär 
 
Den postala enkäten bestod av ett tvåsidigt formulär med frågor om luftvägssymtom, astma, 
kronisk bronkit, allergisk rhinit, exponeringsfrågor som rökvanor samt ärftlighet för astma, 
allergi och kronisk bronkit/KOL. Frågeformuläret har använts vid flertalet nationella och 
internationella studier och baseras fr.a. på frågor i frågeformulär från IUATLD (International 
Tuberculosis and Lung Disease), de amerikanska Tucson-studierna samt NHLBI:s (National 
Heart Lung and Blood Institute) och BMRC (British Medical Research Council). Den postala 
enkäten bifogas (Appendix 1) 
 
Intervjuformuläret var baserat på det s.k. OLIN-frågeformuläret vilket använts vid flera 
kliniska valideringsstudier av enkäten och innehöll mer detaljerad information om framförallt 
luftvägssymtom, luftvägssjukdomar, debutår för dessa, medicinering och allergier samt frågor 
om potentiella riskfaktorer som rökning med uppgifter för beräkning av packår, passiv 
rökning samt exponeringar inklusive dito i tidig barndom. Intervjuformuläret bifogas 
(Appendix 2). 
 
 
Lungfunktion och hyperreaktivitetstest  
 
Lungfunktionstestet genomfördes enligt ATS-kriterier, d.v.s minst tre godkända försök och 
där det bästa och näst bästa värdena av FEV1 respektive FVC inte fick skilja mer än 5% samt 
vid värden lägre än 2 liter maximalt 1 deciliter. I både Norrbotten och Stockholm användes 
s.k. volymspirometrar som mäter de reella volymerna där volymsberäkningarna inte är 
baserade på luftströmmens flöde. I Norrbotten användes en spirometer av märket Mijnhardt 
Vicatest 5 och i Stockholm av märket Ohio. Spirometrarna kalibrerades dagligen. Europeiska 
Kol och Stål Unionens normalvärden användes.  
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Vid hyperreaktivitetstestet användes en identisk metod utvecklad av Malmberg och Larsson 
både i Norrbotten och Stockholm. I korthet kan metoden beskrivas enligt följande:  

 
Methacholinchlorid uppblandad  i  fysiologisk koksalt administreras via en nebulisator 
och  till  en  kammare  från  vilken  aerosolen  sedan  inandas.  Personerna  inandas 
aerosolen under en minut och med kontrollerad tidalandning. Efter tre minuter mäts 
FEV1  (forcerad  expiratorisk  volym  under  första  sekunden  vid  en maximalt  forcerad 
utandning  efter  en  maximal  inandning).  Testet  startar  med  inhalation  av  enbart 
koksalt, som utgör basvärde för FEV1. Därefter inhaleras methacholinlösning i stigande 
och dubblerade doser; 0,03 mg/ml, 0,06 mg/ml, 0.125 mg/ml, 0,25 mg/ml, 0,5 mg/ml, 
1,0 mg/ml, 2,0 mg/ml, 4,0 mg/ml, 8,0 mg/ml, 16,0 mg/ml, samt 32,0 mg/ml. När FEV1 
sjunkit 20% eller mer från basvärdet avbröts testet.  

 
Individer som reagerade med att FEV1 sjönk 10% eller mer på koksaltvärdet testades inte mer 
utan tilldelades ett PC20 värde. Exklusionskriterier för methacholintestet var ålder >60 år, 
FEV1< 65% av förväntat värde, hjärt-kärlsjukdom, medicinering med betareceptorblockerare, 
graviditet eller amning, eller så svår astma att personerna inte kunde avhålla sig från att ta 
luftvägsvidgande medicin en specificerad period innan testet. Tidsåtgången för testet var 15-
45minuter beroende på utfall. I Stockholm medverkande 199 personer och i Norrbotten 303 
personer.   
 
 
Pricktest 
 
Pricktestet innefattade tio vanliga luftburna allergen som inhandlades från ALK, Danmark; 
katt, hund, häst, björk, timotej, gråbo, två mögel (Alternaria och Cladosporium) och två 
kvalster (D. Pteronyssinus och D. Farinae). Histamin användes som positiv kontroll och 
glycerol som negativ kontroll. Allergenen applicerades droppvis på underarmen och mitt i 
droppen perforerades överhuden med en lancett med en 1 mm lång spets. Resultatet avlästes 
efter 15 minuter och testet bedömdes som positivt om kvaddeln var ≥ 3mm.  
Exklusionskriterier för pricktest var ålder > 60 år, medicinering med antihistamin under de 
närmaste 3 dygnen innan undersökningen, graviditet eller amning samt svårt eksem på 
armarna.   
 
Personen bedömdes ha ett positivt pricktest om personen hade en kvaddel diameter ≥ 3mm 
(positiv reaktion) mot något av de testade allergenen. Vid pricktestningens genomförande 
följdes de riktlinjer som getts av EAACI (European Academy of Allergy and Clinical 
Immunology) med det undantaget att endast ena underarmen användes för testningen vid 
pricktestningen i Norrbotten.         
 
 
Databearbetning och analys 
 
För jämförelse av förekomst av astma och luftvägssymtom mellan Norrbotten och Stockholm 
användes ett urval av frågor från den postala enkäten. Dessa frågor användes också för att 
bedöma representativiteten hos den del av urvalen som kom att medverka i de kliniska 
undersökningarna. De frågor som användes för jämförelsen är presenterade nedan. Siffran 
som omges av parentes anger numreringen på frågan i enkäten (var god se appendix 1 där den 
exakta ordalydelsen av enkätfrågorna framgår):    
  
Någonsin astma (2a) 
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Läkardiagnos astma (3) 
Astmamediciner (5) 
Astmasymtom senaste 12 mån (6a) 
Pip senaste 12 mån (10) 
Pip med andnöd senaste 12 mån (10a) 
Pip utan förkylning senaste 12 mån (10b) 
Pip med andnöd utan förkylning senaste 12 mån (Ja på 10, 10a, och 10b)  
Återkommande pip (9) 
Långvarig hosta (7) 
Slemhosta minst 3 mån/år (ja på 8a eller 8b) 
Någonsin allergisk rhinit (2b)  
Astma i familjen (1a) 
Allergisk rhinit i familjen (1b) 
 
Eftersom de kliniska undersökningarna genomfördes vid ett senare tillfälle användes frågor 
från intervjun om astma, luftvägssymtom och rökvanor samt andra frågor som kan vara av 
betydelse för hyperreaktivitet vid analyserna om samvariationen med hyperreaktivitet. 
Följande frågor användes, siffran som omges av parentes anger numreringen på frågan i 
intervjuformuläret (var god se appendix 2 där den exakta ordalydelsen av intervjufrågorna 
framgår).    
  
Någonsin astma (67) 
Läkardiagnos astma (68) 
Astmamedicin (76) 
Återkommande pip (19) 
Någonsin pip (20) 
Pip senaste de senaste 12 mån (21) 
Pip med andnöd utan förkylning senaste 12 mån (Ja på 21, 22 och 23)  
Långvarig hosta (8) 
Slemhosta minst 3 mån/år (16) 
Någonsin allergisk rhinit (119) 
Aktiv astma (ja på 67 eller 68 och ja på 21, 36 eller 76) 
 
Som rökare definierades de som rökte minst en cigarett om dagen och de som rökt under de 
senaste 12 månaderna. Som ex-rökare definierades de som tidigare varit rökare men inte rökt 
under de senaste 12 månaderna. Icke-rökare hade aldrig varit rökare.  
 
Databearbetning har gjorts med PASW Statistics 18. Vid signifikanstest av kategoriska 
variabler användes Chi Square test. PC20 beräknades enligt formeln PC20 = 
antilog[logC1+(logC2-logC1)(20-R1)/(R2-R1)], där C1 är näst sista koncentration, C2 är sista 
koncentration, R1 är % sänkning av FEV1 efter C1 och R2 är % sänkning av FEV1 efter C2.   
Personer vars FEV1 inte sjönk 20% på den högsta dosen, 32mg methacholin/ml, tilldelades ett 
PC20 värde om 64mg/ml. Personer som sjönk 10% eller mer på koksaltlösningen tilldelades ett 
PC20 värde om 0.001mg/ml. Eftersom PC20-värdena inte var normalfördelade användes ett 
icke-parametriskt test, Mann Whitney, vid test av skillnader mellan grupper. En 
signifikansnivå om 0.05 användes. För att ytterligare analysera skillnad i PC20 mellan 
Norrbotten och Stockholm och korrigera för skillnader i prevalens av kön, allergisk 
sensibilisering, lungfunktion samt astma och luftvägssymtom mellan orterna, användes även 
linjär regressionsanalys. Eftersom PC20 värdena inte var normalfördelade användes 
logaritmerade värden. 
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RESULTAT 
 
Astma och luftvägssymtom 
 
Förekomsten av astma, användning av astmamediciner samt symtom som är vanligt 
förekommande vid astma var signifikant högre i Norrbotten jämfört med Stockholm. 
Allergisk rhinit liksom långvarig hosta var däremot signifikant mer vanligt i Stockholm 
(Tabell 2).  
 
Ärftlighet för astma var signifikant vanligare i Norrbotten medan ärftlighet för rhinit var 
signifikant vanligare i Stockholm. Signifikant fler var rökare i Stockholm jämfört med 
Norrbotten (Tabell 3).   
 
