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anterior-posterior (AP)-optagelser (Kleins linje), 
hvorfor Lauensteins projektion (Figur 1) er et vigtigt 
supplement. Ultralydskanning kan anvendes til at på-
vise ansamling i leddet, mens man med magnetisk re-
sonans (MR)-skanning kan visualisere andre differen-
tialdiagnoser til ECF. Det er essentielt, at udrednin- 
gen af formodet ECF sker hurtigt, og at leddet aflastes 
(f.eks. med krykker), indtil diagnosen afklares. Be-
handlingen er herefter operativ fiksering af epifyse-
skiven med en kanyleret skrue vinkelret på og cen-
tralt igennem epifysekernen. Ved ensidig afglidning 
kan man overveje samtidig profylaktisk skruefikse-
ring af den modsatte epifyseskive. 

Graden af afglidning og dermed risikoen for livs-
varigt funktionshæmmende komplikationer er korre-
leret med den tid, der går, fra symptomerne begyn-
der, til diagnosen stilles [4]. Typiske senfølger er 
smerter og bevægeindskrænkning som følge af 
femoro-acetabular impingement og artrose. Persiste-
rende deformitet ses oftest kun efter svær afglidning, 
men kan kræve operation med korrigerende osteo-
tomi, artroskopisk keilektomi eller hoftealloplastik. 
For de yngste patienter kan der være behov for be-
handling, hvis de har benforkortning. Den operative 
behandling og opfølgning er i dag centraliseret på de 
børneortopædkirurgiske specialafdelinger på landets 
fire universitetshospitaler. 

Børnehoftesmerter er et alvorligt symptom, som 

kræver grundig klinisk- og billeddiagnostisk udred-
ning, idet smerterne kan dække over alvorlige til-
stande som f.eks. ECF, Calvé-Perthes’ sygdom, hofte-
nære infektioner og knogletumorer. De praktiserende 
læger bør derfor på vide indikationer og hurtigt i for-
løbet henvise børn med hoftesmerter til subakut rønt-
genkontrol (AP-bækkenrøntgen og Lauensteins pro-
jektion) og hurtig opfølgning i ortopædkirurgisk regi, 
hvis symptomer og kliniske fund peger i retning af en 
primær hofteledslidelse. Ved fortsat symptomatologi, 
men negativt røntgenfund, bør der foretages MR-
skanning mhp. at konstatere, om tilstanden skyldes 
tidlig afglidning eller en af differentialdiagnoserne til 
ECF. Symptomer fra hoften hos børn må aldrig pri-
mært affærdiges som »vokseværk«, som er en udeluk-
kelsesdiagnose. 
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RESUME
Hoste er en af de hyppigste årsager til konsultation hos lægen, 

og det diagnostiske spektrum er bredt, hvorfor de fleste hurtigt 

mister overblikket. Hoste er ofte benign og selvlimiterende, men 

kan også være det første tegn på malignitet. Patienternes livs-

kvalitet er betydeligt reduceret både fysisk, psykisk og socialt, 

især ved kronisk hoste. I oversigtsartiklen belyses de hyppigste 

årsager til hoste, og en plan for rationel udredning og behand-

ling beskrives. Hosten vil gennem systematisk tilgang kunne fjer-

nes eller lindres i langt de fleste tilfælde.

Hoste er en af de hyppigste årsager til henvendelse 
hos lægen [1]. I Danmark kender vi desværre ikke 

hyppigheden og udgifterne til denne formentlig af de 
fleste underkendte lidelse. Internationalt betragtes 
den som en alvorlig lidelse, der har resulteret i inten-
siv forskning og oprettelse af et specifikt videnskabe-
ligt tidsskrift, Cough [2]. Prævalensen af hoste vari-
erer betydeligt i de forskellige lande fra 9% til 33%, 
men omfanget underbygger et behov for opmærk-
somhed [3]. 

