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Ledare SLMF

Äntligen vår och sol!

Ä

ntligen värme, ljus och gröna träd!
Det är säkert många som välkomnar våren med stor glädje efter
denna långa och segdragna vinter. Efter
det att Ragnberth i förra utgåvan av LoAF
gjorde en mycket noggrann beskrivning
av pågående aktiviteter inom SLMF vill
jag gärna ge er mer information runt vårt
arbete att stödja och synliggöra lungmedicinsk forskning i Sverige.
Svenska Lungkongressen

Jag vill gärna ta tillfället i akt och gratulera
alla involverade kollegor från Lungkliniken i Linköping för en mycket intressant
och väl genomförd kongress. Programmet
hade ett brett kliniskt perspektiv och tog
upp nya utvecklingar i de stora kliniska
områdena för lungmedicin. Jag hänvisar
till Helena Engströms sammanfattning av
kongressen på sidorna 9 och 10. Som vetenskaplig sekreterare har man förmånen
att blir involverad i hantering av abstrakt
och sammanställning av det vetenskapliga
programmet. Stort tack till alla er som
skickade in era nya forskningsrön, det
var mycket roligt och lärorikt att läsa alla
intressanta bidrag om aktuell lungmedicinsk forskning som genomförs i Sverige.
Tack även Anders Blomberg, Anders Lindén och Jan Hedner för all hjälp med bedömningen! Vi hade tre muntliga bidrag
och 21 posters, alla blev mycket intensivt
diskuterade. Jag hoppas att Ni som ligger
bakom de aktuella forskningsbidragen
fick den viktiga responsen under mötet
och att ni känner er stimulerade till att
även i framtiden presentera nya forskningsrön för kollegor i SLMF. Det var en
stor glädje att överlämna SLMFs forskningsanslag 2017 till Eva Lindberg (Uppsala) och Magnus Lundbäck (Stockholm).
Priser för bästa muntliga bidrag och bästa
posterpresentation gick till Magnus Ekström (Karlskrona) och Linda Eriksson
(Umeå), grattis!
Vetenskapliga kommittén

Vetenskapliga kommittén har träffats under vinterplenum i Stockholm i januari.
Stort fokus låg på frågan hur SLMF kan
fortsätta sitt stöd av forskningen och
forskare. Nuvarande ”SLMFs Forsknings-
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Mottagare av pris för bästa muntliga presentation Magnus Ekström, samt bästa poster Linda Eriksson
(Thomas Sandström tog emot i Lindas frånvaro).

anslag” är ju en mycket viktig del i satsningen men vi diskuterade även hur man
kan nå ytterligare två målgrupper: doktorander i början av forskningen och färdiga doktorander på väg till självständig
forskare. Alla är eniga om att steget från
att vara en doktorand till en självständig
forskare som har docentkompetens som
mål är en av de största utmaningarna i
en forskarkarriär. Många väljer att inte

söka sig vidare efter disputationen, men
lungmedicinen är i stort behov av forskare
och kliniker som vill gå denna väg. Representanter från alla lärosäten i Sverige
kommer att träffas på ett specifikt möte
under hösten för att diskutera hur SLMF
kan stödja dessa två nämnda grupper.
Medlemmar i VK var också uppmanade att bedöma ett förslag till nya regler
för etikprövningen i Sverige, ett omfat-
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Ledare SLMF

Nytt forskningsanslag

I denna utgåva av LoAF finns en annons
för utlysning av forskningsanslaget 2018.
Som tidigare år så har nio bolag bidragit
med en donation så att SLMF kan utlysa forskningsanslaget på sammanlagt
500 000 SEK, som delas ut till en eller två
framstående kliniska forskare inom lungmedicin (se sida 50).
Kvällssymposium ERS

Mottagarna av SLMFs forskningsanslag, Magnus Lundbäck och Eva Lindberg, gratuleras av Ludger
Grote och Ragnberth Helleday.

tande dokument utarbetat av en särskild
beredningsgrupp på uppdrag av utbildningsdepartementet skickades ut. För
alla som är intresserade hänvisar jag till
följande länk: http://www.regeringen.
se/rattsdokument/statens-offentligautredningar/2017/12/etikprovning--enoversyn-av-reglerna-om-forskning-ochhalso--och-sjukvard/
Enligt förslaget skall all forskning som
genomförs som utvecklings- och utbildningsarbeten bedömas av en särskild
grupp på varje lärosäte och i mycket större utsträckning av etikprövningsnämnd.
VK:s medlemmar såg en principiell fara
att utbildningsmöjligheter kan försämras
om det inte samtidigt kommer finnas en
ökad tillgång/kapacitet till etikprövning.
Hemsida

Äntligen har vi lanserat en specifik del på
hemsidan som är relaterad VK:s arbeten
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och lungmedicinsk forskning. Här kan
man läsa om större forskningskohorter
som OLIN, BRONCHO-SCAPIS, PRAXIS, ESADA, BIG3, Malmö Förbyggande
Medicin och SWEDEVOX. Årets doktorander är listade med avhandlingens titel
och universitets hemvist. Även mottagare
av forskningsanslaget och övriga utnämningar finns att hitta. Därutöver finns
en lista av medlemmar i Vetenskapliga
Kommittén med deras kontaktuppgifter.
Syftet med en forskningsdel på hemsidan är att skapa ett kontaktforum mellan
forskningsintresserade kollegor och olika
forskningsprojekt i landet. Denna del av
hemsidan kommer att vara mycket levande och vi från VK är mycket tacksamma
för alla synpunkter och kommentarer.
Här kommer även finnas ett arkiv av presentationer från de olika lungmedicinska
forskningsgrupperna i Sverige. Först ut är
Umeå och Göteborg.

Även i år kommer SLMF i samarbete med
Mediahuset i Göteborg att bjuda in alla
medlemmar för en trevlig kväll med samkväm och diskussion av aktuell lungmedicinsk forskning. Detta sker under sista
tisdagskvällen vid ERS-mötet i Paris (18
september 2018, klockan 19). Två nydisputerade kollegor och forskare kommer
att presentera nyaste rön om patomekanismer vid sarkoidos (Ylva Kaiser, Stockholm) och biomarkörer vid lungcancer
(Georg Holgersson, Gävle/Uppsala). Jag
hoppas att många av er som kommer att
åka till ERS kongress i Paris anmäler er i
god tid (först till kvarn), vilket underlättar
mötesplaneringen (se sida 46).
Nu önskar jag en härlig sommar 2018 där
vi alla hämtar nya krafter och inspiration.

LUDGER GROTE

Vetenskaplig sekreterare SLMF
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Ledare SFFA

Kära vänner och medlemmar i SFFA

E

fter kalla vårdagar så blev det plötsligt sommar under ett par veckor.
Många lövträd slog ut och en mycket hög björkpollenhalt i början/mitten av
maj blev resultatet. Detta har även varit
tydligt inom sjukvården med många akutbesök på grund av allergiska besvär.
Under våren har vi haft ett sedvanligt
vårmöte, denna gång i Linköping, som
bjöd på ett spännande program. Under
första dagens förmiddag fick vi en översikt om det kommande nya dokumentet
om immunoterapi där det framkom att
vi ligger långt under antal behandlade av
de som skulle behöva få immunoterapi.
Detta varierar även stort i landet. Vi fick
också lära oss mer om immunologi och
nya metoder vid immunoterapi. Under
eftermiddagen delades det årliga SFFAstipendiet ut, i år till Johan Alm, barnallergolog och docent från Sachsska i
Stockholm och Mikael Adner docent och
forskare på Karolinska Institutet, Stockholm. Vi fick därefter höra om angioödem
och om tidig introduktion av jordnötter i
barnets kost. Dag två var gemensam med
Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF)
och bjöd på föreläsningar om svår astma,
biologiska läkemedel, lungfysiologi samt
goda exempel på hur vi kan samverka
mellan primärvård och specialistvård.
SFFA höll årsmöte i Linköping i samband
med vårmötet och många deltog. I Svenska Föreningen För Allergologi är vi nu
458 medlemmar, varav 248 är läkare. Nya
styrelsemedlemmar, Nils Hamnerius, yrkesdermatolog från Lund och Erik Melén,
barnallergolog från Stockholm, valdes in
i styrelsen. En medlem avgick, Ann Pontén, och resten valdes om eller satt kvar
sedan tidigare val. Titta gärna på SFFAs
hemsida; sffa.nu för vilka som är med i
styrelsen. Föreningen har en god ekonomi
och beslöt därför att ha medlemsavgiften
oförändrad, 250 kr (50 kr för de > 65 år).
Dock är det viktigt att betala in avgiften
vilket numera också kan ske via swish;
123 54 39 484. En annan brinnande fråga
som väckte debatt var frågan om delför-
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eningarna ska vara anslutna till Svenska
Läkaresällskapet (SLS) och betala avgift
för sina läkarmedlemmar. På SLS fullmäktigemöte 15 maj väckte denna fråga mest
diskussion. Nämnden (SLS) har under
året arbetat för att stärka kopplingen mellan moderföreningen Svenska Läkaresällskapet och de vetenskapliga sektionerna.
Förslaget som presenterades var att sektionerna blir de huvudsakliga medlemmarna i SLS. De ansluts med samtliga sina
medlemmar. Efter en livlig diskussion beslutades att en arbetsgrupp tillsätts med
representanter från sektionerna, nämnden och kansliet, som ska presentera ett
förslag till lösning på medlemsfrågan för
sektionerna i höst. Beslut kommer att fattas vid nästa års fullmäktige (2019). Till
ordförande i SLS valdes Britt Skogseid,
professor vid Uppsala universitet och
Akademiska sjukhuset. Ny vice ordförande blir Tobias Alfvén, specialistläkare
i barn- och ungdomsmedicin vid Sachsska
barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset i Stockholm samt docent i global
hälsa vid Institutionen för Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet.
Planerade aktiviteter under hösten 2018

är den traditionsenliga Allergidagen som
alltid infaller första fredagen i oktober och
således den 5 oktober 2018. Årets tema
kommer att heta ”Yrkes- och miljörelaterad allergi” och vänder sig till alla intresserade inom området, både de som träffar
barn och ungdomar och de som träffar
vuxna. Program finns snart på sffa.nu.
Ytterligare ett nationellt möte som
kommer under hösten 2018 är Sahlgrenskas allergisymposium som denna
gång handlar om födoämnesallergi, se
program på SFFA´s hemsida.
Ett internationellt arbete pågår då
SFFA har en adjungerad internationell representant. Nordisk allergikongress kommer med all sannolikhet att återupptas
och planeras gå av stapeln i Norge 2019.
Mer information kommer. När detta
kommer i tryck har EAACI passerat och
även där kommer SFFA att representeras.