I Norrbotten var förekomsten av astma och luftvägssymtom tämligen lika bland dem som 
medverkande i de kliniska studierna jämfört med hela kohorten. De enda signifikanta 
skillnaderna i Norrbotten gällde förekomst av pipande andning utan förkylning senaste året  
samt pipande andning med andnöd utan förkylning. I Stockholm rapporterades däremot högre 
prevalenser av astma, astmamedicinering och luftvägssymtom bland dem som medverkade 
vid de kliniska undersökningarna jämfört med alla som medverkat i enkätstudien. Beträffande 
rökvanor fanns inga signifikanta skillnader vare sig i Norrbotten eller i Stockholm mellan de 
som medverkade i de kliniska undersökningarna jämfört med hela kohorten (Tabell 4).  
 
Karakteristika för urvalet som medverkade vid hyperreaktivitetstesterna presenteras i Tabell 
5. Genomsnittsåldern i Stockholm var något lägre jämfört med Norrbotten (40,5år mot 44,5år, 
p<0,001). Varken rökvanor eller lungfunktion mätt som FEV1% av förväntat värde skilde sig 
signifikant mellan Norrbotten och Stockholm. På samma sätt som astma och astmasymtom 
enligt enkätstudien var vanligare i Norrbotten rapporterade signifikant fler individer i 
Norrbotten astma och astmaliknande symtom vid intervjun i anslutning till den kliniska 
undersökningen. Andelen med allergisk rhinit och positivt pricktest var signifikant högre i 
Stockholm (Tabell 5).  
 
 
Hyperreaktivitet  
 
I hela urvalet var personerna i Stockholm signifikant mer hyperreaktiva jämfört med 
personerna i Norrbotten. Separata analyser bland personer med självrapporterad astma (”Har 
du eller har du haft astma?”) och läkardiagnostiserad astma (”Har du blivit diagnostiserad 
med astma av läkare?”). visade att PC20var närmast identiskt i Norrbotten och i Stockholm 
(medianvärdena 0,81 och 0,82 respektive 0,81 och 0,78). Samma mönster förelåg också för 
individer med allergisk rhinit och bland individer med minst en positivt pricktest. Personer 
med bronkitiska symtom som långvarig hosta och slemhosta mer än 3 månader/år uppvisade  
samma grad av hyperreaktivitet i Norrbotten som Stockholm. Individer med olika typer av 
pipande andning uppvisade däremot högre grad av hyperreaktivitet i Stockholm. Också i 
gruppen utan astma men med något luftvägssymtom uppvisade denna grupp signifikant större 
hyperreaktivitet i Stockholm jämfört med Norrbotten. I gruppen helt luftvägsfriska, d.v.s 
individer utan astma och också utan några luftvägssymtom skilde sig hyperreaktiviteten inte 
åt mellan Norrbotten och Stockholm (Tabell 6).  
  
Både i Norrbotten och Stockholm fanns ett signifikant samband mellan bronkiell 
hyperreaktivitet och astma, de flesta luftvägssymtom samt allergisk rhinit. I Stockholm var 
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rökvanorna signifikant relaterade till BHR där rökarna uppvisade den högsta känsligheten 
(Tabell 7). Andra faktorer relaterade BHR var kvinnligt kön, sänkt lungfunktion samt ett 
positivt pricktest.  
   
Skillnad i bronkiell hyperreaktivitet mellan Norrbotten och Stockholm analyserades med 
linjär regressionsanalys och korrigerades för ålder, kön, astma, positiv pricktest, rinit, 
lungfunktion och luftvägssymtom. Oberoende av vilka luftvägssymtom som lades till i 
modellen kvarstod boende i Stockholm som en signifikant faktor relaterad till ökad bronkiell 
hyperreaktivitet. Exempel på sådana modeller är presenterade i tabell 8.  
 
    
 
DISKUSSION 
 
Enligt denna studie var bronkiell hyperreaktivitet mer uttalad i befolkningen i Stockholm än i 
Norrbotten trots att prevalensen astma var högre i Norrbotten än i Stockholm. När det gäller 
astmatikerna var graden av hyperreaktivitet av samma dignitet med nära nog identiska 
medianvärden, ett resultat som stöder det både enkät- och intervjubaserade fyndet om högre 
astmaprevalens i Norrbotten. Vår hypotes att befolkningen i Norrbotten i högre grad var 
hyperreaktiva jämfört med befolkningen i Stockholm kan därmed förkastas.   
 
Grunden till vårt antagande var att de torra och kalla vintrarna och den mycket stora 
temperaturvariationen mellan sommar och vinter i Norrbotten skulle kunna ge en generellt 
ökad känslighet av luftvägarna och därigenom bidra till den högre astmaförekomsten i Norra 
Sverige jämfört med södra Sverige, ett fynd som också visats i flera andra studier. Det är 
också känt att symtom från luftvägar är relaterade till kyla, särskilt ansträngning i kyla. 
Studier i bl.a. Jämtland och Tröndelag i Norge har visat att personer som utsätter sig för hård 
träning på elitnivå i stark kyla, som längdåkare, löper större risk att utveckla astma. När det 
gäller motionsskidåkare har man i studier i norra Finland inte kunnat verifiera att dessa har 
astma i större utsträckning än andra. Den så kallade skidåkarastman uppvisar ofta en neutrofil 
inflammation medan den klassiska allergiska astman domineras av en eosinofil inflammation. 
Man kan sammanfatta att symtom från luftvägar samvarierar med kyla, men att det krävs 
upprepad exponering för kyla i anslutning till fysisk ansträngning för att astma ska utvecklas. 
Den aktuella studien kan inte påvisa att de kalla och torra vintrarna i Norrbotten är relaterat 
till ökad hyperreaktivitet generellt i befolkningen. Däremot kvarstår hypotesen om att kyla, 
som är relaterat till symtom, också kan vara relaterat till uppkomst av symtomgivande 
variabel bronkobstruktion, dvs. astma.  
   
När man stratifierar materialet i personer som är helt symtomfria från luftvägar, den andelen 
utgörs av mindre än hälften, så finner man inga skillnader i förekomsten av hyperreaktivitet 
mellan Norrbotten och Stockholm. Det är i den stora gruppen med symtom från luftvägar men 
som inte har astma där det framkommer en tydlig skillnad mellan Stockholm och Norrbotten. 
I den gruppen är hyperreaktiviteten mer uttalad i Stockholm. Således är det personer med 
symtom, i regel lindriga symtom, men som inte har astma, som svarar för skillnaden i 
hyperreaktivitet i Stockholm. Också när man delar upp astmatikerna i kvartiler finner man att 
hyperreaktiviteten i den minst hyperreaktiva kvartilen i Stockholm är något mer uttalad än i 
motsvarande kvartil i Norrbotten. Också i andra studier har man funnit dålig samstämmighet 
mellan prevalensen astma och prevalensen hyperreaktivitet i befolkningen. Exempel på detta 
har visats inom ramen för ECHRS där hyperreaktivitetstest genomfördes med standardiserad 
metod i flera centra i flera länder och man fann dålig association mellan prevalensen 
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hyperreaktivitet och prevalensen luftvägssymtom och astma. Detta indikerar en viktig skillnad 
mellan det testet jämfört med den kliniska yttringen av sjukdomen, d.v.s astma kan 
förekomma utan samtidig bronkiell hyperreaktivitet.  
 
Det finns flera möjliga förklaringar till den högre känsligheten i luftvägarna bland 
befolkningen i Stockholm. En av förklaringarna kan vara det kända faktum att den bronkiella 
reaktiviteten samvarierar med exponering för trafikavgaser. Detta gäller särskilt dieselavgaser. 
Härvidlag skiljer sig Stockholm och Norrbotten markant med förhållandevis låga 
exponeringar av partiklar, marknära ozon och kväveoxider också i städer och tätorter med få 
undantag som delar av centrala Luleå. Till skillnad från vår studie har andra studier visat att 
rökning samvarierar med hyperreaktivitet. Andelen rökare i befolkningen var också högre i 
Stockholm, och detta gällde särskilt personer vars mammor rökt då dessa var små, och 
mammans rökning är starkt associerat till icke-allergiska symtom från luftvägar hos barn. Det 
är inte tydligt visat på den passiva rökningens effekter på hyperreaktivitet hos vuxna. I 
anslutning till detta kan nämnas att studien genomfördes under en tid då rökning fortfarande 
var vanligt tillåtet i restauranger och förekom frekvent i flertalet restauranger och caféer, och 
den norrbottniska miljön och levnadssättet skiljer sig också i detta avseende från Stockholm. 
Rökning är således en annan faktor om kan ha bidragit till skillnaden i känslighet i luftvägar 
mellan Stockholm och Norrbotten.  
 