Den omfattende problematik reflekteres også 
økonomisk ved, at der i Storbritannien bliver brugt 
millioner af pund på antitussive håndkøbspræpara-
ter, og i USA omsættes der for flere milliarder dollars 
af disse produkter, selvom de ingen dokumenteret ef-
fekt har [4].
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FAKtABoKS

Hoste er en af de hyppigste årsager til konsultation hos lægen og kan være ret belastende  
med betydelig forringelse af livskvaliteten fysisk, psykisk og socialt.

Omfanget af de socioøkonomiske konsekvenser er ukendt, men formentlig af væsentlig størrelse.

Ved udredning inddeles hoste i varighed, der vil give et sufficient overblik over de diagnostiske  
muligheder, som vil lette det kliniske arbejde.

Hoste bliver således inddelt i akut (varighed < 3 uger), subakut (3-8 uger) og kronisk (> 8 uger).

Under udredningen skal man være særlig opmærksom på alarmsymptomerne: hæmoptyse, 
dyspnø, feber, brystsmerter og vægttab.

Ved systematisk tilgang vil man kunne stille diagnosen og behandle op til 90% af tilfældene.

Hoste er en fysiologisk reflektorisk forsvarsme-
kanisme, der renser larynx, trachea og de store bron-
kiegrene for sekretion af mucus, skadelige substan-
ser, fremmedlegemer og infektiøse organismer. 
Hoste kan ligeledes være det første tegn på sygdom i 
luftveje og lunger, men kan også have ekstrapulmo-
nale årsager. Kronisk persisterende hoste (> 8 uger) 
er i sig selv belastende og nedsætter livskvaliteten 
betydeligt både fysisk, psykisk og socialt [5]. Lidel-
sen kan bevirke komplikationer i form af opkast, 
urin inkontinens, synkope, myoser, træthed, hernier 
og depression og kan også være årsag til forstyrrelser 
i diverse sociale aktiviteter samt søvnmangel [6]. 
Alligevel giver dette generende symptom som oftest 
ikke anledning til grundig udredning i sundhedsvæ-
senet.

Hensigten med denne oversigtsartikel er at give 
et overblik til brug ved diagnostik og behandling især 
ved konstruktion af en klinisk algoritme (Figur 1). 
Algoritmen vil kunne lette det kliniske arbejde med 
dette meget udbredte symptom, hvis diagnostiske 
spektrum er bredt. 

MATERIALE OG METODER

Der blev foretaget en søgning i PubMed-databasen 
med søgestrengen cough og underrubrikkerne diag-
nosis, epidemiology, aetiology, physiopathology og 
drug therapy i kombination med henholdsvis acute 
 disease og chronic disease både sammen og senere ad-
skilt eftersom ikke alle artikler handler om både akut 
og kronisk hoste. Søgningen blev foretaget i januar 
2011 og resulterede i sammenlagt 1.167 artikler, 
hvoraf 392 artikler blev udvalgt. Artiklerne blev ud-
valgt efter gennemlæsning af titler og abstrakter, 
hvor der blev screenet overfladisk, og de fleste speci-
fikke emner blev ekskluderet. I de efterfølgende gen-
nemgange blev artikler, der gav et sufficient overblik 
over området og havde relevante oplysninger til over-
sigten, udvalgt. Antallet blev således reduceret til 13 
artikler. En enkelt artikel blev selekteret uafhængigt 
af søgestrengen. Vi benyttede et sprogligt filter på 
dansk, engelsk og tysk. Relevante Cochraneoversigter 
om emnet blev udvalgt og benyttet.

KLASSIFIKATION

Symptomet inddeles efter varighed, der er accepteret 
af majoriteten og udgangspunkt for de fleste etable-
rede og anerkendte retningslinjer [7-12]. Således 
inddeles hoste i akut (med en varighed < 3 uger), 
subakut (3-8 uger) og kronisk (> 8 uger). Når hoste 
persisterer > 3 uger, og lungebetændelse kan udeluk-
kes som mulig årsag, anbefaler man i retningslinjerne 
at udrede patienten for kronisk hoste, selvom varig-
heden er < 8 uger, da hosten højst sandsynligvis ikke 

vil fortage sig spontant [13]. Hostens karakter, kvali-
teten af lyden og tidspunktet har vist sig ikke at være 
diagnostisk anvendelige [14]. 