Under våren har grupper för Nationell
Kunskapsstyrning formerats; Lung- och
allergisjukdomar samt Barns och ungas
hälsa. De nationella grupperna har satts
samman av lokalt valda representanter
från Sveriges 6 sjukvårdsområden. Tyvärr
har det inte funnits samordning och av de
representanter som nu är valda är ingen
allergolog vare sig i Lung- och allergisjukdomar eller i Barns och ungas hälsa. SFFA
har tillsammans med Barnallergisektionen skrivit till SKL och uppmärksammat
detta. De nationella grupperna ska under
året se till att regionala grupperingar bildas. Exakt vilka frågeställningar som ska
tas upp är ännu oklart men ett mål är att
få jämlik vård i Sverige genom vårdprogram. SFFA arbetar för att delta aktivt i
det kommande arbetet. Genom detta arbete kommer även bristen på allergologer att uppmärksammas genom att vissa
åtgärder och behandlingar inte kommer
att kunna genomföras i hela landet då 5
landsting i Sverige saknar allergiläkare för
vuxna.
Avslutningsvis uppmanar jag alla allergi-

intresserade att aktivt arbeta för att sprida
kunskap om allergi och astmasjukdomar
både innan och efter ni tar en välförtjänt
semester.
Många hälsningar från en solig skärgårdsö.

CAROLINE NILSSON

Ordförande SFFA
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Redaktionen

Ny redaktör för Lung- & allergiforum

E

n långvarig kandidatur för ett
hedervärt uppdrag eller upptryckt
mot väggen av en ännu äldre kollega i en sjukhuskorridor efter arbetstid
– ja, hur brukar det gå till när man engageras i ideell verksamhet? Jag vet hur
det gick till i mitt fall. Men efter snart ett
par decenniers medlemskap i SLMF är
det nog hög tid att även jag bidrar till vårt
gemensamma på något vis. Så, här är jag,
den nye redaktören för Lung- och allergiforum som med försiktig hand tar över
stafettpinnen från Fredrik Sundbom som
nu lämnar posten och istället blivit vald
till webbansvarig i SLMFs styrelse. Tack
Fredrik för att du lagt upp bra redaktörsrutiner som jag nu kan luta mig mot och
för att du varit generös nog att även ansvara för detta nummer.

Själv är jag verksam på sektionen för
lung- och allergisjukdomar på Skånes
universitetssjukhus i Malmö/Lund sedan
tjugo år tillbaka och innan dess vårdcentralsvikariat och AT i Halmstad. Det har
hänt otroligt mycket inom lungmedicinspecialiteten under dessa år och utveckling och förändringar fortsätter givetvis
i samma takt även framöver. I ljuset av
detta skall det bli spännande att nu närmare få bekanta mig med svensk lungmedicin och allergologi i form av arbete i
SLMF och att som redaktör även få nosa
på SFFA och dess arbete. Tveka inte att
höra av er till undertecknad på redaktor@
slmf.se angående synpunkter på tidningen, idéer och förslag om innehåll – både
stort och smått.

MARTIN WALLBERG

Överläkare
Sektionen för Lung- och allergisjukdomar
V.O. Hjärt- och lungmedicin
Skånes universitetssjukhus, Lund

Sveriges hopp – ST-läkarna
Det var glädjande att i slutet av april få

delta i den ST-utbildningsdag på Grand
Hotell i Lund som hölls av Anders Vikström (Linköping) och Ronny Öhman
(Lund) om lungcancer. Konceptet som
några av er redan varit med om går under namnet Lungronden och arrangeras
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via Roche. Det ägnades en heldag åt att,
både gruppvis och tillsammans, gå igenom patientfall med vägledning av ovanstående lungcancerexperter. Deltagare
var femton ST-läkare i lungmedicin från
Skåne, Halmstad och Karlskrona. Det
var inspirerande att se så många lung-st-

läkare sluta upp från regionen och att det
faktiskt finns en hoppingivande tillväxt
utav blivande lungmedicinare.
MARTIN WALLBERG
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Svenska Lungkongressen 2018

Så till sist hände det…
Lungkongressen 2018 gick av stapeln
i Linköping 17-19 april. På väg till utbildningsdagen noterade jag tacksamt
att städmaskinerna utanför ingången
till Linköpings Konsert och Kongressbyggnad just hade lämnat och sopat
bort det sista av grus och vinter. Förhoppningsvis ett gott tecken både för
kongressen och att våren nu äntligen
kommit efter en ovanligt seg vinter.

U

tbildningsdagen arrangerades
tillsammans med SFFA och
Allergicentrum i Linköping. Vår
gemensamma nämnare i detta fall var svår
obstruktiv lungsjukdom så dagen ägnades
åt svår astma och allt det som händer där.
Under eftermiddagen var det även ett
chefs-kontaktpersonsmöte för lungsektioner. Det är värdefullt att träffas även
i den konstellationen och samtala och se
vad som är likt och vad som skiljer i förutsättningar.
Vår landshövding i Östergötland,
Elisabeth Nilsson, kom som utlovat och
invigde kongressen på onsdagen och gav
en fin bild av variationen i det östgötska
landskapet och samhällena. Hon uppmanade oss att återkomma även vid annat
tillfälle som turister.
Planeringen för årets kongress började
dock för länge sedan. Datumen spikades
för ännu längre sedan och det riktiga planeringsarbetet med tema och innehåll i
utbildningsdagen behövde fyllas. Vad
känns relevant och intressant? Vem ska
föreläsa? Ska det vara ett striktare tema
eller mer varierat? Många frågeställningar
uppkom och från början kändes pusslet
svårlagt.
Flera möten i organisationskommittén
med god uppbackning av Malmö Kongressbyrå avseende logistik och tips från
vetenskaplig sekreterare i SLMF avseende
innehåll gjorde att några idéer fick mer
fäste.
Vi ville gärna presentera nyheter inom
några lite större medicinska områden och
valet föll på KOL, sömnapné och hypoventilation. Fysisk träning och lungcancer,
vad vet vi om detta ganska nya och relativt outforskade område?
Förmiddagen på onsdagen ägnades åt
dessa områden och samtliga föreläsare
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gjorde utomordentliga översikter med
fokus på nyheterna inom sina områden.
Personalised medicine och KOL, sömnapné med helt nytt vårdprogram och många
aspekter att tänka på. Hypoventilation
och NIV vid stabil KOL. Hur långt har
vi kommit och vilka erfarenheter finns?
Erfarenheter och upplägg av fysisk träning vid lungcancer presenterades på ett
mycket tilltalande sätt.

Traditionsenligt hölls årsmöten för både
SLMF och SLIF. Eftermiddagen däref-

ter innehöll presentation av de som fått
forskningsanslag från SLMF. Samtidigt
som ett parallellt program riktat mot fibros hölls. Föreläsningarna avbröts plötsligt av att brandlarmet gick och vi fick alla
utrymma byggnaden...
Efter ett antal minuter bekräftades att
inget farligt skett utan det varit ett tek-
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Svenska Lungkongressen 2018

niskt fel och vi fick återvända in i lokalerna.
Ett 2o-tal posters presenterades på
rundvandring och av dessa var tre utvalda
för muntlig presentation. Vid rundvandringen hade vi individuella headset som
gjorde att presentationerna var lätta att
följa med i för alla.
På kvällen, dags för kongressmiddag. Vi
samlades för gemensam färd i flygbussar
till Linköpings flygvapenmuseum. På bussarna mottogs vi av flygvärdinnor som gav
sedvanliga tydliga säkerhetsinstruktioner
på rejäl östgötska, så att alla skulle förstå.
Vid museet fick vi först lite mingeltid
och sedan egen kortare rundvandring genom flyghistorien innan middagen serverades vid bord utställda bland flygplanen.
Under middagen, utnämnande av hedersledamöter och priser till poster och bästa
muntliga presentation.
Skön sång från dubbelkvartetten
FRAM med viss sjukvårdsanknytning
framfördes á capella. Efter middagen,
dans till liveband. Sedan hem och sova
lite innan kongressen fortsatte.

Toastmaster Anders Vikström vid kongressmiddagen på flygvapenmuseet.

"Under middagen, utnämnande av hedersledamöter och priser till poster och
bästa muntliga presentation."

Uppmaning och ibland även krav på att

anmäla till kvalitetsregister möts vi alla av.
Vad finns det för kunskap och information som några register vill återkoppla till
oss. Vad är viktiga lärdomar. Det blev ett
annat tema där INCA-registret, thoraxkirurgiskt register, Swedevox och Luftvägsregistret fick vara föredragande.
Eftersom lungkongressen nu gick på
hemmaplan så önskade vi även att några
områden som vi arbetat med skulle få ta
plats liksom några lokala föreläsare. En
studie med patient-administrerad sedering vid bronkoskopi fick passa bra. Liksom översiktsföreläsning om immunterapi vid lungcancer och HRCT–vad ser
vi och hur benämns det.
Vi funderade också över e-hälsa och
lungsjukvård. Vad finns det för exempel
på arbete där?
Inom den palliativa vården i Linköping
har man arbetat med en e-hälsodagbok
för patienter med svårare KOL som fick
komma och presentera sina erfarenheter.
Från Umeå kom professor Karin Wadell
och berättade om deras fina arbete med
KOL-webben, som nu finns tillgänglig på
1177 även för oss andra vårdgivare och
patienter. Ett lysande exempel värt att
sprida.
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Mingelbild från kongressmiddagen, Eva Lindberg och Helena Engström.