Skillnaden i hyperreaktivitet mellan Stockholm och Norrbotten var inte stor. Intressant i 
sammanhanget är därför också könsfördelningen. Befolkningen i Stockholm har en högre 
andel kvinnor än män, medan motsatt förhållande råder i Norrbotten. Även i vår studie är 
andelen kvinnor som medverkar större i Stockholm än vad den är i Norrbotten, och bortfaller 
var högre bland män i båda områdena. Både astma men också symtom som är vanligt 
förekommande vid astma uppträder i högre prevalens hos kvinnor, och detta var särskilt fallet 
också i Stockholmsdelen av vår studie. Vi fann att kvinnligt kön var associerat till ökad 
hyperreaktivitet även efter korrigering för confounders som lungfunktion, allergi och astma. 
Samma fenomen har påvisats i flera andra studier och som orsak har kvinnliga könshormoner 
diskuterats liksom det faktum att hyperreaktivitet samvarierar starkt med lungfunktionen, och 
kvinnors diametern i kvinnors luftvägar är trängre än i männens vilket innebär att samma 
inandade exponeringskoncentration ger en större koncentration per ytenhet i kvinnors 
luftvägar. När det gäller lungfunktionen så var den lika i Stockholm och Norrbotten varför 
detta inte kan förklara skillnaden.    
 
Det finns både svagheter och styrka i vår studie. Deltagandet i enkätstudien var högt både i 
Norrbotten och i Stockholm. Deltagandet vid de kliniska undersökningarna var däremot lägre 
och särskilt i Stockholm där endast 35% av de slumpvis utvalda 1200 deltog. I Stockholm var 
dessutom individer med astma överrepresenterade i gruppen som deltog i de kliniska 
undersökningarna. I Norrbotten var representativiteten bättre. Detta sammantaget kan medföra 
metodfel. Å andra sidan hade den aktuella studien inte som syfte att fastställa förekomst av 
sjukdomar och tillstånd baserat på de kliniska studierna. Eftersom de flesta analyserna gjordes 
i stratifierade urval kunde vi bortse från att representativiteten inte var optimal i de båda 
områdena.  
 
Styrkan med den aktuella studien är användning av identiska metoder i Norrbotten och 
Stockholm. Samma enkät, intervjufrågor och metoder vid allergitestningen samt 
hyperreaktivitetstestet användes i de båda områdena. Den metod för test av hyperreaktiviteten 
som användes hade använts i Stockholm under mer än tio år medan det var första gången som 
metoden användes i Norrbotten. Detta kan ha lett upphov till s.k. interobserver bias, en 
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möjlighet som man inte helt kan bortse från. Men vi tror inte att sådant eventuellt bias kan ha 
varit av avgörande betydelse. Båda forskargrupperna hade lång erfarenhet av denna typ av 
studier.   
 
Det närmast identiska medianvärdet av PC20 bland personer med astma i Norrbotten och 
Stockholm indikerar starkt att det finns en reell skillnad i astmaprevalens mellan norra och 
södra Sverige. De flesta personer med astma uppvisar hyperreaktivitet men inte alla. Ett mål 
med dagens astmabehandling är att minska hyperreaktiviteten och det finns inte skäl att anta 
att astma behandlingen skiljer sig åt mellan Norrbotten och Stockholm eftersom de svenska 
vårdprogrammen är tydliga och väl förankrade bland läkare och sjukvårdspersonal i hela 
Sverige. Andra faktorer som starkt är associerad till hyperreaktivitet är allergisk 
sensibilisering och rhinit. Så var fallet såväl i Norrbotten som i Stockholm där PC20-värdena 
bland personer med att positivt pricktest var närmast identiska i de båda områdena. Detsamma 
gällde för personer med allergisk rhinit. I Stockholm var andelen med positivt pricktest samt 
andelen med allergiska näs eller ögonbesvär signifikant högre jämfört med Norrbotten vilket 
kan bidra till att PC20 värdena var lägre i Stockholm. Å andra sidan kvarstod denna skillnad 
mellan orterna även när vi korrigerat för olikheter i prevalens av astma, rhinit, 
luftvägssymtom samt allergisk sensibilisering .     
 
Sammanfattningsvis tyder den aktuella studien på att den reella astmaprevalensen i 
Norrbotten är högre jämfört med Stockholm men att orsaken till detta inte beror på att 
befolkningen i Norrbotten generellt är mer hyperreaktiv. Resultatet utesluter dock inte att det 
kalla klimatet kan ändå vara relaterat till uppkomst av luftvägssymtom inklusive 
symtomgivande variabel bronkobstruktion, dvs. astma.  
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Tabell 1. Studiepopulation, inbjudna och deltagande i relation till kön och ålder i Norrbotten respektive Stockholm. 

20‐29år 30‐39år 40‐49år 50‐59år 60‐69år Kvinnor Män Alla
Postal enkät 1996
          Inviterade (Norrbotten) 1619 1721 1895 1694 1404 3982 4351 8333
          Deltagare (Norrbotten) 1317 1429 1616 1490 1252 3471 3633 7104
          % 81% 83% 85% 88% 89% 87% 83% 85%

          Inviterade (Stockholm) 1837 2134 1652 1354 1023 4054 3946 8000
          Deltagare (Stockholm) 1322 1477 1153 1015 787 3099 2655 5754
          % 72% 69% 70% 75% 77% 76% 67% 72%

Klinisk undersökning
          Inviterade (Norrbotten) 221 224 285 240 230 564 636 1200
          Deltagare (Norrbotten) 119 154 183 168 167 383 408 791
          % 54% 69% 64% 70% 73% 68% 64% 66%

          Inviterade (Stockholm) 285 291 239 208 177 636 564 1200
          Deltagare (Stockholm) 86 101 100 87 69 240 203 443
          % 30% 35% 42% 42% 39% 38% 36% 37%

          MCT (Norrbotten) 71 77 98 57 0 155 148 303
          MCT (Stockholm) 53 52 58 36 0 104 95 199

          SPT (Norrbotten) 76 80 116 97 0 188 181 369
          SPT (Stockholm) 56 57 61 39 0 115 98 213  
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Tabell 2. Prevalens (%) av astma och luftvägssymtom enligt enkätstudien 1996 i relation till ålder och kön i Norrbotten (N) respektive Stockholm (S)

Symtom/sjukdom Ort 20‐29år 30‐39år 40‐49år 50‐59år 60‐69år Kvinnor Män Alla Ålder Kön Ort
Någonsin astma N 12,8 11,5 8,9 7,2 10,5 10,4 9,7 10,1 0,000 0,318

S 9,4 8,7 8,8 7,7 8,8 9,3 8,0 8,7 0,718 0,072
Läkardiagnos astma N 11,8 10,1 7,7 6,8 10,7 9,4 9,3 9,3 0,000 0,899

S 7,9 7,0 7,8 7,6 8,3 8,5 6,7 7,6 0,813 0,013
Astmamediciner N 11,8 11,8 9,5 10,0 11,7 12,2 9,7 10,9 0,101 0,001

S 8,2 8,5 8,5 7,4 9,5 9,5 7,2 8,4 0,602 0,002
Astmasymptom senaste 12 mån N 13,7 14,3 13,7 14,4 16,2 16,4 12,6 14,4 0,345 0,000

S 11,7 10,2 11,4 8,9 13,2 12,2 9,5 10,9 0,031 0,001
Pip senaste 12 mån N 18,4 19,1 16,5 19,0 20,3 19,6 17,6 18,6 0,116 0,030

S 17,2 16,9 14,1 14,7 16,0 16,7 15,0 15,9 0,149 0,064
Pip med andnöd senaste 12 mån N 11,2 12,0 9,8 11,6 13,3 12,0 11,0 11,5 0,069 0,198

S 10,9 9,9 10,0 8,1 11,2 10,6 9,3 10,0 0,160 0,106
Pip utan förkylning senaste 12 mån N 11,4 11,5 10,6 12,4 14,4 12,0 12,0 12,0 0,028 0,982

S 10,5 10,4 9,5 9,5 9,8 9,9 10,0 10,0 0,852 0,919
Pip med andnöd utan förkylning senaste 12 mån N 7,8 7,8 6,3 8,1 9,6 7,6 8,1 7,9 0,031 0,446

S 6,6 6,4 6,2 4,7 6,5 6,5 5,6 6,1 0,362 0,171
Återkommande pip N 12,1 13,6 12,2 13,8 15,6 14,1 12,8 13,4 0,056 0,119

S 7,0 7,2 8,9 8,2 11,9 8,6 8,0 8,3 0,001 0,365
Långvarig hosta N 13,0 12,0 12,0 11,9 13,3 13,6 11,2 12,4 0,698 0,002

S 15,1 12,8 14,5 13,2 15,2 15,4 12,5 14,1 0,315 0,002
Slemhosta minst 3 mån/år N 8,9 9,8 8,8 14,3 17,7 11,8 11,6 11,7 0,000 0,796

S 9,2 6,8 10,5 8,8 11,8 8,9 9,4 9,1 0,001 0,564
Någonsin allergisk rhinit N 30,1 27,9 21,9 18,8 16,4 24,3 21,8 23,0 0,000 0,014

S 29,9 31,7 28,2 22,5 19,6 28,4 26,0 27,3 0,000 0,035

P‐värde

0,000

0,000

Ålder Kön

0,009

0,000

0,001

0,006

0,000

0,000

0,000

0,000

0,006

0,000
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Tabell 3. Prevalens (%) av ärftlighet för astma och allergisk rhinit samt rökvanor i relation till ålder och kön i 
Norrbotten (N) respektive Stockholm (S).  