AKUT HOSTE

Den postinfektiøse hoste udgør størstedelen af årsa-
gen til konsultationerne i almen praksis, særligt i vin-
terhalvåret [4]. De hyppigste infektioner, der udløser 
hoste, er lokaliseret til de øvre luftveje (Tabel 1): in-
fluenza og akut bakteriel eller viral rinosinuitis (for-
kølelse), men eksacerbation af kendt kronisk obstruk-
tiv lungesygdom (KOL) eller astma, allergisk rinitis 
og pertussis (kighoste), som er mindre udtalt i Dan-
mark på grund af et effektivt børnevaccinationspro-
gram, kan ligeledes være årsagen [12, 13]. Ved virale 
infektioner, hvor behandling undlades, er prævalen-
sen af hoste på grund af influenza 83% i de første 48 
timer og reduceres til 26% på 14.-dagen [15]. I de ba-
nale tilfælde, som afklares ud fra anamnesen og den 
klinisk objektive undersøgelse, bør konsultationerne 
munde ud i, at patienten gives indsigt i tilstandens 
benigne art, da hosten som regel er selvlimiterende 
(Figur 1). 

Man skal i sin udredning være særlig opmærk-
som på og udelukke symptomer som hæm o ptyse, 
dyspnø, feber, brystsmerter og vægttab, der kan være 
tegn på en alvorlig lidelse, som kræver yderligere ef-
terforskning i form af lungefunktionsundersøgelse 
(spirometri) og røntgen af thorax. Bronkoskopi er 
især indiceret ved hæmoptyse og mistanke om frem-
medlegeme.

SUBAKUT HOSTE

Denne undergruppe indeholder elementer fra både 
akut og kronisk hoste. Det er essentielt at sondre mel-
lem postinfektiøs hoste eller ej. Postinfektiøs hoste er 
selvlimiterende, men når en infektiøs årsag kan ude-
lukkes, skal den udredes og behandles som kronisk 
hoste.
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FIgur 1

Klinisk algoritme for udredning af hoste (flow chart).

Hoste 3-8 ugeraHoste < 3 uger

Hoste-variant-astma
Gastroøsofageal reflux
Rinitis
Eosinofil bronkitis

Nej

Overvej en yderligere diagnose

Hoste aftaget

Ja Er patienten p.t. i behandling for 
sin hoste?

Ja

Symptomer og/eller fund tydende på 
hoste-variant-astma, gastroøso fa-
geal reflux, rinitis eller eosinofil 
bronkitis?d

Nej

Afslut

Anamnese + objektiv undersøgelse

Hoste > 8 ugerb

Tegn på patologiske lunger?

Hosten har formodentlig et infektiøst 
grundlag og er selvlimiterende, se de 
hyppigste årsager til akut hoste, vær 
opmærksom på alarmsymptomerne: 
hæmoptyse
dyspnø
feber
brystsmerter
vægttab

Antag denne for at være årsagen 
og behandl efter retningslinjerc

Spirometri med reversibilitet, rønt-
gen af thorax, evt. peak expiratory 
flow i eget hjem

Seponer angiotensinkonverterende 
enzym-inhibitor + skift til angiotensin 
II-receptor-blokker og afvent effekt i 3 
månederc

Ja

Nej

Nej

JaAngiotensinkonverterende enzym-
inhibitor?

Hoste ophørt Hoste persisterer

Genoptag behandling, sørg for kom-
plians, intensiver dosis og overvej  
en yderligere diagnose

Seponer behandlingen

Hoste forværres Hoste persisterer

Påbegynd empirisk behandling

Metakolinprovokationsteste

Peak expiratory flow
Øsofagusundersøgelser
Sinusradiografi/computertomografi af sinus
Ekspektorat til eosinofiliopmåling
Evt. højopløsningscomputer tomografi og bronkoskopi

Opstart behandling på baggrund af fund. Hvis negativ op-
start da syste matisk empirisk behandling for hoste-variant- 
astma, gastroøsofageal reflux, rinitis og eosinofil bronkitis