….så till sist var kongressen över och
lungkliniken i Linköping hade klarat av
värdskapet för denna gång. En viss lättnad infann sig samtidigt som det känns
lite tomt. Ni vet säkert själva när man förberett något under längre tid.

Tack för oss och stafettpinnen vandrar
nu vidare till Stockholm 3-5 april 2019
och sedan till Umeå 2020.
För lungkliniken och organisationskommittén
HELENA ENGSTRÖM
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Svenska Lungkongressen 2018
Referat från SVENSKA LUNGKONGRESSEN 2018

Astma, KOL och individanpassad
behandling

A

tt svår astma har varit ett hett
ämne i vår råder det inga tvivel
om. Efter ERS satellitsymposium
och SLMF:s migrerande roadshow var
svår astma även ett huvudämne under
SLK i Linköping. Hela SFFA:s och SLMF:s
gemensamma utbildningsdag behandlade
temat och var därför av stort intresse för
både allergologer och lungmedicinare.
Thomas Sandström, Umeå, inledde med
att lotsa oss in i denna snåriga och heterogena värld bortom den konventionella
astmatrappans slut, där de typ2-inflammatoriskt drivna fenotyperna får allt mer
uppmärksamhet i takt med de nya behandlingsalternativen. Och hur man än
vrider på astmadiagnosen verkar alltid
eosinofilen på något sätt se till att hamna
i mitten. Teet Pullerits, Göteborg, noterade att redaktören för Archiv für Anatomie und Physiologie lyckades redigera
bort eosinofilerna ur den artikel där man
för första gången ämnade beskriva dem
på 1870-talet, och uttryckte sin förhoppning om att Lung- och Allergiforum skulle lyckas bättre på den punkten. Jag kan
nog hävda att det vore nästintill omöjligt
att missa vikten av eosinofilen under de
gångna dagarna.
Att välja ut rätt patient för anti-IL5behandling är en utmaning. I takt med
ökad erfarenhet av behandling börjar man
allt tydligare kunna beskriva den astmafenotyp (eller kanske theratyp?) man bör
söka efter. Många av anti-IL5 patienterna
har inte bara en eosinofil och icke-allergisk svår astma utan också sen astmadebut, näspolypos, förhöjt FeNO, ofullständig reversibilitet på SABA (men respons
på steroider), ASA-intolerans och tecken
till air-trapping. Behandlingssvaret verkar
också vara bättre hos patienter med senare debut och med bristande reversibilitet.
Exacerbationsfrekvensen är även fortsättningsvis det mått där vi ska förvänta oss
de största förbättringarna, medan FEV1
har en betydligt mindre framskriden position. Hur kan då det komma sig – FEV

Lung & Allergiforum • Nummer 2/2018

KOL kan möjligen vara nästa sjukdom

Morgonrodnadens gudinna Eos och en ny dag
som gryr. Hur de icke-typ2 medierade astmafenotyperna ska precisionsbehandlas är däremot fortfarande höljt i dunkel. Bild: wikimedia.

har ju varit lungläkarens trognaste siffervärde för uppföljning i decennier?
Per Gustafsson, Skövde, presenterade
några ledtrådar. Även om han sade sig
”gilla spirometri tillräckligt för att ha
skrivit böcker om det” anses metoden i
många fall alltför trubbig när det kommer till diagnostik av de finaste luftvägarna, och för identifiering av den ojämnt
spridda bronkobstruktion som är vanlig
vid astma. Efter att ha förevisats fallet
med den perfekta blandningen av fibros
och emfysem, som resulterade i en svår
kronisk respiratorisk insufficiens men
en helt normal dynamisk spirometri, är
man lätt benägen att hålla med. Kvävgasutsköljning, impulsoscillometri och även
den vanliga bodyboxen framhölls som
underutnyttjade metoder i luftvägsdiagnostiken, där astma- och KOL-vården
skulle kunna vinna på ökad tillgänglighet.

på tur för verkligt individanpassad och
skräddarsydd behandling. Precis som
astma var ju KOL under många år en
diagnos där behandlingen var hänvisad
till en praktisk men samtidigt väldigt förenklad och ack så fyrkantig trappa. Lowie
Vanfleeteren, KOL-centrum i Göteborg,
inledde som brukligt med GOLD-rekommendationerna men tolkade rekommendationen för grupp D på ett befriande
sätt: Här är allt tillåtet och vi får utgå från
patienten! Behandlingar som roflumilast
och azitromycin är ju verkligen inget som
gagnar alla patienter, och precis som vid
astma gäller det att hitta den rätta fenotypen. Har patienten täta exacerbationer,
och beror exacerbationerna i så fall på
virus, bakterier eller något annat? Rimligen ska behandlingen då läggas upp
på olika sätt. Och om KOL-patienten i
grunden har en eosinofildriven inflammation, vad gör vi då? METREX- och
METREO-studierna, där eosinofil KOL
behandlas med mepolizumab som tillägg
till sedvanlig trippelbehandling, togs upp
både under utbildningsdagen om astma
och på KOL-föreläsningen, men med lite
olika tolkning av resultaten. Att veta vem
som har KOL med eosinofili och vem som
har en astma med sen debut och kronisk
luftvägsobstruktion är inte en enkel fråga.
Men en slutsats är nog i alla fall att vi bör
kontrollera blodeosinofiler på icke-rökare
med KOL innan diagnosen ställs.

FREDRIK SUNDBOM

Akademiska sjukhuset
Uppsala
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Patientkontrollerad sedering
vid bronkoskopi

E

n av de största utmaningarna för en
interventionist och andra som håller på med bronkoskopier är att få
ingreppet att kunna genoföras så smidigt
och smärtfritt som möjligt samtidigt som
det är säkert. Vi har genom åren använt
olika regimer på sedering och för närvarande är nog den vanligaste en blandning
av en benzodiazepin och en potent opiat.
Midazolam antingen p.o eller i.v och Alifentanil i.v. En del använder fortfarande
morfin scopolamin där man vanligtvis
vill åt den antikolinerga effekten. Det är
nog vanligare idag att man ger antingen
atropin eller glykopyrronium 30 minuter
innan skopin och sedan ger sederingen.
Det vanligaste problemet med dessa regimer är dels att de ger rätt mycket biverkan i form av illamående och inte så sällan
andningsdepression. Vi har länge efterlyst
möjligheten att använda läkemedel med
kortare duration som ändå ger bra effekt
på hosta och välbefinnande under ingrepp
som idag kan sträcka sig till 60-75 minuter. Det har länge förts diskussioner med

kollegerna på narkosavdelningarna om
möjligheten att använda propofolinfusion
vid rutinskopier. Idag ges det bara i utvalda fall och med narkospersonal närvarande. Detta är ju inte speciellt kostnadseffektivt sätt att använda våra resurser, så
kallade sövda skopier ska ju inte behövas.

rige med att använda moderna metoder
för sedering. Det ska sägas att metoden
redan används vid andra typer av endoskopier på mottagningar utanför sjukhusen och varför lungmedicinare skulle
vara sämre på att ta hand om eventuell
andningsdepression förstår jag inte.

Det är av dessa skäl mycket intressant

att höra resultat från BRONSE-studien i
Linköping, en studie i samarbete mellan
anestesin och lungmedicin. Studien gick
ut på att studera möjligheten att använda
så kallad patientkontrollerad sedering,
dvs patienten trycker på en knapp för
att få en bolusdos av läkemedlet när det
kändes som behov fanns. Endpoints var
bland annat säkerhet, andningsdepression
framför allt men också om det blev någon
skillnad när det gällde patienter som blev
inlagda för observation efter skopin pga
att de varit så medtagna.
Resultaten är mycket lovande och vi
väntar på att manuskriptet ska bli publicerat så vi kan gå vidare i andra delar av Sve-

STEFAN BARATH

Överläkare
Sektionen för Lung- och allergisjukdomar
V.O. Hjärt- och lungmedicin
Skånes Universitetssjukhus, Lund

Bronkoskopisk intervention

I

nom ramen för bronkoskopisk intervention redovisades på SLK resultat
från TRANSFORM-studien, dvs endobronkiell ventilbehandling med Zephyrventiler på heterogent emfysem. Resultaten finns redovisade i Am J Respir Crit
Care Med. 2017 Dec 15;196(12):15351543. doi: 10.1164/rccm.201707-1327OC.
Denna studie var en prospektiv randomiserad multicenterstudie, på kongressen presenterad av Lars Ek och Gunnar
Hillerdal. Resultaten visade att en noggrant utvald grupp emfysempatienter
med intakta fissurer mellan loberna kan
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ha glädje av intrabronkiell ventil för att
förbättra sitt FEV1, 6-minuters gångtest
och förbättringen gav även utslag i St.
George's Respiratory Questionnaire score. Just urvalet av lämpliga patienter verkar vara det essentiella för framgång och
HRCT-bilden (som i studien analyserades
i USA) i kombination med flödes- och
tryck-mätning medelst intrabronkiell ballong gjorde att lämpliga patienter kunde
selekteras. Dock drabbades nästan 30 %
av patienterna i interventionsgruppen av
pneumothorax och längre tids uppföljning saknas än så länge.

Oavsett ger studien stöd för att intrabronkiell ventilbehandling kan vara en
möjlig behandling av heterogent emfysem
hos noggrant utvalda patienter. HTA-analyser pågår runt om i landet för att avgöra
om vi kan få ett tillskott i vår behandlingsarsenal av dessa svårt sjuka patienter.