Ort 20‐29år 30‐39år 40‐49år 50‐59år 60‐69år Kvinnor Män Alla Ålder Kön Ort
Astma i familjen N 24,1 23,4 23,2 18,6 19,4 24,5 19,2 21,8 0,000 0,000

S 18,3 19,0 17,8 13,0 12,3 18,4 14,5 16,6 0,000 0,000
Allergisk rhinit i familjen N 37,2 31,6 23,6 19,4 15,1 29,5 21,4 25,4 0,000 0,000

S 37,1 33,6 25,1 16,2 11,7 30,8 21,7 26,6 0,000 0,000
Rökvanor 
         Icke‐rökare N 69,3 55,0 41,3 42,0 50,8 51,9 50,3 51,1
         Ex‐rökare N 9,3 17,9 24,9 26,5 27,8 18,6 24,1 21,5
         Rökare N 21,4 27,1 33,7 31,5 21,3 29,4 25,5 27,4
Rökvanor 
         Icke‐rökare S 57,9 51,8 41,7 36,6 47,9 47,8 48,2 48,0
         Ex‐rökare S 9,0 16,5 22,3 27,7 30,7 19,5 20,2 19,8
         Rökare S 33,1 31,7 36,0 35,7 21,3 32,7 31,6 32,2

0,101

0,000 0,600

0,0000,0000,000

Ålder Kön P‐värde

0,000

 
 
 

 



 17 

 
Tabell 4. Prevalens (%) av astma, luftvägssymtom och rökvanor enligt enkätstudien i hela kohorten samt bland dem som deltog
i den kliniska undersökningen.   

Hela 
kohorten

Deltagare i 
klinisk 

undersökning

Hela 
kohorten

Deltagare i 
klinisk 

undersökning
(n=7104) (n=791) P‐värde (n=5754) (n=443) P‐värde

Någonsin astma 10,1 11,4 0,247 8,7 11,1 0,093
Läkardiagnos astma                                                                            9,3 11,0 0,126 7,6 9,7 0,119
Astmamediciner 10,9 0,1 0,538 8,4 12,4 0,004
Astmasymptom senaste 12 mån                                                          14,4 15,3 0,511 10,9 13,8 0,069
Återkommande pip                                                    13,4 14,7 0,330 8,3 11,1 0,048
Pip senaste 12 månaderna 18,6 18,6 0,991 15,9 19,6 0,041
Pip med andnöd senaste 12 månaderna                                                 11,5 13,0 0,210 10,0 13,1 0,038
Pip utan förkylning senaste 12 mån                                                         12,0 14,5 0,036 10,0 12,2 0,137
Pip med andnöd utan förkylning senaste 12 mån 7,9 9,9 0,049 6,1 8,6 0,040
Långvarig hosta 12,4 12,8 0,767 14,1 15,8 0,311
Slemhosta minst 3 mån/år 11,7 10,5 0,299 9,1 12,4 0,023
Någonsin allrgisk rhinit 23,0 23,5 0,745 27,3 32,5 0,018
Astma i familjen 21,8 22,4 0,692 16,6 19,2 0,163
Rhinit i familjen 25,4 24,1 0,459 26,6 28,0 0,531
Rökvanor            
                     Icke rökare 51,1 50,1 0,592 48,0 47,0 0,602
                     Ex‐rökare 21,5 20,7 19,8 21,8
                     Rökare 27,4 29,1 32,2 31,1

Norrbotten Stockholm
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Tabell 5. Demografi, rökvanor, allergisk sensibilisering, lungfunktion samt astma och luftvägssymtom vid 
undersökningstillfället bland de som medverkande vid hyperreaktivitetstestet.

Norrbotten n=303 Stockholm n=199 P‐värde
Ålder, år (mean, SD) 44,5 (SD 10,5) 40,5 (SD 10,7) <0,001
Kön, kvinna (%) 155 (51,2%) 104 (52,0%) 0,853

Någonsin astma 45 (14,9%) 17 (8,5%) 0,036
Läkardiagnos astma 45 (14,9%) 14 (7,0%) 0,008
Astmamedicin 38 (12,5%) 20 (10,1%) 0,393
Återkommande pip 58 (19,1%) 17 (8,5%) 0,001
Någonsin pip 145 (47,9%) 78 (39,2%) 0,056
Pip senaste 12 mån 100 (33,0%) 51 (25,6%) 0,078
Pip med andnöd utan förkylning senaste 12 mån 63 (20,8) 30 (15,1) 0,107
Långvarig hosta 76 (25,1%) 39 (19,6%) 0,153
Slemhosta minst 3 mån/år 55 (18,2%) 22  (11,0%) 0,031
Någonsin allergisk rhinit 92 (30,4%) 82 (41,2%) 0,013
Rökvanor            
                     Icke rökare 154 (50,8%) 87 (43,7%) 0,118
                     Ex‐rökare 83 (27,4%) 53 (26,6%)
                     Rökare 66 (21,8%) 59 (29,6%)

Positivt pricktest (%) 96 (31,8%) 80 (40,2%) 0,054
FEV1% av förväntat värde (mean, SD) 100,4 (SD 12,6) 102,0 (SD 13,9) 0,187  
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Tabell 6. PC20 bland personer med astma, luftvägssymtom, sensibiliserade samt symtomfria 

i Norrbotten respektive Stockholm. 

P‐värde*
N Median Q1 Q3 N Median Q1 Q3

Någonsin astma 45 0,81 0,11 2,91 17 0,82 0,16 1,51 0,473
Läkardiagnos astma 45 0,81 0,11 3,45 14 0,78 0,23 1,75 0,465
Aktiv astma 46 0,82 0,11 2,79 15 0,74 0,02 1,42 0,348
Återkommande pip 58 1,25 0,24 3,44 17 0,74 0,02 1,35 0,067
Någonsin pip 145 1,90 0,78 9,98 78 1,18 0,67 2,98 0,042
Pip senaste 12 månaderna 100 1,44 0,67 4,12 51 0,96 0,31 1,70 0,033
Långvarig hosta 76 2,34 0,85 18,98 39 1,36 0,83 5,59 0,101
Slemhosta minst 3 mån/år 55 2,39 0,82 16,00 22 1,35 0,74 2,64 0,108
Någonsin allergisk rhinit 92 1,92 0,73 12,43 82 1,40 0,72 3,85 0,124
Positivt pricktest 96 1,80 0,67 7,72 80 1,74 0,82 4,87 0,712
Icke‐rökare 66 4,14 1,19 13,11 59 1,69 0,91 3,86 0,018
Ex‐rökare 83 2,54 1,02 31,72 53 3,85 1,35 16,86 0,670
Rökare 154 4,09 1,54 34,47 87 2,97 0,86 15,66 0,079

Icke‐astmatiker utan symtom 117 8,17 2,22 64,00 115 6,12 2,29 64,00 0,341
Icke‐astmatiker med symtom 136 3,29 1,15 16,64 87 1,39 0,86 3,80 0,000

Alla 303 3,59 1,25 22,80 199 2,59 0,93 10,98 0,017
* Icke‐parametriskt Mann‐Whitney för jämförelse av PC20 mellan Norrbotten och Stockholm

Norrbotten n=303 Stockholm n=199
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Tabell 7. Sambandet mellan hyperreaktivitet (PC20) och astma, luftvägssymtom, rhinit, rökning samt faktorer i 

barndomen i Norrbotten respektive Stockholm.  

N Median Q1 Q3 P‐värde N Median Q1 Q3 P‐värde
Läkardiagnos astma Nej 258 5,36 1,56 64,00 <0.001 185 2,76 1,02 12,41 0.001

Ja 45 0,81 0,11 3,45 14 0,78 0,23 1,75
Astmamedicin senaste 12 månaderna Nej 265 5,29 1,52 47,86 <0.001 179 2,82 1,04 13,62 <0.001

Ja 38 0,83 0,12 3,29 20 0,93 0,10 1,62
Återkommande pip Nej 245 6,06 1,59 64,00 <0.001 182 2,88 1,08 12,93 <0.001

Ja 58 1,25 0,24 3,44 17 0,74 0,02 1,35
Pip senaste 12 månaderna Nej 203 7,10 2,08 64,00 <0.001 148 3,90 1,41 15,53 <0.001

Ja 100 1,44 0,67 4,12 51 0,96 0,31 1,70
Långvarig hosta Nej 227 4,52 1,41 24,63 0.040 160 2,94 1,09 12,10 0.015

Ja 76 2,34 0,85 18,98 39 1,36 0,83 5,59
Slemhosta minst 3 månader/år Nej 248 3,94 1,35 24,24 0.108 177 2,82 0,97 12,41 0.018

Ja 55 2,39 0,82 16,00 22 1,35 0,74 2,64
Någonsin allergisk rhinit Nej 211 5,52 1,56 64,00 <0.001 117 4,71 1,32 17,29 <0.001

Ja 92 1,92 0,73 12,43 82 1,40 0,72 3,85
Rökvanor            

Icke‐rökare 154 4,09 1,54 34,47 0.292 87 2,97 0,86 15,66 0.030
Ex‐rökare 83 2,54 1,02 31,72 53 3,85 1,35 16,86
Rökare 66 4,14 1,19 13,11 59 1,69 0,91 3,86

Miljötobaksrök i barndomen
Mor rökte Nej 207 3,39 1,12 31,72 0.900 117 2,74 0,92 9,27 0.810

Ja 96 3,86 1,33 14,80 82 2,28 0,96 13,01
Far rökte Nej 129 3,31 0,98 15,07 0.099 84 2,31 0,92 10,93 0.674

Ja 174 4,43 1,34 64,00 115 2,82 0,94 11,32
Pälsdjur hemma i barndomen Nej 101 2,39 0,88 15,43 0.027 130 2,55 0,98 10,92 0.996