Hoste persisterer

Idiopatisk/psykogen hoste

Hoste ophørt

a) Når hosten har persisteret i 3-8 uger, og udgangspunktet ikke har været infektiøst, skal den udredes som kronisk hoste. Men ved postinfektiøs hoste er den umiddelbart selv-
limiterende og kan behandles som akut hoste, dog skal man være opmærksom på alarmsymptomerne. b) Inden der fortsættes i den kliniske algoritme, overvej da, om rygning 
kunne være årsagen til hosten. c) Hvis hosten persisterer, fortsættes i den kliniske algoritme, ellers afsluttes ved ophør. d) Symptomer og/eller fund ved: – Hoste-variant-astma 
(undertype af astma): hvæsen, natlig hoste, hoste relateret til irritanter i omgivelser og/eller ved motion. – Gastroøso fa geal reflux: dyspepsi, hoste relateret til fødeindtagelse, 
dæmpning og/eller ophør af hoste ved søvn, forværring af hoste ved foroverbøjning, hoste ved fonation, dysfoni. – Rinitis: løbenæse, forstoppet næse, hyppig oprensning af 
svælg, tidligere haft sinuitis, ved inspektion af pharynx ses inflammatorisk aktivitet. – Eosinofil bronkitis: kan ikke vurderes via klinisk tilgang, og der foretages empirisk terapi 
 eller eosinofiliopmåling af ekspektorat. e) Den efterfølgende udredning indeholder specifikke undersøgelser, som ikke er til rådighed for de fleste, hvorfor der enten henvises til 
specialafdelinger eller påbegyndes systematisk empirisk behandling for hoste-variant-astma, gastroøso fa geal reflux, rinitis og eosinofil bronkitis.
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KRONISK HOSTE

Der er over hundrede årsager til kronisk hoste, og 
ofte er de ekstrapulmonale årsager vanskeligst at 
diagnosticere. Når der er patologiske forandringer i 
lungerne, skal man som udgangspunkt antage dem 
for at være årsagen til den underliggende hoste (Fi-
gur 1). De hyppigste pulmonale årsager ud over 
astma er KOL og bronkiektasier [3]. Begge disse til-
stande kræver spirometri og røntgenundersøgelse af 
thorax, for at man kan komme diagnosen nærmere. 
Ved manglende bekræftelse kan man videreføre efter-
forskningen og få taget højopløsningscomputertomo-
grafi (HRCT) (dette gælder især ved bronkiektasier 
og bør kun foretages, hvis anamnesen forstærker mis-
tanken).

Kronisk hoste er ofte relateret til rygning [3, 16], 
og prævalensen af kronisk hoste er tre gange større 
blandt rygere end blandt aldrig- eller eksrygere [17]. 
Hosten vil i 94-100% af tilfældene aftage betydeligt 
eller helt forsvinde ved rygeophør i fire uger [13, 18]. 
Mange rygere vælger dog ikke at opsøge læge for de-
res hoste, medmindre der sker ændring eller forvær-
ring, som kan indicere infektion eller cancer [3]. 

De mindre hyppige pulmonale årsager er diffus 
interstitiel lungefibrose og cancer pulmonis, som vil 
kunne opdages ved forundersøgelserne. Ved vedva-
rende mistanke kan der foretages HRCT eller lunge-
biopsi.

Ofte har man udelukket pulmonale årsager med 
normale fund ved henholdsvis spirometri og radio-
logi. Når rygning og irritation fra miljøet også er fra-
værende, skal man overveje astma, gastroøsofageal 
reflux (GORD), rinitis og eosinofil bronkitis (Tabel 
2). Enten skal man vælge at fortsætte med den diag-
nostiske udredning eller påbegynde empirisk behand-
ling på baggrund af anamnesen og den klinisk objek-
tive undersøgelse (Figur 1). 