MARGARETHA SMITH

Lungmedicin och allergologi
SU/Sahlgrenska, Göteborg
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Nytt inom hypoventilation
och sömnapné
Nytt inom hypoventilation

Professor Eva Lindberg från Uppsala
gav en mycket intressant överblick över
den kliniskt relevanta utvecklingen inom
området hypoventilation. Föreläsningen
spände bågen från ett historiskt perspektiv över de första behandlingsmodaliteterna, informerade om dagens kliniska
praxis i Sverige och i omvärlden och
slutade med en blick in i framtiden och
användning av nyare metoder (nasal högflödesterapi) och nya indikationsområden
för hemventilatorterapi (patienter med
stabil hyperkapnisk KOL).
Den första medicintekniska apparat
som närmar sig principen av mekanisk,
non-invasiv ventilation var en så kal�lad ”Pulmotor”, tillverkade från Draeger
i Tyskland (figur 1). Behandlingen med
”Pulmotor” behövde stöd från vårdpersonal och var inte lämpad för långtidsbehandling. Under polio-epidemin i Köpenhamn fanns plötsligt ett stort antal
patienter som behövde tillfälligt stöd av
andningsfunktion under ett antal veckor
eller månader och man utvecklade järnlungan. Via andningssynkron applicering
av undertryck kunde tillräckligt ventilation säkerställas. Eva berättade även om
tillfälliga kapacitetsbrister hos järnlungor
där läkarkandidater manuellt fick ventilera polio-patienter dygnet runt. Utvecklingen drevs framåt och efter framtagandet av CPAP-terapi mot sömnapné kom
Bi-Level terapi i början av 90-talet som
en ytterligare behandlingsoption. Modern
hemventilatorbehandling utförs med positiv tryckventilation, mestadels med
tryckstyrda ventilatorer och ventilatorer
med en kombinerad tryck- och volymstyrning.
SWEDEVOX-registret (registerhållare Bengt Midgren och sedan nyligen
Magnus Ekström) är en fyndgruva för
att studera principer och tillämpning av
hemventilatorterapi i Sverige. Patientspektret har förändrats under åren. Till
en början fanns en stor grupp av patien-
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Figur 1. Pulmotor – ett hjälpmedel för icke invasiv andningssupport.
Källor: Drägerwerk AG & Co. KGaA. “The History of Dräger.” 2014. och https://medium.com/
designscience/1889-da40758b0c82

ter med thorakal skolios och status postpolio som bakomliggande orsak till sömnrelaterad hypoventilation. Idag är obesitas
hypoventilation den mest frekventa indikationen för hemrespiratorterapi. En växande grupp är patienter med Amyotrofisk
Lateral Skleros (ALS). Forskning har visat att livskvalitet och överlevnad kan
förbättras med hemventilatorterapi.
Aktuell forskning från forskningsgruppen
i Uppsala baserat på registerdata visade
att kvinnor fick vänta längre på behandlingsstart med hemventilator än män (figur 2).
Eva belyste även två områden gällande
en ny indikation och ny metod för behandling av hypoventilation. Ett hett debatterat ämne är frågan om KOL-patienter med nattlig hypoxi och underventilering (men utan sömnapné) skall behandlas med hemventilator eller inte. En rad
tidiga studier har inte kunnat påvisa några
positiva effekter på överlevnad. Däremot
har två nyligen publicerade studier visat
att en mer intensiv hemventilatorterapi

kan leda till signifikanta förbättringar i
överlevnad och minskning av KOL-exacerbationer. Nyckeln är, som i många
sammanhang, urval av rätt patientgrupp:
Patienter med svår KOL och stabil hyperkapni utanför en akut KOL-exacerbation
har dessa positiva effekter vid ventilatorterapi i hemmet. Ventilatorstödet måste
vara tillräckligt stort för att normalisera
eller åtminstone signifikant sänka arteriellt CO2 under dagtid. Då upplever patienterna vanligtvis en klar klinisk fördel
med ventilatorterapi och compliance blir
tillräckligt bra (figur 3). Avslutningsvis
introducerade Eva nya forskningsrön
runt behandling av respiratorisk insufficiens med nasal högflödesterapi. Behandlingen kan användas vid akuta tillstånd
som pneumoni eller vid exacerbation av
kronisk respiratorisk insufficiens, t.ex vid
KOL. Även nya studier använder behandlingen i hemmet under natten som tillägg
till kronisk syrgasbehandling i hemmet
(LTOT). Fuktig och varm luft appliceras
med olika flödesmängder (mellan 20 och
Lung & Allergiforum • Nummer 2/2018
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Figur 2. Förekomsten av nattlig ventilatorterapi hos patienter med obesitas hypoventilation i Sverige under åren 1996-2014. Källa: Föreläsning E Lindberg.

Figur 3. Ny indikation för hemrespiratorterapi: Patienter med svår KOL och stabil hyperkapni utanför akut exacerbation av KOL sjukdom. Källa: Föreläsning Eva Lindberg.

upp till 40 liter/min) genom en specifikt
utformad näsgrimma. Behandlingen reducerar ”dead space”-ventilationen, andningsarbetet och arteriell CO2-nivå under
dagtid. Är NHF möjligtvis ett alternativ
till hemrespiratorterapi? Framtida studier
kommer att visa hur metoden kan användas inom slutenvård (t.ex. vid akuta KOLexacerbationer) och som långtidsbehandling av hypoventilation i hemmet.
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Nytt inom område sömnapné
(Ludger Grote)

Epidemiologi
Det är vedertaget att sömnapné är en
folksjukdom och de senaste befolkningsstudierna i Lausanne, Schweiz, och i Uppsala och Göteborg visar att förekomsten
av personer med 15 andningsuppehåll per
timme sömn och fler (signifikant sömnapné) kan ligga i storleksordningen 20 % av

vuxna män och 10 % av vuxna kvinnor.
Ålder och övervikt är de starkaste riskfaktorerna. Majoriteten lider inte av uttalad dagtidssömnighet och kriterier för
sömnapnésyndromet som en kombination av andningsstörningar plus dagsömnighet ligger på cirka 5 % hos män och
2-3 % hos kvinnor. Varför är dessa siffror
högre än tidigare? Flera förklaringar kan
finnas så som att medelvikten ökar i befolkningen, att nyutvecklade sensorer är
mer känsliga för andningspåverkan och
att analyskriterierna har utformats på ett
sätt så att fler andningsstörningar klassificeras. Sömnapné och dess inflyttande på
kardiometabol sjuklighet diskuteras livligt. Hos yngre personer (t.ex. under 65
år) är sömnapné associerad med en högre
risk för kardiovaskulär morbiditet jämfört
med äldre patienter. Som exempel visades data från den Europeiska Sömnapné
Databasen ESADA: Odds ration för hypertoniförekomst vid samtidigt uttalad
sömnapné är 4.4 hos patienter i åldersintervallet 18-34 år jämfört med ration av
1.4 i åldersintervallet 65-80 år (figur 4).
Diagnostik
Data från kvalitetsregistret SESAR under
åren 2010 till 2017 visade att skillnaden i
bedömning av nattliga andningsregistreringar skiljer sig signifikant mellan olika
sömnmedicinska enheter i landet. Därför
är nya utredningsriktlinjer för sömnapnédiagnostik framtagna i ett samarbete mellan SESAR, SWEDEVOX, och andra specialistföreningar som SLMF, sömnföreningen (SFSS), ÖNH-föreningen (SFOHH),
och förening för klinisk neurofysiologi
(SFKNF). Riktlinjerna är tillgängliga via
registrets hemsida (www.sesar.se) och
SESAR kommer att följer upp hur dessa
riktlinjer kommer att implementeras.
Patomekanismer
Lika antal andningsuppehåll men olika
symptom och samsjukligheter – fenotypisering av sömnapnépatienter är ett
aktuellt forskningsområde med hög klinisk relevans. Danny Eckert från Sydney genomförde en fenotypisering av 69
apnépatienter baserad på patomekanismer bakom uppkomsten av sömnapné.
Hans banbrytande arbete kartlade fyra
olika mekanismer som anatomiska faktorer (övre andningsvägar, obesitas),
arousal-tröskel, muskulär funktion av
de övre andningsvägarna och kemoreceptorkänslighet, så kallad ”loop gain”.
Många patienter har en överlappning
mellan dessa fyra faktorer, men några
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som befinner sig i de svenska kvalitetsregister SESAR och SWEDEVOX bidra med
ökad kunskap i denna viktiga fråga.