Ja 202 4,70 1,54 64,00 69 2,74 0,93 11,84
Allvarlig luftvägsinfektion före 5 års ålder Nej 271 3,87 1,28 24,63 0.187 163 2,50 0,92 11,32 0.904

Ja 32 2,44 0,79 14,24 36 2,75 1,11 10,22
* Icke‐parametriskt Mann‐Whitney

StockholmNorrbotten
PC20 PC20
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Tabell 8. Risk för hyperreaktivitet (logaritmerad PC20) beräknad med linjär regressionsanalys

Variabel
B‐

koefficient
Undre
95% CI

Övre
95% CI P‐värde

B‐
koefficient

Undre
95% CI

Övre
95% CI P‐värde

Stockholm ‐0,25 ‐0,397 ‐0,106 0,001 ‐0,24 ‐0,390 ‐0,096 0,001
Manligt kön 0,46 0,318 0,599 0,000 0,46 0,323 0,606 0,000
Ålder 0,00 ‐0,005 0,009 0,526 0,00 ‐0,004 0,010 0,359
FEV1% av förväntat värde 0,03 0,021 0,032 0,000 0,03 0,021 0,032 0,000
Positivt pricktest ‐0,19 ‐0,364 ‐0,006 0,043 ‐0,19 ‐0,369 ‐0,011 0,038
Någonsin allergisk rhinit ‐0,21 ‐0,393 ‐0,035 0,020 ‐0,21 ‐0,391 ‐0,033 0,020
Läkardiagnos astma ‐0,59 ‐0,827 ‐0,359 0,000 ‐0,56 ‐0,802 ‐0,327 0,000
Ex‐rökare ‐0,08 ‐0,253 0,087 0,337
Rökare ‐0,12 ‐0,294 0,058 0,188
Slemhosta minst 3 månader/år ‐0,12 ‐0,324 0,087 0,259

R2=0,312
Modell 1 Modell 2

R2=0,317
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FRÅGEFORMULÄR:    
                
Besvara frågorna genom att kryssa i lämplig ruta.  
Om Du är osäker om svaret, välj ”Nej/vet ej”  
                JA      NEJ/ 
                   VET EJ 
 
 
1.   Är det någon av Dina föräldrar eller syskon som har eller har haft:       
      a)  Astma  (  ) (  ) 
      b)  Allergiska ögon- eller näsbesvär (hösnuva)    (  )    (  ) 
      c)  Kronisk luftrörskatarr (bronkit), KOL eller emfysem   (  ) (  ) 
   
2.   Har Du nu eller har Du haft någon av följande sjukdomar:   
      a)  Astma (  ) (  ) 
      b)  Allergiska ögon- eller näsbesvär (hösnuva)    (  ) (  ) 
      c)  Kronisk luftrörskatarr (bronkit), KOL eller emfysem   (  ) (  ) 
      d)  Annan lung- eller luftvägssjukdom (  ) (  ) 
   
3.   Har Du av läkare fått diagnosen astma? (  ) (  ) 
   
4. Har Du av läkare fått diagnosen kronisk luftrörskatarr  
    (bronkit) eller emfysem?   

(  ) (  ) 

   
5.   Använder Du astmamediciner (ständigt eller vid behov)?  (  ) (  ) 
   
6. Har Du nu eller har Du under de senaste 10 åren haft  
    astmabesvär? (Dvs. periodvisa eller anfallsvisa andnings-  
    besvär/andfåddhet, besvären kan uppträda med eller utan   
    hosta och med eller utan pip i bröstet)?  

Om “ja”: 
 

 
(  ) 

 
(  ) 

a) Har Du haft sådana besvär under det senaste året  
             (de senaste 12 månaderna)?  

(  ) (  ) 

   
7.   Har Du under de senaste åren haft långvarig hosta?  (  ) (  ) 
   
8. Brukar Du hosta upp slem eller har Du slem i bröstet som  
     Du har svårt att få upp?  

Om “ja”: 

(  )    (  ) 

a) Har Du fått upp slem de flesta dagar under perioder som varat  
       minst 3 månader?   

(  ) (  ) 

      b)   Har Du haft sådana perioder minst 2 år i rad? (  )  (  ) 
   
9.   Brukar Du ha pip, skrål eller väser det i bröstet då Du andas?  (  ) (  ) 
 
 
 

VAR GOD VÄND! 

  

         
JA     
 

 NEJ/
VET 
EJ 
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10. Har Du haft pip eller väsningar i bröstet vid något tillfälle  
     under de senaste 12 månaderna?   

Om Nej/Vet ej: gå till fråga 11 
Om “ja”: 

 
(  ) 
 

 
(  ) 

      a)   Har Du överhuvudtaget varit det minsta andfådd när Du  
            haft pip eller väsningar i bröstet? 

(  ) (  ) 

b) Har Du haft detta pip eller väsande i bröstet när Du  
       inte samtidigt varit förkyld? 

(  ) (  ) 

   
11. Har Du vaknat med en trånghetskänsla i bröstet vid något  
       tillfälle under de senaste 12 månaderna?   

(  ) (  ) 

   
12. Måste Du gå långsammare än jämnåriga på slät mark på  
      grund av andfåddhet?  

(  ) (  ) 

    
13. Brukar Du bli andfådd, få pip i bröstet eller hostattacker:      

a) vid ansträngning  (  )  (  ) 
      b)   i kyla   (  )  (  ) 
      c)   vid ansträngning utomhus i kallt väder    (  )  (  ) 
      d)   i dammiga miljöer (  )  (  ) 
      e)   av cigarett-  eller tobaksrök  (  )  (  ) 

f) av bilavgaser (  )  (  ) 
g) av starka dofter (parfym, kryddoft, trycksvärta, rengörings- 
       medel, blommor etc)  

(  )  (  ) 

      h)   av pollen från växter som gräs och / eller träd  (  )  (  ) 
       i)   vid kontakt med pälsdjur (katt, hund, ko, häst el dyl)   (  )  (  ) 
    
16. Är Du rökare? (Som rökare räknas även de som röker enstaka  
      cigaretter eller pipstopp per vecka och de som slutat röka  
      under det senaste 12 månaderna) 
      Om “ja”:  

 
(  ) 

  
(  ) 

a) Hur många cigaretter röker Du per dag? 
Mindre än 5  (  )            5 – 14  (  )            15 eller mer (  ) 

   

      Om “Nej”:     
b) Har Du tidigare varit rökare och slutat röka för mer än  
       ett år sedan?  

(  )  (  ) 

    
17. Vilket har varit Ditt huvudsakliga yrke eller sysselsättning?  
                                                                               
                                                                 …….................……...............................................  

   

       
      a)  Hur många år sammanlagt har Du varit i detta yrke?                     .…………….år  

   

    
18. Är Du nu i någon annan verksamhet/sysselsättning (annat yrke, studier,  
      arbetslös, hemmafru, pensionerad osv)?  
      Om “ja”:  

 
(  ) 

  
(  ) 

      a)  Vilket?  ...............................................................................................                               
      b)  Om Du är det, sedan hur många år? ..................…    
    
    
                                                        TACK FÖR DIN MEDVERKAN!    



Appendix 2 

 

1
 
 
The FinEsS Study - Intervjuformulär  
 
 
Undersökningsdatum ______________________________________ 
 
Intervjuare  ______________________________________________ 
 
Personuppgifter 
 
Namn  __________________________________________________ 
 
Adress __________________________________________________ 
 
Telefonnummer hem _____________________________________ 
 
  arbetet _____________________________________ 
 
 
1. Pnr  ________________________________________________ 

 
2. FinEsS nummer  _______________________________________ 

 
3. Etnisk tillhörighet 

 Kaukasier  (  ) 
 Afrikan (  )  
 Asiat/oriental (  ) 
 Annan (  ) 
 

4. Kön 
 Man (  ) 
 Kvinna (  )  
 

5. Urval 
 Slumpurval (  ) 
 Stratifierat urval 1, astmaprofil (  ) 
 Stratifierat urval 2, (  ) 
 Stratifierat urval 3, (  ) 
 Stratifierat urval 4, (  ) 
 

6. Landskod ___ 
Center kod ___ 
Områdeskod ___ 
Nationalitetskod ___ 
 

7. Tätortsgradient ___ 
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Hosta och expektorat 
 

8. Har Du under de senaste åren haft långdragen hosta? Nej (  ) 
  Ja (  ) 
 

9. Brukar Du hosta eller harkla Dig på morgonen? Nej (  ) 
  Ja (  ) 
Om JA på fråga 9 besvaras fråga 10: 

  
10. Kan sådan hosta eller harklingar förekomma de flesta dagar i perioder  Nej (  ) 

om mer än två veckor? Ja (  ) 
 

11. Brukar Du hosta eller harkla Dig under andra tider på dygnet? Nej (  ) 
  Ja (  ) 
Om JA på fråga 11 besvaras fråga 12: 
 

12. Kan sådan hosta eller harklingar förekomma de flesta dagar i perioder  Nej (  ) 
om mer än två veckor? Ja (  ) 
 
Om JA på fråga 10 eller 12 besvaras fråga 13: 
 

13. Har Du denna hosta... - enstaka perioder? (  ) 
  - vanligtvis under vintertid? (  ) 
  - alla dagar eller periodvis (  ) 
     under hela året?  
 