Omtrent 10% af kvinderne og 5% af mændene li-
der af kronisk hoste som følge af behandling med an-
giotensinkonverterende enzym (ACE)-inhibitor [19]. 
Hoste forårsaget af ACE-inhibitor er klasse- og ikke 
dosisrelateret, og der skal derfor foretages et skift til 
angiotensin II-receptor-blokker, hvorefter hosten vil 
fortage sig inden for 26 dage [18]. I enkelte tilfælde 
kan hosten dog vare i op til tre måneder efter sepone-
ring af præparatet [20]. Yderligere udredning er 
upraktisk og nytteløs inden for denne periode og skal 
kun initieres ved manglende opklaring. Der er rap-
porteret om hoste inden for få timer efter indtagelse 
af første dosis hos flere patienter, men hosten kan 
først være åbenlys efter uger, måneder eller længere 
tid [18]. 

Andre præparater kan i sjældne tilfælde ligeledes 
give hoste. 

ASTMA

I flere prospektive studier har man fundet, at astma 
er blandt de hyppigste årsager til kronisk hoste (24-
29%) hos den ikkerygende del af den voksne popula-
tion [21-23]. Når man også har udelukket astma ved 
at anvende peak expiratory flow især ved mistanke om 
miljørelateret astma, skal man være opmærksom på 
hoste-variant-astma (cough-variant asthma, CVA), 
der er en undertype af astma og er karakteriseret ved 

tABEl 1

De hyppigste årsager til akut hoste, der har en varighed < 3 uger, er 
infektiøse og benigne. Den akutte hoste vil være selvlimiterende i de 
fleste tilfælde, men kan udvikle sig til en alvorlig tilstand, hvorfor 
man skal være opmærksom på alarmsymptomerne: hæmoptyse, 
dyspnø, feber, brystsmerter og vægttab.

De hyppigste årsager til akut hoste (varighed < 3 uger)

Influenza

Rinosinuitis (forkølelse)

Bakteriel

Viral

KOL i eksacerbation

Astma

Allergisk rinitis

Pneumoni

Faryngitis/tonsillitis

Akut bronkitis

KOL = kronisk obstruktiv lungesygdom.

tABEl 2

De hyppigste årsager til kronisk hoste, hvor betegnelsen kronisk defi-
neres som en varighed > 8 uger, kan inddeles i henholdsvis pulmonal 
og ekstrapulmonal ætiologi. Dog skal man allerede gå i gang med 
udredningen, når hosten har persisteret > 3 uger uden infektiøst 
grundlag ved debut. Adskillelsen af (intra)pulmonal og ekstrapulmo-
nal er anatomisk, hvor pulmonal er defineret som værende inferiort 
for stemmelæberne.

De hyppigste årsager til kronisk hoste (varighed > 8 uger),  
når rygning er udelukket

Pulmonale

KOL

Astma (især CVA)

Bronkiektasier

Eosinofil bronkitis

Ekstrapulmonale

GORD

Rinitis

ACEI

ACEI = angiotensinkonverterende enzym-inhibitor; CVA = hoste-vari-
ant-astma; GORD = gastroøsofageal reflux; KOL = kronisk obstruktiv 
lungesygdom.
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fraværende reversibel obstruktion og tilstedeværende 
bronkial hyperresponsivitet (BHR) ved metakolin-
provokationstest. Patientens eneste gene er således 
kronisk hoste. BHR har en høj prædiktiv negativ 
værdi, hvorfor den anvendes til at udelukke astma 
med [21, 22, 24, 25]. 

Hosten forbedres inden for en uge ved inhalation 
af bronkodilatator, mens den forsvinder inden for ≤ 
8 uger ved kombinationsbehandling med inhalation 
af bronkodilatator og glukokortikoid [23]. Hos nogle 
vil hosten forværres ved behandling med steroid på 
grund af partikler eller drivgasser i aerosolen, hvorfor 
man i dette tilfælde, ved partiel respons på behand-
lingen og svær hoste skal anvende oral prednisolon 
alene eller i kombination med inhalationsbehandling 
[11]. Undersøgelser viser, at behandling med leu-
kotrienreceptorantagonister er anvendelig ved CVA, 
hvilket derfor anbefales ved behandlingsrefraktær 
hoste [11].