Figur 4. Odds ratio (OR) för uttalad sömnapné (AHI ≥30 n/h) som risk faktor för hypertoniförekomst är högst hos patienter 18-34 år och reduceras med stigande åldersklass.
ESADA = European Sleep Apnea Database.
Källa: Icke publicerade data från ESADA kohorten, Ludger Grote.

patienter har huvudsakligen en av dessa
fyra faktorer som orsak av sömnapné.
Målet med denna typ av forskning är att
hitta en behandling som är skräddarsydd
och anpassad till patientens ledande orsak till sömnapné. Som exempel nämns
stimulering av hypoglossus-nerven hos
patienter med nedsatt orofaryngeal muskelaktivering, dämpning av arousalkänslighet hos patienter med låg arousaltröskel, behandling av anatomiska faktorer
(kirurgi, viktreduktion) eller dämpning av
förhöjd ”loop gain”. Utveckling av dagens
sömnapnédiagnostik är ett ytterligare til�lämpningsområde av dessa forskningsresultat. Målet är att klassificera patienter
enligt deras patomekanismer och inte
enbart genom beräkning av antalet andningsstörningar per timme.
Behandling
Nya terapiformer för sömnapné som N.
hypoglossus stimulering och läkemedelsinducerad viktreduktion har introducerats under de senaste åren. Hämning av karbanhydras enzymet reducerar
sömnapné och kan samtidigt sänka blodtrycket. Även kontrollerade och okontrollerade studier av övre luftvägskirurgi hos
särskild selekterade patienter har visat
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goda resultat på reduktion av sömnapné
och förbättring av översömnighet under
dagtid. Erfarenheter från användning av
dessa terapiformer är däremot mycket begränsade eller saknas helt i Sverige enligt
kvalitetsregister SESAR.
Vilka patienter skall behandlas med
CPAP? Ett antal kontrollerade och randomiserade studier hos företrädesvis
icke översömniga patienter har genomförts med frågeställning av primär och
sekundär kardiovaskulär riskreduktion.
Den sammanfattande bedömningen av
dessa studier är att CPAP-terapi inte har
någon säkerställd effekt på kardiovaskulära endpoints. Endast subgruppen av patienter med en användargrad av CPAP av
minst 4 timmar/natt visade en förbättring
i flera studier. Däremot är det säkerställt
att blodtrycksreduktion har en stark dos
respons relation med användargraden av
CPAP-behandling och minimi-kravet är
4 timmar/natt. Sammanfattningsvis förbättrar CPAP livskvalité, olycksfallsrisk,
depressiva symptom och blodtryck, behandlingsresultat följer principen ”the
more – the better”. Däremot är effekten på
incidensen av kardiovaskulär morbiditet
och mortalitet inte fastställt. Möjligtvis
kan prospektiv forskning hos de patienter

Forskning och sömnapné-management
Genom samarbete av de kvalitetsregister
SESAR och SWEDEVOX får vi en mycket bra bild av sömnapnévården i Sverige.
Brister i gemensamma utredningsrutiner
som upptäcktes i SESAR har lett till nya
nationella riktlinjer. Det finns tydliga
skillnader i val av sömnapnéterapi mellan CPAP och Apnéskena (figur 5) och
vi har äntligen ett tillräckligt stort antal
patienter i SESAR för att genomföra meningsfulla analyser av dessa skillnader.
Nästa steg blir ett samarbete mellan registren och berörda specialistföreningar
med framtagning av nationella behandlingsriktlinjer. Registerbaserad forskning
visar att väntetider till utredningen är
cirka 10 % längre för kvinnor även efter
justering för ålder, BMI, samsjuklighet
och graden av dagtidssömnighet. Skillnaden t.o.m. växer från år till år. Prediktorer
för CPAP compliance kan studeras på en
världsunik stor databas i SWEDEVOX (se
abstrakt Andras Palm inskickat till SLK
2018).
Sömn-Scapis: Inom ramen av SCAPIS
studien (www.scapis.se) har tre forskningsgrupper i Göteborg, Uppsala och
Umeå bestämt att bedriva mer avancerad
analys av sömnperioden. Ett utökat frågeformulär skickats ut till alla deltagare.
Mer än 10 000 medelålders män och kvinnor kommer att ha objektiv mätning av
andningen och syresättning under sömn
när datainsamlingen är avslutat – ett
världsunikt material! Målet med ”SömnSCAPIS”-gruppen är att gemensamt belysa viktiga frågor hur lungmedicinska
sjukdomar inverkar på sömnen och – vice
versa – hur sömnen påverkar symptom
och komorbiditeter under dagtid.
Sammanfattning

Sömnapné är en folksjukdom och engagerar många kliniker runt om i landet. I
Sverige och övriga världen bedrivs mycket
framgångsrikt forskning som leder till nya
kunskaper om epidemiologi, bakomliggande mekanismer och behandlingssätt.
Våra nationella kvalitetsregister SESAR
och SWEDEVOX ger en fantastisk möjlighet att belysa och förbättra vården av
patienter med sömnapné.

LUDGER GROTE

Vetenskaplig sekreterare SLMF
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Figur 5. Användning av CPAP och apnéskena vid sömnapnébehandling: Skillnader i indikation, apnémängd och dagtidssömnighet
mellan olika kliniker. Källa: Årsrapport SESAR 2017, föreläsning Ludger Grote.
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Nya hedersledamöter:
Göran Boëthius och Hans Gilljam
Svensk Lungmedicinsk förening (SLMF)
styrelse har utsett docent Göran
Boëthius och professor Hans Gilljam
till SLMF:s hedersmedlemmar för 2018.
Ett bra och välmotiverat val.

B

åda är lungläkare med gedigen
klinisk erfarenhet. De har således
länge och på nära håll sett konsekvenserna av rökning. Insikter som för ett
kvarts sekel sedan förde dem in i ett aktivt
tobakspreventivt arbete. I början av 90talet fanns i Sverige ingen tobakslag.
Göran Boëthius tog år 1992 initiativet
till bildandet av den ideella föreningen
Läkare mot Tobak. Ett mål är bland annat att främja läkarkårens roll som opinionsbildare. Göran Boëthius och Hans
Gilljam har sedan starten turats om ordförandeskapet. Läkare mot Tobak har
tillsammans med övriga Yrkesföreningar
mot Tobak påverkat det tobakspolitiska
landskapet såväl nationellt som internationellt.
Göran Boëthius är född 1939, är docent i
farmakologi och tidigare överläkare/klinikchef vid Medicinkliniken Östersunds
sjukhus. Han var till år 2009 ordförande,
och är f.n. vice ordförande i Läkare mot
Tobak, styrelseledamot i Tobaksfakta –
oberoende tankesmedja, och har varit
aktiv i European Network for Smoking
and Tobacco Prevention (ENSP). ENSP
grundades år 1997 och Göran Boëthius
fick nyligen ENSP:s utmärkelse till personer som gjort viktiga insatser i det europeiska tobaksförebyggande arbetet. Han
mottog år 2003 en medalj av Konungen
för betydelsefulla tobaksförebyggande
insatser. Medaljen såg han sig nödgad att
skicka tillbaka tio år senare då han inte
lyckats påverka hovets rökpolicy vid offentliga tillställningar. Göran Boëthius
väntar fortfarande på att hovet ska bli en
rökfri arbetsplats. Göran Boëthius har
skrivit ett oräkneligt antal debattartiklar,
dessutom har många prominenta politiker och andra dragit nytta av hans humor
och briljanta formuleringsförmåga. Det
viktiga är ju inte att synas…
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Göran Boëthius och Hans Gilljam.

Ja, trots alla enastående synliga insatser är det nog ändå bakom kulisserna det
mesta har skett. Långsiktigt har Göran
Boëthius byggt upp ett kontaktnät, informerat och inspirerat ministrar, riksdagsledamöter, fackliga företrädare och
många andra. Ett arbete som nu börjar
bära frukt.
Göran Boëthius tog initiativ till visionen Rökfritt Sverige – 2025, Tobacco
Endgame – 2025, efter internationella
förebilder, vilket gav det tobaksförebyggande arbetet i Sverige en ny målvision
och en värdefull nystart i arbetet. Målsättningen är att reducera andelen dagligrökare till under fem procent till år 2025.
Hitintills har cirka 180 organisationer,
inklusive samtliga regioner och landsting,
ställt sig bakom Tobacco Endgame-tanken. Dessutom har Regeringen införlivat
visionen i sin ANDT-strategi.
Samtidig tog Göran Boëthius initiativ
till Tobaksfakta – Oberoende Tankesmedja som nu är den viktigaste källan
till oberoende tobakskunskap och står
för kontinuerlig bevakning av tobaksin-

dustrins makt och globala härjningar. För
ytterligare information besök tobaksfakta.
se.
Hans Gilljam, född 1944, är professor i

folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet. Hans Gilljam studerade medicin
i Uppsala och vid Karolinska Institutet.
Han är specialist i både internmedicin
och lungmedicin (1980) och allergologi
(1982) och disputerade år 1987 på Cystisk Fibros.
Hans Gilljam var under åren 19882008 verksam vid Centrum för tobaksprevention inom Stockholms läns landsting, där han bland annat hade ansvar
för den svenska Sluta-röka-linjen. Han
är sedan 2009 ordförande i föreningen
Läkare mot tobak. Hans Gilljam är liksom
Göran Boëthius mycket aktiv inom lobbyarbete/ opinionsarbete, men forskning
rörande tobakens medicinska effekter,
nikotinberoende och avvänjning är Hans
Gilliams verkliga paradgrenar. Få är så pålästa och kunniga som Hans Gilljam. Han
är spindeln i ett internationellt kontaktnät
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av framstående tobaksforskare och har
anordnat framgångsrika Berzelius-symposier om snus och Tobacco Endgame.
Hans Gilljam är Sveriges första och
hittills enda professor inom området tobaksforskning. Det är anmärkningsvärt,
brukar Hans Gilljam säga, eftersom det
handlar om ett förebyggbart hälsoproblem som tar död på ca 12 000 svenskar
varje år.
Göran Boëthius och Hans Gilljam var
under flera år ansvariga för att framgångsrikt samla de ideella organisationerna
kring ett Hälsotorg under Riksstämman
med seminarier och diskussionsforum i
viktiga hälsofrågor.
”Tjugofemåringen” Läkare mot Tobak
(LmT), har flyttat fram samhällets positioner i tobaksfrågan, och inte minst har
föreningen ökat medvetenheten om tobaksfrågan bland läkare.