14. Brukar Du hosta eller harkla upp slem från bröstet? Nej (  )  
   Då och då (  ) 

  Ofta (  ) 
  
15. Känner Du att det sitter slem i bröstet som Du har Nej (  ) 

svårt att hosta eller harkla upp? Ja (  ) 
 

16. Hostar eller harklar Du upp slem (eller har slem Nej/inte alls/<3 mån/år (  ) 
som det är svårt att få upp trots hosta) de flesta dagar Minst 3 mån/år (  ) 
i perioder om: Minst 3 mån/år under 
  minst 2 påföljande år (  ) 
 
Om  JA på fråga 16 (alternativ två eller tre) besvaras fråga 17: 
 

17. Sedan hur många år? Antal år ____ 
 
Om NEJ på fråga 16 (alternativ ett) besvaras fråga 18: 
 

18. Har Du någonsin haft långdragen hosta eller långdragna Nej (  ) 
perioder med slem i bröstet? Ja (  )  
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Pip i bröstet eller väsande andning 
 

19. Brukar Du ha pip, skrål eller väser det i bröstet då Du andas? Nej (  ) 
  Ja (  ) 
 

20. Har Du någonsin, nu eller tidigare, vid något tillfälle haft pip eller  Nej (  ) 
väsningar i bröstet då Du andas? Ja (  ) 
 

21. Har Du haft pip eller har det väst i bröstet vid Nej (  ) 
något tillfälle under de senaste 12 månaderna? Ja (  )  
 
Om JA på fråga 21 besvaras frågorna 22-24 (25) 
 

22. Har Du varit det minsta andfådd när Du haft pip eller Nej (  ) 
väsningar i bröstet? Ja (  ) 
 

23. Har Du haft detta pip eller väsande i bröstet när Nej (  ) 
du inte samtidigt varit förkyld? Ja (  ) 
 

24. Har Du pip i bröstet eller väsande andning de Nej  (  ) 
flesta dagarna i veckan? Ja, periodvis (  ) 

   Ja (  ) 
  
 Om PERIODVIS på fråga 24, ange månad: 

 
25. Månader med pip i bröstet eller väsande andning:  

 
Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni  
Juli  Augusti  September  Oktober  November  December  
 
  Kan inte specificera (  )  
 
Andnöd 
 
26. Är Du rörelsehindrad av andra skäl än hjärt- Nej/ej rel (  ) 

eller lungbesvär? Ja (  ) 
 
Om JA på fråga 26 besvaras fråga 27: 
 

27. Av vilka skäl? Cerebrovaskulär sjukdom (  ) 
  Muskelsjukdom (  ) 
  Rörelseinskränkning i extrem. (  ) 
  Övrigt (  ) 
 

28. Är Du rullstolsburen? Nej (  ) 
  Ja (  ) 
 

29. Har Du någonsin besvär med din andning? Nej (  ) 
  Ja (  ) 
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 Om JA på fråga 29 besvaras fråga 30:  

 
30. Har Du dessa besvär För jämnan så att andningen aldrig är riktigt bra (  ) 

 Återkommande men avlösta av besvärsfria perioder (  ) 
 Endast vid enstaka tillfällen (  ) 
 

31. Besväras Du av andnöd eller andfåddhet när Du skyndar dig Nej (  ) 
på plan mark eller i din egen takt går uppför en trappa  Ja (  ) 
eller mindre sluttning?  
 
Om JA på fråga 31 besvaras frågorna 32 - 34 
 

32. Blir Du andfådd när Du går med andra personer Nej (  ) 
i din egen ålder på plan mark? Ja (  ) 
 

33. Måste Du stanna för att hämta andan när Du går på  Nej (  )  
plan mark i Din egen takt? Ja (  ) 
 

34. Blir Du andfådd då Du klär på eller av dig? Nej (  ) 
 Ja (  ) 

 Anfall av andnöd eller trånghetskänsla i bröstet 
 
35. Har Du någonsin haft hastigt påkommande andnöd eller Nej (  ) 

återkommande andfåddhet? Ja (  ) 
 

36. Har Du någon gång under de senaste 12 månaderna haft Nej (  ) 
hastigt påkommande andnöd eller andfåddhet? Ja (  ) 
 
Om JA på fråga 35 eller 36 besvaras fråga 37: 
 

37. Är din andning  "normal" innan anfallen börjar eller Nej (  ) 
mellan besvärsperioderna? Ja (  ) 
 

38. Har Du någonsin haft hastigt påkommande andnöd  Nej (  ) 
med pip eller väsningar i bröstet? Ja (  ) 
 
Om JA på fråga 38 besvaras fråga 39 och 40: 
 

39. Har Du haft hastigt påkommande andnöd med pip och väsningar Nej (  )  
i bröstet under de senaste 12 månaderna? Ja (  ) 
 

40. Hur gammal var Du när Du hade Din första episod eller anfall  
av andnöd? Ålder _____ 
 

41. Har Du någonsin vaknat nattetid eller tidigt på morgonen av hastigt Nej (  ) 
påkommande andnöd och pip eller väsningar i bröstet? Ja (  ) 
 
Om JA på fråga 41 besvaras fråga 42: 
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42. Har detta hänt under de senaste 12 månaderna? Nej (  ) 

 Ja (  ) 
Om JA på fråga 36, 39 eller 42 besvaras fråga 43: 

  
43. Hur många gånger har Du haft andnöd med eller utan pip i bröstet 

under de senaste 12 månaderna?   
 Ingen  (  ) 
 Möjligen en  (  ) 
 Två men inte fler än fem  (  ) 
 Fler än fem men inte varje månad  (  ) 
 De flesta månader men inte varje vecka  (  ) 
 De flesta veckor men inte varje dag  (  ) 
 De flesta dagar  (  ) 
 
 Periodvis de flesta veckor  (  ) 
 Periodvis de flesta dagar  (  ) 
 

44. Har Du någonsin haft trånghetskänsla i bröstet? Nej (  ) 
  Ja (  ) 
Om JA på fråga 44 besvaras fråga 45: 
 

45. Har detta hänt under de senaste 12 månaderna? Nej (  ) 
  Ja (  ) 
 

46. Har Du någon gång vaknat med trånghetskänsla i bröstet? (ERSQ 5.E.1.1.2.4) Nej (  ) 
  Ja (  ) 
Om JA på fråga 46 besvaras fråga 47: 
 

47. Har detta hänt under de senaste 12 månaderna? Nej (  ) 
  Ja (  ) 
 

 Faktorer som framkallar pip eller väsningar i bröstet eller hastigt påkommande andnöd eller  
 anfall av andnöd, med eller utan hosta. 

 
48. Pälsdjurskontakt, t.ex. hund, katt, ko, häst, kanin etc? Nej (  ) 

  Ja (  )  
 

49. Pollenexponering, t.ex. lövsprickning, gräs, utomhusblommor? Nej (  ) 
  Ja (  ) 
 

50. Mögellukt eller mögelexponering? Nej (  ) 
  Ja (  ) 
 

51. Tobaksrök eller tobaksdoft? Nej (  ) 
  Ja (  ) 
 

52. (ospecifikt) dammiga miljöer? Nej (  ) 
  Ja (  ) 
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53. Starka dofter som parfymer, kryddor, trycksvärta, stekos,  Nej (  ) 

rengöringsmedel, starkt doftande blommor etc? Ja (  ) 
 

54. Bilavgaser?  Nej (  ) 
  Ja (  ) 
 

55. Yttre luftföroreningar, andra än bilavgaser? Nej (  ) 
  Ja (  ) 
 

56. Infektioner, förkylningar?  Nej (  ) 
  Ja (  ) 
 

57. Läkemedel, t.ex. Magnecyl? Nej (  ) 
  Om JA; vilka mediciner?  Ja (  ) 
_________________________________________________________________ 

 
58. Födoämnen som fisk, skaldjur, nötter, kärnförande Nej (  ) 

frukter (parabjörkfenomen)? Ja (  )   

Om JA, vilken mat? 
_________________________________________________________________ 
 

59. Psykiska faktorer eller stress? Nej (  ) 
  Ja (  ) 
 

60. Kall luft?  Nej (  ) 
  Ja (  ) 
 

61. Någon annan speciell väderlek, t.ex. fuktig, blåsig, dimmig luft Nej (  ) 
eller varm luft)?  Ja (  ) 
 

62. Får Du andfåddhet med pip i bröstet direkt eller strax efter Nej (  ) 
fysisk ansträngning?  Ja (  ) 
 

63. Får Du andfåddhet med pip i bröstet under fysisk ansträngning? Nej (  ) 
  Ja (  ) 
 

64. Har Du någon gång haft anfall av andnöd med pip eller väsningar Nej (  ) 
i bröstet eller astmasymtom på din arbetsplats? Ja (  ) 
 
Om JA på fråga 64 besvaras fråga 65 
 

65. Har detta hänt under de senaste 12 månaderna? Nej (  ) 
  Ja (  ) 
 

66. Får Du andfåddhet med pip i bröstet av något annat än vad Nej (  ) 
som ovan nämnts?  Ja (  ) 
Om JA, specificera av vad? __________________________________________ 
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 Astma och kronisk bronkit 

 
67. Har Du eller har Du haft astma? Nej (  ) 

  Ja (  ) 
  Vet ej (  ) 
 