GASTROøSOFAGEAL REFLUx

Når patienten har samtidig pyrosis og regurgitation, 
skal man være opmærksom på GORD, men patienten 
kan sagtens kun have kronisk hoste alene (silent re-
flux) [26, 27]. Kun ved svær sygdom kan tilstanden 
også påvirke søvnen, men ellers vil hosten undertryk-
kes om natten [11]. Man kender ikke den eksakte pa-
tofysiologi, men har mistanke om stimulation af affe-
rente vagale receptorer henholdsvis distalt i øsofagus 
via reflux og/eller proksimalt i larynx og de trakeo-
bronkiale forgreninger via aspiration af gastrisk ind-
hold, hvor dysmotilitet og nedsat tømning af øsofa-
gus også kan være medvirkende årsager til disse 
mekanismer [11, 12]. De seneste undersøgelser tyder 
dog på, at reflux formentlig kun er associeret med sti-
mulation af distale afferente vagale receptorer, der 
resulterer i øget sensibilitet i de proksimale afferente 
vagale receptorer [28]. 

Op mod 30% af befolkningen lider af GORD 
[29]. I prospektive studier har man fundet, at GORD-
udløst kronisk hoste udgør 5-41% [30-32] af alle til-
fældene. Patienterne vil ofte få hoste i forbindelse 
med fødeindtagelse, og når de lægger sig ned om af-
tenen. Mange gravide får i forbindelse med svanger-
skabet øget GORD med deraf følgende generende ho-
ste og i nogle tilfælde astma, som ofte forsvinder, når 
de har født [33]. Diagnosen kan stilles ved anven-
delse af 24-timers-pH-monitorering i kombination 
med impedansfluktuationer via øsofagusmanometri. 
En mere pragmatisk metode er at give patienten 
mindst 12 ugers behandling med protonpumpeinhibi-
tor (PPI) for at udelukke GORD, hvorefter hosten of-
test forsvinder [21]. Ved systematiske analyser af ef-
fekten af PPI-behandling i forbindelse med kronisk 

hoste og GORD har man ikke påvist effekt hos børn, 
og man har fundet modstridende resultater hos 
voksne [34]. I behandlingsrefraktære tilfælde er der 
påvist god effekt af kirurgisk behandling i form af 
fundoplikation [35]. Selvom der ikke eksisterer un-
dersøgelser af nonfarmakologisk intervention i form 
af eleveret sengegærde, ophør med rygning, vægtre-
duktion, diæt med proteinrig og fedtfattig kost og re-
duktion af mad og drikke, som øger relaksationen af 
den nedre øsofagale sfinkter, såsom alkohol, choko-
lade, mynte, løg, kaffe, te, cola og citrusfrugter, har 
patienterne gavn af disse tiltag [11].

RINITIS

Vedvarende irritation og inflammation i pharynx og 
larynx kan være årsag til kronisk hoste. Det er fortsat 
ukendt, hvorfor kun minoriteten af patienter med 
denne lidelse får kronisk hoste. Disse patienter har li-
geledes løbenæse, forstoppet næse og hyppig oprens-
ning af svælget. Objektivt finder man ved inspektion 
af naso- og oropharynx mukoid og mukopurulent se-
kretion eller brostensagtigt udseende af mucosa [18]. 
Blandt de førnævnte symptomer vil den hyppigste 
være løbenæse (hvorfor den også benævnes post-na-
sal drip syndrome (PNDS), især i Nordamerika), hvor 
det føles som om, sekret løber postnasalt tilbage i hy-
popharynx og larynx og således udløser hosten for-
mentlig gennem mekanisk eller kemisk stimulation af 
lokale receptorer [11]. Men kronisk hoste kan være 
den eneste manifestation uden løbenæse eller andre 
former for symptomer (silent rhinitis) [18]. Dette er 
årsagen til, at betegnelsen PNDS ikke er særlig hen-
sigtsmæssig og derfor ikke bliver anvendt i Europa 
[27]. Man benævner i nogle kredse lidelsen for øvre 
luftvej-hoste-syndrom (upper airway cough syndrome, 
UACS).