Lungläkare har sedan starten av Läkare
mot Tobak haft ledande positioner och
SLMF har i proportion till storlek hela
tiden stått för högst medlemstal. Kan en
fullvärdig lungspecialist avstå från arbeta
förebyggande mot tobaksskador? Bra kan
bli bättre. Alla kan inte arbeta lika aktivt
som Göran Boëthius och Hans Gilljam,
men via medlemskap i Läkare mot Tobak
sänder Du en signal ut i samhället kring
vad du ser som lungläkare, ger LmT ökad
kraft som opinionsbildare, och på köpet
(150 kr per år) håller Du dig informerad
och uppdaterad i frågan. Lungmedicinare
har en stolt tradition av förebyggande arbete bakom sig, vad gäller TBC och asbest. Dagens sjukdomsalstrare cigaretten
är också stav-formad, så varför inte gå i
bräschen för medlemsvärvning? Med
tanke på rökningens mångfasetterade
skadlighet kan frågan riktas till flera an-

dra specialiteter. Kanske känner Du kardiologer, reumatologer, urologer, öronläkare, barnläkare, onkologer, specialister i
allmänmedicin som ännu ej blivit medlemmar? Bor du granne med eller känner
någon politiker? Som lungläkare har du
kunskap och erfarenhet av tobaksfrågan
som få andra. Varför inte sprida dina kunskaper och insikter vidare? Tillsammans
kan vi göra stor skillnad, inte minst innevarande år. ”Vi har ett val” skulle Göran
Boëthius och Hans Gilljam säga!
MATZ LARSSON

Överläkare, docent, Hjärt, Lung,
Fysiologi-kliniken/Tobakspreventiva Enheten,
Universitetssjukhuset Örebro
PER HAGLIND

Docent, tidigare stadsläkare i Göteborg

PS ett fint sätt att hedra våra nya hedersmedlemmar är förstås att – om du inte
redan är det – bli medlem i Läkare mot
Tobak!
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Nya hedersledamöter i SLMF
Vid mötet utdelades diplom och blommor till 2018 års
hedersledamöter i SLMF Göran Boëthius och Hans Gilljam
med motiveringen: ”För deras målmedvetna, långvariga och
framgångsrika gemensamma arbete lokalt, nationellt och
internationellt för ett tobaksfritt samhälle”.
De uttrycker här sin tacksamhet i form av en beskrivning
av dagsläget på tobaksfronten – med förhoppning att SLMF
och dess medlemmar ska bidra i opinionsbildningen för ett
nationellt politiskt beslut om en långsiktig, strukturerad utfasning av rökningen – en strategi vi föreslagit som Tobacco
Endgame – Rökfritt Sverige 2025.
Är 360 000 onödiga dödsfall bara ett ”misslyckande”?

Många utredningar har under åren konstaterat tobaksrökningens skadeverkningar och föreslagit åtgärder, så också Cancerkommittén år 1984. Efter 428 sidor avslutas betänkandet med:
”Kommittén förutsätter att kunskap om tobakens skadeverkningar med nödvändighet kommer att bli så spridd och förstådd,
att de redan pågående attitydförändringarna mot rökningen
kommer att accelerera. Under de förutsättningarna som angetts
i det föregående … måste man utgå från att rökningen inom ett
par decennier praktiskt taget kommer att ha upphört. Varje
annan utveckling i ett modernt samhälle med de resurser som
här stå till buds vore ett misslyckande.”(vår kursivering)

Sedan detta skrevs för drygt 30 år sedan bedöms 360 000 personer i Sverige ha dött av sin rökning. Daglig rökningen har förvisso minskat sedan mitten av 80-talet från omkring 29 till dagens 9 procent av befolkningen. Men fortfarande finns en knapp
miljon dagligrökare och lika många sporadiska rökare. Årligen
dör 12 000 av sin rökning och 100 000 kräver sjukhusvård.
Detta är ett hälsopolitiskt misslyckande för ett antal regeringar och riksdagar – och ett svek mot en stor grupp medborgare med ett skapat beroende.
Det finns flera förklaringar till att minskningen av den dagliga
rökningen inte kommit längre. Tobakens och nikotinets starka
beroendeframkallande egenskap är ett av grundproblemen. Styrkan i beroendet övertrumfar den kunskap som de flesta har om
de skadeverkningar som är förknippade med långvarig rökning.
Rökningen förekommer idag framför allt i de socioekonomiskt
mest utsatta grupperna i samhället och bidrar till en växande
ojämlikhet i hälsa, särskilt hos kvinnor. Kostnaderna för individ
och samhälle är enorma.
Den globala tobaksindustrin utgör ett annat grundproblem. I
mer än ett århundrade har den tillåtits marknadsföra sina skadliga produkter, trots vår ökande insikt om industrins strategi att
blockera, förminska eller försena samhällets åtgärder. I takt med
rökningens minskning investerar nu cigarettillverkarna stort i

�
Stefan Barath, Hans Gilljam, Göran Boëthius och Ragnberth Helleday.
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"Den andra globala överenskommelsen är Agenda 2030
där tobaksproduktionens och tobakskonsumtionens
effekter på ett eller annat sätt berör alla 17 målen.
Tobaken har ingen plats i en uthållig värld. "

andra nikotinprodukter som snus och e-cigaretter för att hålla
gamla och nya kunder kvar i beroendet.
Ett om möjligt ännu allvarligare problem är emellertid den
hälsopolitiska oförmågan att tillämpa de åtgärder som 180 länder kommit överens om genom att år 2005 ratificera Världshälsoorganisationens (WHO) tobakskonvention. Den samlar de åtgärder som behövs för att åstadkomma en varaktig minskning av
rökningen, bl.a. kontinuerligt höjd tobaksskatt, stramare marknadsföringsregler, licensiering av försäljningen, utökade rökfria
miljöer och ett tillgängligt och professionellt avvänjningsstöd.
Vi vill nämna två andra globala överenskommelser som senas-

te åren ”breddat” det tobaksförebyggande arbetet. Den ena är
barnkonventionen som tillkom redan 1990 och som förstärker
tobakskonventionens budskap: barnets rätt till en tobaksfri uppväxt är vuxnas ansvar. Barnets rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga
hälsa är oförenlig med tobaksindustrins marknadsföring mot
barn och unga och mot barnarbete i tobaksodlingen.
Den andra globala överenskommelsen är Agenda 2030 där
tobaksproduktionens och tobakskonsumtionens effekter på ett
eller annat sätt berör alla 17 målen. Tobaken har ingen plats i
en uthållig värld.
Men trots att Sverige redan 2005 accepterat tobakskonventionen har inga krafttag i det förebyggande arbetet skett efter
införandet av rökfria serveringar samma år. Tiden sedan dess
har varit förlorad tid. Insatserna har främst bestått i fördröjning
av EU:s ambitioner och en strävan att sälja det svenska snuset
till en ovillig union.
Individens frihet att röka sig till ohälsa har prioriterats framför allergikers och andras frihet att slippa exponeras för tobaksrök. Fackliga krafter motarbetar strävan att höja cigarettskatten – trots att prisinstrumentet är den bäst dokumenterade och
mest verksamma åtgärden för att minska rökningen, till hjälp för
fackens medlemmar.
Den nuvarande regeringen startade år 2014 med ambitionen
”att sluta påverkbara hälsoklyftor inom en generation”. Eftersom
rökningen utgör en stor del av orsakerna till ojämlik hälsa var
det inte överraskande att folkhälsominister Gabriel Wikström
uttryckte sitt stöd för det perspektivskifte som vi redan 2013
föreslagit: ett politiskt beslut i nutid att dagligrökningen år 2025
ska ha minskat till under fem procent av befolkningen. Detta
skulle vara helt möjligt genom att införa tobakskonventionens
åtgärder – som Sverige alltså redan för 12 år sedan förpliktat
sig till.
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Att stå bakom ett mål för 2025 är gott och väl – det gör nu
alla landsting/regioner, allt fler kommuner och länsstyrelser och
hundratals organisationer inom och utom hälso- och sjukvården
– därför att man ser den oerhörda börda som rökrelaterad vård
och omsorg utgör. Men så länge regeringen inte konkretiserar
en väg till målet så hotas dess trovärdighet.
Upprepade attitydundersökningar visar att sju av tio svenskar
vill ha ett stramare regelverk kring rökningen – inkluderande
”ett politiskt beslut om ett rökfritt samhälle”. Tre av fyra beroende rökare känner ånger över att ha börjat, kopplat till ängslan
för att drabbas av ohälsa. Rökningen är inget informerat val.
Sjukvårdens stöd till dagens rökare måste göras mer tillgängligt.

Men långt viktigare är de politiska besluten för tobakskonventionens övriga åtgärder som utgör samhällets stöd. Rökningen
initieras och underhålls av en djupt komprometerad industri
som inte ska tillåtas ha någon påverkan på landets hälsopolitik.
Även en minoritetsregering och en splittrad riksdag måste ta
ansvar för befolkningens hälsa och skydda kommande generationer. Ett totalförbud är orealistiskt och omhuldas av få. Men
en strukturerad utfasning av rökningen mot ett bestämt mål har
stöd i befolkningen. Det är dags för regering och riksdag att på
allvar ta till sig konventionens konstaterande (artikel 5.3) att ”det
finns en grundläggande och olösbar konflikt mellan tobaksindustrins och folkhälsans intressen”. För varje år som verksamma
åtgärder dröjer, dör minst 12 000 rökare, gör tiotusentals unga
sin nikotindebut och missköts rikets finanser genom utgifter
för rökningen som är flera gånger större än vad tobaksskatten
inbringar.
Varje medlem i SLMF erfar varje dag rökningens effekter
på människor, miljö och samhällsekonomi. Vi vill uppmuntra
dig att – i kraft av denna erfarenhet – detta valår kontakta en
eller annan av ditt läns riksdagskandidater på valbar plats.
Dom väntar på att du som specialist ger din vardagsbild av
rökningens invalidiserande effekter. En mer hälsomedveten
nästa riksdag kan fatta beslut som småningom minskar ditt
arbete i reparationsverkstaden nedströms.
GÖRAN BOËTHIUS

(boethius@tobaksfakta.se)
HANS GILLJAM

(hans.gilljam@ki.se)
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SFFAs Vårmöte i Linköping
Den 16:e april stod Allergicentrum på Universitetsjukhuset Linköping värd för
SFFAs Vårmöte på Konsert & Kongress i Linköping. SFFAs Vårmöte samordnades
den här gången med Svenska Lungkongressen och ägde rum under den inledande dagen av sammanlagt fyra dagars program. Efter en varm välkomst från Ulla
Nyström från organisationskommitten ägnades första halvan av dagen åt allergen
immunterapi (AIT).