68. Har Du av läkare fått diagnosen astma? Nej (  ) 
  Ja (  ) 
  Vet ej (  ) 
 

69. Hade Du pip eller väsningar i bröstet i tidig barndom Nej (  ) 
eller astma under barndomen? Ja (  ) 
  Vet ej (  ) 
 

70. Använder Du eller har Du använt astmamediciner Nej (  ) 
regelbundet eller vid behov? Ja (  ) 
 

71. Har Du av läkare blivit ordinerad astmaläkemedel? Nej (  ) 
  Ja (  ) 
Om JA på någon av frågorna 67 - 71 besvaras fråga 72 - 76: 
 

72. Hur gammal var Du när Du av läkare fick diagnosen 
astma eller ordinerades astmaläkemedel? Ålder ______ 
 

73. Hur gammal var Du när Du fick astma, astmasymptom 
eller ditt första astmaanfall? Ålder ______ 
 

74. Hur gammal var Du när Du hade ditt senaste astmaanfall 
eller hade astmasymptom?  Ålder ______ 
 

75. Har Du överhuvudtaget haft några astmasymtom Nej (  ) 
under de senaste 12 månaderna? Ja (  ) 
 

76. Har Du överhuvudtaget använt astmaläkemedel under Nej (  ) 
de senaste 12 månaderna?  Ja (  ) 
 

77. Har Du av läkare fått diagnosen kronisk luftrörskatarr Nej (  ) 
eller emfysem?  Ja (  ) 
  Vet ej (  ) 
 

78. Anser Du själv att Du har kronisk luftrörskatarr? Nej (  ) 
  Ja (  ) 
  Vet ej (  ) 
 

79. Anser Du själv att Du har emfysem? Nej (  ) 
  Ja (  ) 
  Vet ej (  ) 
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 Astmamediciner 

 
 Om JA på någon av frågorna 76 - 79 besvaras frågorna 80 - 93. Om inte annat anges 

gäller användning av astmamediciner under de senaste 12 månaderna. 
 

80. Kortverkande beta-2 stimulerande medel i   Nej (  ) 
inhalationsform?  Då och då (  ) 
(Inspiryl, Salbutamol, Ventoline, Bricanyl, Berotec)  De flesta dagar i veckan (  ) 
 
Om då och då eller de flesta dagar i veckan besvaras fråga 81: 
 

81. Hur många år har Du använt kortverkande beta-2  Mindre än 1 år (  ) 
stimulerare i inhalationsform? 1 - 5 år (  ) 
  Mer än 5 år (  ) 
 

82. Inhalationssteroider?  Nej (  ) 
(Becotide, Pulmicort, Flutide) Då och då (  ) 
  De flesta dagar i veckan (  ) 
 
Om då och då eller de flesta dagar i veckan besvaras fråga 83 och 84: 
 

83. Hur många år har Du använt inhalationssteroider? Mindre än 1 år (  ) 
  1 - 5 år (  ) 
  > 5 år (  )  
 

84. Vilken dos tar Du för närvarande? < 200 mcg/dag (  ) 
  >200 < 800 mcg/dag (  ) 
  > 800 mcg/dag (  ) 
 

85. Antikolinergika i inhalationsform? Nej (  ) 
(Atrovent)  Då och då (  ) 
  De flesta dagar i veckan (  ) 
 

86. Natriumkromoglikat i inhalationsform? Nej (  ) 
(Lomudal)  Då och då (  ) 
  De flesta dagar i veckan (  ) 
 

87. Långverkande beta-2-stimulerare  Nej (  ) 
i inhalationsform?  Då och då (  ) 
(Serevent, Foradil, Oxis)  De flesta dagar i veckan (  ) 
 

88. Beta-2-stimulerande medel i tablettform? Nej (  ) 
(Ventoline, Bricanyl, Bambec) Då och då (  ) 
  De flesta dagar i veckan (  ) 
 

89. Theofyllin?  Nej (  ) 
(Theo-Dur, Teovent, Euphylong) Då och då (  ) 
  De flesta dagar i veckan (  ) 
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 89b. Singulair?  Nej (  ) 
   Då och då (  ) 
   De flesta dagar i veckan (  ) 
  
90. Luftvägsvidgande medel i form av inhalations- Nej (  ) 

vätska genom inhalationsapparat? Då och då (  ) 
(Ventoline, Bricanyl, Inspiryl, Atrovent) De flesta dagar i veckan (  ) 
 

91. Perorala steroider?  Nej (  ) 
(Betapred, Decadron, Decacortal, Medrol Då och då (  ) 
Prednisolon, Sintisone, Deltison, Kenacort De flesta dagar i veckan (  ) 
Cortal, Cortone, Dacortilen, Calcort)  Endast vid luftvägs- (  ) 
  exacerbationer 
 
Om NEJ på fråga 91 besvaras fråga 92: 
 

92. Har Du tidigare använt perorala steroider? Nej (  ) 
  Ja (  ) 
Om JA på fråga 92 besvaras fråga 93: 
 

93. Varför slutade Du?  Började med inhalationssteroider (  ) 
   Förbättrad (  ) 
   Annan orsak (  ) 
   Endast vid luftvägsexacerbationer (  )  
Hostmediciner 
 
94. Använder eller har Du tidigare använt host- eller slemlösande   Nej (  ) 

medicin oftare än  sporadiskt vid vanlig förkylning? Ja (  ) 
 
Om JA på fråga 94 besvaras fråga 95 och 96: 
 

95. Acetylcystein?  Nej (  ) 
(Mucomyst, Fabrol)  Ja (  ) 
 

96. Annan slemlösande eller hostdämpande medicin? Nej (  ) 
  Ja (  ) 
 

 Mediciner mot rhinit och konjunktivit 
 
97. Använder eller har Du tidigare använt medicin mot Nej (  )  

rhinit eller konjunktivit?  Ja (  ) 
 
Om JA på fråga 97 besvaras fråga 98-100: 
 

98. Antihistaminer i tablettform? Nej (  ) 
(Clarityn, Teldanex, Zyrlex, Kestin, Polaramin Prol., Tavegyl) Ja (  )  
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99. Nasala steroider?  Nej (  ) 

(Rhinocort, Flutide Nasal, Becotide Nasal) Ja (  ) 
 

100. Övrigt (inkl Lomudal) för näsa eller ögon? Nej (  ) 
  Ja (  ) 
 

 Sjukvårdsbehov 
 
101. Har Du överhuvudtaget haft några problem med din  Nej (  ) 

andning eller besvär av hosta eller slem? Ja (  ) 
 

102. Har Du någonsin sökt läkare eller sjukvård pga andfåddhet, andnöd eller  Nej (  ) 
pip i bröstet?  Ja (  ) 
 
 

103. Har Du någonsin sökt läkare eller sjukvård pga långdragen hosta, slemhosta  Nej (  ) 
eller slem i bröstet?  Ja (  ) 
 
Om JA på fråga 101, 102 eller 103 besvaras fråga 104 -115 
 

104. Har Du sökt läkare under de sista 12 månaderna för att  Nej (  ) 
Du haft problem med Din andning eller besvär av hosta eller slem? Ja (  ) 
 
Om JA på fråga 104 besvaras fråga 105: 
 

105. Hur många gånger har Du sökt läkare under de sista 12 månaderna 
för att Du haft problem med din andning eller besvär av  
hosta eller slem?  Antal gånger_________ 
 
 

106. Går Du på regelbundna kontroller för luftvägs- eller Nej (  ) 
andningsproblem?  Ja (  ) 
 

107. Har Du på grund av andningsproblem eller besvär av  Nej (  ) 
hosta eller slem besökt specialistläkare i lungmedicin eller Ja (  ) 
eller allergologi?  
 
Om JA på fråga 107 besvaras fråga 108: 
 

108. Utfördes ett prick-test?  Nej (  ) 
  Ja (  ) 
Om JA på fråga 108 besvaras fråga 109: 
 

109. Var prick-testet positivt?  Nej (  ) 
  Ja (  ) 
 

110. Har Du någon gång behövt uppsöka akutmottagning Nej (  ) 
på grund av andnings besvär? Ja (  ) 
 



Appendix 2 

 

11
111. Har Du någon gång varit inlagd på sjukhus Nej (  ) 

för andningsbesvär?  Ja (  ) 
 

112. Är Du nöjd med den hjälp Du fått från "sjukvården" Nej (  ) 
för  Dina luftvägsbesvär?  Ja (  ) 
                                                                      Ej relevant (  ) 

  
113. Upplever Du att andnöd, tungandning eller pip Nej (  ) 

i bröstet påverkar Dig i Ditt dagliga liv? Då och då (  ) 
  Ofta (  ) 
 

114. Upplever Du att hosta eller slembildning påverkar Nej (  ) 
Dig i Ditt dagliga liv?  Då och då (  ) 
  Ofta (  ) 
 

115. Hur påverkas Ditt dagliga liv av dina besvär Inte alls (  ) 
från luftvägarna?  Något (  ) 
  Ibland måttligt (  ) 
  Måttligt (  ) 
  Mycket (  )   

 Övriga sjukdomar 
 
116. Har Du eller har Du haft någon annan lung/luftvägssjukdom Nej (  ) 

än astma, kronisk luftrörskatarr eller emfysem? Ja (  ) 
 
Om JA på fråga 116 besvaras fråga 117: 
 