Løbenæse er en hyppig årsag til lægekonsultation 
[3], og årsagssammenhæng med hoste kan kun verifi-
ceres efter respons på empirisk terapi [18]. Hos selek-
terede patienter (der har kronisk hoste med excessiv 
dannelse af sputum) kan der opnås effektivt udbytte 
af sinusradiografi eller computertomografi (CT) af si-
nus, hvorved man opnår en højere diagnostisk sensi-
tivitet, dog viser et enkelt prospektivt studie ingen 
bedre effekt af rutine-CT af sinus end af øre-næse-
hals-eksamination til at identificere rinitis som årsag 
til kronisk hoste [12].

Løbenæse er et symptom i modsætning til et syn-
drom, hvorfor den kan skyldes multiple faktorer: al-
lergisk eller nonallergisk rinitis, vasomotorrinitis, 
bakteriel eller viral rinosinuitis (postinfektiøs rinitis), 
rhinitis medicamentosa, rinitis induceret af irritanter 
i miljøet og nasale polypper [11, 13]. Den nasale in-
flammation kan behandles med lokal applikation af 
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glukokortikoid, og der er for nylig kommet evidens 
for, at antihistaminer, som man tidligere anbefalede, 
ikke er effektive [36]. Den specifikke behandling af-
hænger dog fortsat af ætiologien.

EOSINOFIL BRONKITIS

Man skal være opmærksom på eosinofil bronkitis 
(EB) ved tilstedeværende eosinofili i ekspektorat og 
samtidig fraværende reversibel luftvejsobstruktion og 
BHR [18]. Patologisk adskiller EB sig ligeledes fra 
astma (inklusive CVA) ved infiltration udelukkende 
af mastceller i mucosa frem for også glatmuskulatur 
[37]. Det er fortsat uafklaret, om EB repræsenterer en 
anden undertype af kronisk hoste eller tilhører en an-
den manifestationsform af astma ligesom CVA [11]. 
EB er årsagen til kronisk hoste i 13% af tilfældene, 
hvorfor den skal indgå i differentialdiagnosen [11, 
13]. 

Den kroniske hoste, der er forvoldt af EB, reage-
rer på inhalationsbehandling med glukokortikoid, 
men i særdeleshed på systemisk glukokortikoid. Dette 
er også årsagen til fejldiagnostik i forbindelse med 
CVA. EB udelukkes ved ≤ 3% eosinofili i ekspektorat 
af ikke-pladeepiteliale celler og manglende respons 
på glukokortikoid.

DISKUSSION

Patienter med hoste har en betydelig nedsat livskvali-
tet, hvorfor deres lidelse ikke må negligeres. Årsagen 
til hosten kan hos de fleste findes ved systematisk til-
gang (Figur 1). Sufficient overblik dannes ved at ind-
dele hoste i varighed, hvilket ligeledes giver værdi-
fulde diagnostiske afgrænsninger. Det er vigtigt, at 
patienterne undersøges med henblik på at finde årsa-
gerne til hosten, både for at afsløre eventuelt maligne 
tilstande og opspore sygdomme som KOL så tidligt i 
forløbet som muligt, så der kan initieres forebyg-
gende tiltag, og endelig for at forbedre patienternes 
livskvalitet.

Ved akut hoste kan man som regel nøjes med 
anamnese og klinisk objektiv undersøgelse (Tabel 1). 
Man skal i sin søgen være særlig opmærksom på alar-
merende tegn: hæmoptyse, dyspnø, feber, brystsmer-
ter og vægttab, der kan indikere alvorlig underlig-
gende lidelse. Ved kronisk hoste skal alle patienter 
have foretaget spirometri og røntgen af thorax for at 
udelukke patologiske lunger, der altid skal antages 
for at være den primære ætiologi bag hoste. Addering 
af HRCT og bronkoskopi til den primære udredning 
er ikke omkostningseffektivt, hvorfor disse kun skal 
anvendes ved indikation, efter at de øvrige mere al-
mindelige årsager er udelukket (Figur 1) [11]. En 
økonomisk favorabel tilgang vil være at initiere empi-
risk terapi, hvor diagnosen verificeres ved fjernelse af 

symptomet [38]. Ved behandlingsrefraktære tilfælde 
må patienten henvises til afdelinger med særlig inte-
resse for diagnostik og behandling.