för matallergi är oral immunterapi (OIT).
Även för OIT finns studier gjorda under
Xolair-skydd, bl a studier från Södersjukhus i Stockholm.

et är nu nio år sedan SFFAs
rekommendationer om Allergenspecifik immunterapi uppdaterades. Nu är det återigen dags för
uppdateringen och på initiativ av SFFA
pågår uppdateringsarbete sedan november 2016. I AIT dokumentets uppdateringsgrupp ingår vuxenallergolog Teet
Pullerits (ordförande) från Sahlgrenska,
Göteborg; specialistsjuksköterska Therese Sterner (sekreterare), från Universitetssjukhuset Lund (företräder astmaallergisjuksköterskeföreningen ASTA):
Ulla Nyström, vuxenallergolog från Allergicentrum, Linköping; Lars Gottberg,
vuxenallergolog från Södersjukhuset,
Stockholm; Ann Hammarlund, ÖNHläkare från ÖNH-kliniken, Ängelholm;
barnallergologer Anne Kihlström samt
Daiva Helander, båda från Karolinska,
Huddinge, Stockholm; specialistsjuksköterska Irene Eriksson, Askersunds VC,
Örebro län (företräder ASTA); professor
Sabina Rak, Sahlgrenska, Göteborg samt
BMA Gunnel Mimi Wandeli (företräder
Astma- och Allergiförbundet). Gruppen
har sedan november 2016 haft 7 möten
i Stockholm samt 2 telefonmöten och nu

De nyheter gällande AIT hos barn presenterades av Daiva Helander från
Karolinska, Huddinge. Hon presenterade de data som finns av AIT under
omalizumab-skydd. Vidare inkluderas
nu i uppdaterade rekommendationer
även immunterapi vid födoämnesallergi
(FA-AIT; food allergen immunotherapy)
där studier är mest gjorda hos barn. Man
har provat olika metoder för FA-AIT men
den mest provade behandlingsmetoden

man, doktorand vid Linköpings Universitet, översikt om bakomliggande immunologiska mekanismer vid AIT. Människans
immunförsvar skyddar sig mot olika typer
utav yttre hot bl.a. genom att inducera
specifika adaptiva immunsvar av olika
T-hjälpar (Th)-celler. Th1-svaret skyddar
oss mot intracellulära patogener medan
Th17-svaret mot extracellulära bakterier
och svamp. Vid sjukdom ses dessa celltyper vara involverade i bl.a. autoimmunitet. Th2-svaret är det immunsvar som
skyddar oss mot parasiter, men i dagens
samhälle med hög hygienisk standard
utsätts vi inte i samma utsträckning för
dessa organismer. Det har i sin tur lett
till att hos allergiska individer återfinns
en obalans i immunförsvaret som speglas i en övervikt utav Th2-svaret gentemot
Th1- och regulatoriska T-cells (Treg)svaren och immunsvar mot egentligen
ofarliga antigen. Treg-celler är viktiga för
dämpning utav bl.a. de inflammatoriska
reaktioner som kan uppstå utav de andra
immunsvaren, och kan vara felreglerade
vid t.ex. allergi och autoimmunitet.
AIT används för att bygga upp tolerans
genom att desensibilisera immunsystemet

Ulla Nyström från organisationskommitten.

Daiva Helander.

Johanna Huoman.

D
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närmar arbetet sig stadiet där det inom
kort räknas vara färdig för utskick till remissrundan. Teet Pullerits sammanfattade några av de viktigaste nyheter från
det omarbetade dokumentet.
Jämfört med rekommendationer från
2009 kommer i det uppdaterade dokumentet finnas nya kapitel om sublingual
immunterapi (SLIT), venom immunterapi
(VIT), immunterapi vid födoämnesallergi
(FA-AIT) och om utvärdering av AIT. Under år 2018 ges AIT i genomsnitt till 17,5
patienter/10 000 invånare i Sverige, vilket
är långt under det aktuella behovet. Det
kommer finnas även en rubrik om kostnadseffektivitet av AIT.

Efter en kort kaffepaus gav Johanna Huo-
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mot det allergen som orsakat allergiska
symptom hos individen i fråga. Immunologisk tolerans kan definieras som
utvecklingen av ett specifikt adaptivt
immunsvar som omfattar förändringar
i olika immuncellspopulationer. Denna
långsamma uppdosering till höga doser
av allergenet leder rent immunologiskt till
induktion av immunsvar både i det medfödda och adaptiva immunförsvaret. De
förändringar som genomgås återinställer
en balans i immunförsvaret, som liknar
situationen för ett friskt immunsvar, och
sker både tidigt och sent under behandlingsförloppet.
Tidigt under behandlingen, redan efter några dagar, förändras det medfödda
immunförsvaret genom att aktiviteten för
mastceller och basofiler minskar. Det här
betyder att färre granula frisätts, som i
sin tur leder till att risken för att utveckla
anafylaxi minskar. Därtill så ökar antalet
pro-tolerogena dendritiska celler, vilka
driver differentieringen av naiva Th-celler
mot främst utveckling utav de immunoregulatoriska Treg-cellerna (och ev. Th1celler). Senare under behandlingen kvarstår minskningen utav frisättning utav
granula, samtidigt som den säsongsbetonade ökningen i antalet mastceller och
basofiler minskar. Det här sammanfaller
med minskningen utav nivåerna av specifika IgE-antikroppar, vilket leder till att
även pricktest-positiviteten minskar vid
den här tidpunkten.
När det gäller det adaptiva immunförsvaret induceras specifika Treg och regulatoriska B (Breg) celler tidigt i processen.
Dessa två celltyper utsöndrar cytokinerna interleukin (IL)-10 och transforming
growth factor β (TGFβ) när de aktiveras,
vilka i sin tur har nedströms effekter på
både humorala immunsvar, men även på
andra celltyper. T.ex. så dämpar IL-10 direkt produktionen av de Th2-associerade
cytokinerna IL-4, IL-5 och IL-13 (vilka
på olika sätt bidrar till symptombilden
vid allergi), och inhiberar också den IgEberoende aktiveringen utav mastceller.
Under den senare delen utav behandlingen omformas den Th2-övervikt som
dominerade det allergiska immunförsvaret i början mot en ny balans. Dels minskar antalet Th2-celler och dess relaterade
mediatorer IL-4, IL-5 och IL-13 samt IgE,
dels ökar både antalet Th1- och Treg-celler, med sina respektive mediatorer (IFNγ,
IgG1 resp. IL-10, TGFβ, IgA, IgG4), vilket
balanserar upp de inflammatoriska effekterna utav det överdrivna Th2-svaret.
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Lars Ahlbeck.

AIT har även effekter på antikroppssvaren som bildas i kroppen. På grund
utav de ökade nivåerna utav IL-10 och
TGFβ så induceras en så kallad isotypswitch hos differentierande B-celler, vilket leder till att plasmacellerna som bildas
därefter producerar IgG4 resp. IgA, istället för att producera IgE som de annars
differentierats till att göra i Th2-miljön.
Dessa andra isotyper verkar blockerande
på IgE genom att å ena sidan kompetitivt
binda upp allergenet som annars skulle
bundit IgE och sensibiliserat mastceller.
Å andra sidan kan IgG1-antikroppar, som
induceras utav det Th1-associerade cytokinet IFNγ, inhibera vidare antikroppsproduktion av B-celler, genom inbindning till FcγRIIb på B-cellen, och därmed
förhindra att befintliga IgE-producerande
celler fortsätter att göra just det. Olika typer av AIT har också lite olika effekter på
immunförsvaret, där de två gängse AITmetoderna som används kliniskt just nu
skiljer sig lite åt. SCIT inducerar t.ex. i
större utsträckning IgG4-antikroppssvar,
medan SLIT inducerar starkare IgA och
IgG1-svar, vilket kan härledas till miljöerna där allergenet har tagits upp (subkutant jämfört mot sublingualt) och sedan
inducerat immunsvar.
Sammanfattningsvis påverkar AIT
immunförsvaret på flera nivåer, såväl det
medfödda som det adaptiva, genom att
återinställa en ny balans i immunförsvarets olika celltyper och mediatorer, och

därmed induceras och upprätthålls en
tolerans mot allergenet som orsakat de
allergiska besvären.
Därefter var det dags för diskussion om