117. Vilken/vilka? 
 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
 

118. Har Du haft tbc?  Nej (  ) 
  Ja, lungtbc (  ) 
  Ja, annan tbc (  ) 
 

119. Har eller har Du haft hösnuva, allergisk rinnsnuva Nej (  ) 
eller konjunktivit (allergiska näs- eller ögonbesvär)? Ja (  ) 
 

120. Besväras Du ofta av nästäppa eller rinnande snuva? Nej (  ) 
  Ja (  ) 
 

121. Har Du eller har Du haft näspolyper? Nej (  ) 
  Ja (  ) 
 

122. Har Du eller har Du haft (även som barn) eksem? Nej (  ) 
  Ja (  ) 
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123. Har Du eller har Du haft hjärtproblem Nej (  ) 

eller hjärtsjukdom?  Ja, kärlkramp (  ) 
  Ja, hjärtinfarkt (  ) 
  Ja, hjärtsvikt (  ) 
  Ja, rytmrubbning (  ) 
  Ja, annan hjärtsjukdom (  ) 
 

124. Använder Du hjärtmediciner? Nej (  ) 
  Ja, en medicin (  ) 
  Ja, två mediciner (  ) 
  Ja, tre mediciner (  ) 
  Ja, fyra mediciner (  ) 
  Mer än fyra mediciner (  ) 
 

125. Har Du eller har Du haft högt blodtryck? Nej (  ) 
  Ja (  ) 
 

126. Använder Du någon medicin mot högt blodtryck? Nej (  ) 
  Ja (  ) 
 

127. Har Du någon annan icke tidigare nämnd sjukdom? Nej (  ) 
  Ja (  ) 
 

 Uppväxttid 
 
128. Rökte någon av dina föräldrar eller andra anhöriga i Din Nej (  ) 

hemmiljö under Din uppväxttid? Mor (  ) 
  Far (  ) 
  Annan  (  ) 
 

129. Hade ni pälsdjur i hemmiljön eller i den nära omgivningen när Nej (  ) 
Du var yngre än fem år?  Ja (  ) 
 

130. Hade Du någon allvarlig luftrörs- eller lunginfektion före Nej (  ) 
fem års ålder, t ex kikhosta eller krupp? Ja (  ) 
  Vet ej (  ) 
 

131. Brukade Du dela sovrum med andra barn före fem års ålder? Nej (  ) 
  Ja (  ) 
  Vet ej (  ) 
 

132. Hur många syskon har Du eller har Du haft? Antal _____ 
 
 

133. Hur många äldre syskon har Du eller har Du haft? Antal _____ 
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134. Vistades Du på daghem, lekskola eller barnhem Nej (  ) 

tillsammans med andra barn före fem års ålder? Ja (  ) 
  Vet ej (  ) 
 

135. Hur bodde Du under dina första fem levnadsår? Villa/radhus (  ) 
  Lägenhet (  ) 
 

136. Var bodde Du under Dina första fem levnadsår? Landsbygd (  ) 
  Förort (  ) 
  Stad/tätort (  ) 

 Yrke/arbete 
 
137. Vilket är Ditt nuvarande yrke/sysselsättning? Studerar (  ) 

  Arbetar (  ) 
  Arbetssökande (  ) 
  Förtidspension (  ) 
  Sjukpension (  ) 
  Ålderspension (  ) 
  Långtidssjukskriven  
  (mer än 6 månader) (  ) 
  Hemarbetande (  ) 
  Övrigt (  ) 
  Militärtjänst (  ) 
  Okänt (  ) 
 

138. Vad är Ditt nuvarande eller senaste yrke?  
 
_______________________________________ NYK: ____ 
  SEI: ____ 
 

139. Har Du arbetat mer än 5 år i något annat yrke? Nej (  ) 
  Ja (  ) 
Om JA på fråga 139 besvaras fråga 140: 
 

140. Vilket yrke/yrken? 
 
_____________________________________ NYK: ___ 
  SEI: ___ 
 
_____________________________________ NYK: ___ 
  SEI: ___ 
 
 

141. Hur många år har Du bott i Din nuvarande kommun? Antal år ___ 
 

142. Hur många år har Du bott i Din nuvarande bostad? Antal år ___ 
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 Rökning och nikotin användning 

 
143. Är Du...  Aldrig-rökare (  ) 

  Icke rökare (  ) 
  Före detta  rökare (  ) 
  Rökare (  ) 
 

144. Har Du någonsin rökt minst ett år? Nej (  ) 
(Minst en cigarett/dag - minst en  Ja (  ) 
cigarr/vecka eller minst 30 gram 
tobak/månad - under minst ett års tid) 
 
Om JA på fråga 144 besvaras fråga 145: 
 

145. Hur gammal var Du när Du började röka? Ålder  ____ 
 

146. Är Du eller har Du varit utsatt för Nej (  ) 
rökning i Din hemmiljö?  Ja tidigare, ej nu (  ) 
  Ja, även nu (  ) 
 

147. Är Du eller har Du varit utsatt för Nej (  ) 
rökning på din arbetsplats?  Ja tidigare, ej nu (  ) 
  Ja, även nu (  ) 
 

148. Utsätts Du ofta för andra människors  Nej (  ) 
tobaksrök?  Ja (  ) 
 

149. Rökte Din mor då hon var gravid med dig? Nej (  ) 
  Ja (  ) 
  Vet ej (  ) 
 

150. Rökte din mor regelbundet under din tidiga barndom? Nej (  ) 
  Ja (  ) 
  Vet ej (  ) 
 

151. Rökte din far regelbundet under din tidiga barndom? Nej (  ) 
  Ja (  ) 
  Vet ej (  ) 
 

 Före detta rökare (frågorna besvaras av före detta rökare) 
 
152. Hur gammal var Du när Du slutade att röka? Ålder ____ 

 
153. Hur många cigaretter per dag rökte Du i genomsnitt Rökte ej (  ) 

under hela den tidsperiod Du var rökare? 1 - 4 (  ) 
  5- 14 (  ) 
  15- 24 (  ) 
  25 eller mer (  ) 
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154. Hur mycket piptobak rökte Du i genomsnitt per vecka under Rökte ej (  ) 

hela den tidsperiod Du var rökare? < 50 g (  ) 
  >50 - <100 g (  ) 
  > 100 g (  ) 
 

 Rökare (frågorna besvaras av rökare) 
 
155. Om Du röker cigaretter, hur många röker Du Röker ej (  ) 

i genomsnitt per dag?  1 -4 (  ) 
  5 - 14 (  ) 
  15 - 24 (  ) 
  25 eller fler (  ) 
 

156. Hur många cigaretter per dag har Du i genomsnitt Röker ej (  ) 
rökt sedan Du började röka? 1 - 4 (  ) 
  5 - 14 (  ) 
  15 - 24 (  ) 
  25 eller fler (  ) 
 

157. Om Du röker cigarrer, hur många röker Du  Röker ej cigarrer (  ) 
i genomsnitt per dag?  0 - 1 (  ) 
  2 - 4 (  ) 
  5 - > (  ) 
 

158. Hur många cigarrer per dag har Du i genomsnitt Röker ej cigarrer (  ) 
rökt sedan Du började röka? 0 - 1 (  ) 
  2 - 4 (  ) 
  5 - > (  ) 
 

159. Om Du är piprökare, hur mycket förbrukar Du Röker ej pipa (  ) 
i genomsnitt per vecka?  < 50 g (  ) 
  > 50 - <100 g (  ) 
  > 100 g (  ) 
 

160. Hur mycket piptobak per vecka har du Röker ej pipa (  ) 
i genomsnitt förbrukat sedan Du började röka? < 50 g (  ) 
  > 50 - < 100 g (  ) 
  > 100 g (  ) 
 

161. Har Du försökt sluta röka?  Nej (  ) 
  Ja (  ) 
 

162. Har Du gjort uppehåll från rökningen?   Nej/, mindre än ett år
 (  ) 
       
         Ja, 1 - 5 år (  ) 
       
   Ja, mer än 5 år (  ) 
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Lungfunktionsprov 
 
 
163 FVC bäst av tre    l ____ 

164 FVC normalvärde    l ____ 

165 FVC % av normalvärde    % ____ 

 
166 FEV1 bäst av tre    l ____ 

167 FEV1 normalvärde    l ____ 

168 FEV1 % av normalvärde    % ____ 

 
169  EVC högsta värde     l _____ 

 
170 PF      l/min _____ 

171 PF normalvärde    l/min _____ 

172 PF % av normalvärde    % ____ 

 
173 MF75 (FF25)    l/min _____ 

174 MF75 (FF25) normalvärde    l/min _____ 

175 MF75 (FF25) % av normalvärde   % ____ 

 
176 MF50 (FF50)     l/min _____ 

177 MF50 (FF50) normalvärde   l/min _____ 

178 MF50 (FF50) % av normalvärde   % ____ 

 
179 MF25 (FF75)    l/min _____ 

180 MF25 (FF75) normalvärde   l/min _____ 

181 MF25 (FF75) % av normalvärde   % ____ 

 
182 MMF (FMF)     l/min _____ 

183 MMF (FMF) normal value   l/min _____ 

184 MMF (FMF) % of normal value   % ____ 

 
185 FVC efter rev.test bästa värde av tre   l ____ 

 
186 FEV1 efter rev.test bästa värde av tre   l ____ 
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Lungfunktionskurva 
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