Der kan være forskelle i prævalensen af årsa-
gerne til kronisk hoste, afhængigt af den undersø-
gende sektor. Hos den alment praktiserende læge vil 
astma og KOL såvel som rygning være den hyppigste 
årsag til kronisk hoste, mens speciallægen i lungeme-
dicin vil have patienter med henholdsvis CVA, GORD, 
rinitis og eosinofil bronkitis overrepræsenteret ud 
over de mindre hyppige pulmonale årsager [30]. Der 
er påfaldende kønsforskelle, hvor kvinder synes at 
have mere hyperreagerende luftveje end mænd [39].

Udkommet vil være tilfredsstillende hos de fleste 
efter systematisk tilgang, men hos nogle vil årsagen 
til hoste ikke kunne findes og elimineres selv efter tal-
rige forsøg med empirisk terapi (Figur 1). Betegnel-
sen idiopatisk hoste anvendes til at beskrive dette sce-
narie [40]. Ofte ses der fejldiagnostik på grund af 
manglende overvejelser om underliggende inflamma-
torisk ætiologi, utilbøjelighed til ordination af gluko-
kortikoid eller mistanke om silent reflux ved GORD. 
Diagnosen kan kun stilles, når patienten er udredt for 
alt. Behandlingen er af lindrende karakter ved appli-
kation af anæstetiske muligheder. Man skal dog ikke 
glemme, at årsagen til kronisk hoste kan være flere 
sygdomme, hvorfor alle mulige årsager skal udeluk-
kes, inden diagnosen idiopatisk hoste kan stilles 
(Figur 1). Idiopatisk hoste fungerer således som en 
udelukkelsesdiagnose.

Hoste er hyppigt årsag til morbiditet, men om-
fanget er desværre ukendt. De socioøkonomiske kon-
sekvenser og dermed byrden i vores samfund er lige-
ledes ukendt, men den er formentlig stor. Der er 
ingen tvivl om, at man med et øget fokus på udred-
ning af hoste i langt den overvejende del af tilfældene 
(op til 90%) vil kunne diagnosticere og behandle til 
gavn for patienterne og samfundsøkonomien [4].
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Kiropraktisk behandling af spædbarnskolik  
savner evidens

Karoline Aase & Jan Blaakær

STATUSARTIKEL Børns gråd er et normalt udviklingsfænomen og bar-
nets eneste måde at udtrykke behov som sult, for me-
get varme/kulde og andre ubehag på. Brazelton un-
dersøgte dette i et studie, hvor man fandt, at alle 
friske børn følger en grådkurve de første måneder af 
livet. Børnenes gråd fordeler sig på en kurve med et 
peak ved seksugersalderen på 2,7 timer hver dag, og 
børnene græder mindre, jo ældre de bliver [1]. De fri-
ske børn, som græder mere end tre timer dagligt, 
mere end tre dage om ugen i tre uger eller mere, defi-
neres som havende kolik efter Wessels rule of three 
[2]. Baseret på disse kriterier estimeres det, at 10-
20% af alle nyfødte i Danmark får kolik [3, 4].

Selv om der er foretaget adskillige undersøgelser 
i de seneste år, er tilstandens ætiologi stadig ukendt. 

Kolik begynder typisk 2-4 uger efter fødslen og klinger 
af hos de fleste børn efter tre måneder, hos nogle efter 
fem måneder. Selv om det er en »benign og selvlimi-
terende tilstand«, er det en svært udfordrende periode 
for forældrene. Utrøstelig gråd hos barnet, følelsen af 
utilstrækkelighed og mangel på søvn vil uden tvivl 
tære psykisk på mange forældre. Specielt er forholdet 
mellem mor og barn sårbart og kan bevirke dårligt 
samspil og fødselsdepression [2, 5]. Undersøgelser vi-
ser, at gråd i specielt de fire første måneder er en vig-
tig stimulus for shaken baby-syndrom og muligvis an-
dre former for vold mod spædbørn [6, 7]. 

Desværre er behandlingstilbuddene begrænsede 
og mange familier søger alternativ behandling for at 
afhjælpe problemet [8, 9]. Spinalmanipulation, der 