immunterapins nya administreringsvägar. Under den korta inledande delen
valde Teet Pullerits från Sahlgrenska att
presentera studier som är gjorda med
epikutan allergenadministrering (EPIT)
samt med peptidimmunterapi. Epikutan
administrering har man provat båda vid
pollenallergi samt vid födoämnesallergi
med varierande resultat. Lika varierande
resultat har man sett vid peptidimmunterapi där studier är gjorda framför allt
med kattallergen. Vid peptidimmunterapi
används korta lösliga syntetiska peptider
som innehåller immunodominanta T-cell
epitoper från de dominerande (major)
allergena proteiner. De peptider saknar
tredimensionella strukturen och längden
för att korsbinda IgE på ytan av mastceller
och basofiler och borde därför ge mindre
biverkningar. De initiala studier med katt
peptidimmunterapi (Cat-PAD) såg lovande
ut men den större fas 3 studien kunde trots
numeriskt bra effekt inte visa skillnader
jämfört med placebo och därefter verkar intresset för peptidimmunterapi har minskat.
Däremot har intresset för intralymfatisk immunterapi (ILIT) fortsatt öka. Lars
Ahlbeck från Linköpings Allergicentrum
gav översikt om ILIT och berättade även
om de studier som pågår lokalt.
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Allergier mot pollen och pälsdjur är ett
stort folkhälsoproblem. Närmare 30 % av
befolkningen har symtom från övre och/
eller nedre luftvägar då de kommer i
kontakt med pälsdjur eller pollen. De
symtomdämpande medicinerna har för
flertalet en tillräcklig effekt men det finns
en stor grupp som trots medicinering har
svåra symtom med påverkan på välbefinnande och arbetsförmåga. Allergenspecifik immunoterapi är den enda behandling
mot allergi som inte bara ger symtomlindring utan också kan påverka det långsiktiga förloppet och kan ge tillfrisknande.
För närvarande är den vanligaste formen
att tillföra allergenet via injektioner under
huden (subkutant). Denna behandling är
tids- och resurskrävande då den består av
en uppdoseringsfas med injektioner varje
vecka under ca 3 månader och en underhållsfas med injektioner var 6:e vecka under 3 år. Flera alternativa sätt att tillföra
allergener har prövats, t.ex. via slemhinna
i näsa och mun. Ett nytt sätt som prövats
är att injicera allergenet direkt i en lymfkörtel. Det är sannolikt i lymfkörteln som
toleransen utvecklas och det kan därför
tänkas vara effektivare att tillföra allergenet direkt till lymfkörteln.
Det finns studier som har använt denna
metod då det gäller katt samt björk- och
gräspollen. Man har gett injektioner i
de inguinala (ljumsk-) lymfkörtlarna då
dessa är lättast att nå. I de tidigare studierna har man använt sig av 3 injektioner
med en månads mellanrum. Ingen uppdoseringsfas har behövts och mängden
allergen har varit en 1000-del av den
mängd som används vid injektioner under huden. Injektionerna ges med stöd
av ultraljud. Studierna har varit för små
för att säkerställa metodens effekt och
betydelse. Dock i en dubbelblind randomiserad placebokontrollerad studie från
Danmark kunde man inte se någon förbättring. Här gavs injektionerna med två
veckors intervall i stället för fyra så som
man gjort i övriga studier. Det spekuleras
att immunsystemet behöver fyra veckor
för att mogna och att för täta injektioner
kan störa toleransutvecklingen.
I Linköping har man, i samarbete med
Ryhov i Jönköping, gjort en pilotstudie
(Pilot-ILIT) för att lära oss metoden. I
denna pilotstudie behandlades 9 personer med björk eller gräsextrakt. Metoden fungerade väl och de flesta fick en
god lindring av sina symtom, minskad
läkemedelsförbrukning och förbättrad
livskvalité under pollensäsongerna 20132015.
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I Linköping har man även behandlat
patienter i en större studie med 72 vuxna
som har björk- och gräsallergi. De har fått
både björk- och gräs-extrakt i lymfkörtlar med en timmas mellanrum alternativt björk- eller gräsextrakt samt i annan
lymfkörtel placebo. Studien är placebokontrollerad och dubbelblind och blir
avblindad hösten 2018. Under 2014 behandlades 55 deltagare och under 2015
17 deltagare.
I ovanstående studie (ILIT-2) har alla
fått någon aktiv behandling eftersom av
etiska själ bedömdes det att man inte
kunde utföra en studie med 3 års blindad
uppföljning med enbart placebo i en av
studiearmarna.
För att få en studie med en ren placebogrupp genomförs i Linköping nu en
studie (ILIT-3) där 20 patienter fick både
björk- och gräs-allergen och 20 patienter
har fått enbart placebo i lymfkörtlar under hösten 2017.
Symtom och medicinering utvärderas
dagligen med en app för smartphone med
CSMS-frågor (Combined Symptom and
Medication Score). Var 14:e dag under
de två pollensäsongerna får patienter
besvara ett livskvalitetfrågeformulär för
pollenallergi (RQLQ) och var månad ett
generiskt frågeformulär, (RAND-36). Vidare kommer prover för immunförsvarets
känslighet för allergen, CD-sens, att undersökas och immunologiska markörer
att följas.

Efter den dubbelblinda studiens slut
fortsätter man med en öppen uppföljning
av säkerhet och effekt med ett RQLQformulär för björk- respektive gräspollen
och med en telefonuppföljning efter pollensäsongen varje år och blodprov till och
med år 2025.
Utifrån den pilotstudie och några mindre studier från Schweiz, Sverige, Danmark och USA har man stora förhoppningar på denna nya behandlingsmetod.
Den innebär en stor tidsvinst och ekonomisk vinst för såväl vårdgivare som vårdtagare. Tiden för behandlingen reduceras
från 3½ år till 8 veckor. Kostanden för en
behandling minskas till < 1/10 del jämfört
med nuvarande praxis, enligt beräkningar
utifrån den pilot-studie. Allt för få patienter med allergi får idag tillgång till allergenspecifik immunterapi. Vi skulle kunna
behandla långt fler på detta sätt!
Efter lunchpaus, SFFAs föreningsmöte

och utdelning av Stora SFFA-stipendiet
var det dags för Patrik Nordenfelt från
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping att berätta om angioödemet. Angioödem är en
subkutan svullnad, ofta där hud möter
slemhinna. Vanliga lokalisationer är mun
inklusive tunga, ansikte, samt underliv.
Även slemhinnor kan drabbas som larynx
och tarmar. Kan förekomma i händer och
fötter också. Ofta inte så rodnat, ej pittingfenomen, ofta inte klåda. Urtikaria
kan förekomma samtidigt med angio-

Patrik Nordenfelt.
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ödem ex svullen läpp då del i urtikaria.
Varar från några timmar till max 5–7 dagar.
Tillstånd som kan misstas för angioödem är; svullnad sekundärt till lokal
infektion, abscess, epiglottit, spottsten,
granulomatös chelit, orofaryngeal granulomatos (Mb Melker-Rosenthal), tumör, lymfödem (pittingfenomen), idiopatisk ödem/cykliskt ödem, hypotyreos,
myxödem samt eksem (ögonlockseksem),
kontakteksem. Annette Bygum har skrivit
en artikel om differential diagnostik i Int
Arch Allergy Immunol 2016;169:163-170.
Angioödem kan orsakas av infektion,
inflammation, fysikalisk som värme, kyla,
tryck, histamin är då ofta mediatorn.
Angioödem kan vara del i anafylaxi. Läkemedel som t.ex. ASA/NSAID, penicillin,
ACE-hämmare, DPPIV-hämmare, ARB,
Entresto®, och Actilys® kan ge angioödem. Mediatornkan då vara varierande
som histamin, bradykinin eller okänt.
Allergi som orsak mer sällan; anamnesen
är viktig. C1-inhibitorbrist kan också ge
angioödem där mediatorn är bradykinin.
Bristen på C1-inhibitor (C1INH) kan vara
ärftlig, Hereditary AngioEdema (HAE),
eller förvärvad Acquired AngioEdema
(AAE). HAE har en prevalens på cirka
1/50 000, finns ca 170 kända fall i Sverige.
HAE med C1INH-brist finns i två typer
HAE I med låg halt av C1INH och HAE
II med normal halt av dåligt fungerande
C1INH. Finns mer sällsynt HAE med
normal C1INH som oftare ses hos kvinnor. Vissa av HAE med normal C1INH
har mutation i antingen FXII, PLG eller
ANGPT1. AAE beror på förbrukning av
C1INH sekundärt till ofta lymfoproliferativ sjukdom eller autoimmunitet. Vid
ACE-hämmarutlöst angioödem hämmas
nedbrytningen av bradykinin.
För att få diagnos HAE I eller II rekommenderas utredning med C4, som alltid
ska vara lågt under anfall, C1INH både
till halt och funktion. Om angioödemet
svarar på kortison och antihistamin utred
tillståndet som urtikaria.
Behandling av akut angioödem behandlas med adrenalin, kortison och
antihistamin. Intubering vid larynxödem kan behövas. Dock om bradykinin
är mediatorn som vid HAE, AAE och
ACE-hämmarutlöst angioödem hjälper
ovannämnda behandling inte. Istället
kan Firazyr en bradykininreceptorantagonistges subkutant. Andra alternativ är
att ge intravenöst ffa vid HAE C1INHkoncetrat från plasmasom Berinert och
Cinryze eller rekombinant framtaget som
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Anna Asarnoj.

Ruconest. Tranexamsyra har ibland effekt
men ofta dålig sådan. För att förebygga
mastcellmedierat angioödem kan antihistamin upptill fyrfaldig dos ges, även
leukotrienantagonist, tranexamsyra, och
omalizumab kan prövas. För att förebygga
anfall vid HAE kan regelbunden behandling med C1INH-koncentrat ges, även
attenuerade androgener som oxandrolon
kan ges dock finns risk för biverkningar
och vissa grupper kan inte få denna behandling som barn och gravida kvinnor.
Vid AAE kan tranexamsyra ha en förebyggande effekt. Vid HAE ska östrogen och
ACE-hämmare undvikas.
Patrik presenterade även data från sin
avhandling ”HAE in Sweden – a National
Project”. Han fann att kvinnor hade dubbelt så många anfall/år som män. Barn
hade bättre hälsorelaterad livskvalitet
(HR-QoL) än vuxna, även färre anfall 6
mot 14/år. Ju fler anfall desto sämre HRQoL sågs patienten med HAE. Vid akuta
anfall fungerar C1INH-koncentrat bra vid
akuta anfall. C1INH-koncentrat och attenuerade androgener förebygger anfall
bra medan tranexamsyra förebygger anfall dåligt vid HAE. Han fann att många
var underbehandlade.
SFFAs Vårmötets program avslutades med

presentation av Anna Asarnoj från Astrid Lindgrens Barnsjukhus om tidig introduktion av jordnötter till barn. När under

livet barnen skulle få börja äta jordnötter
har varit ett hett debattämne under längre period. En vägledande LEAP-studien
där man kunde klart påvisa att en tidig
introduktion av jordnötter i barns kost
skyddar mot att jordnötsallergi utvecklas kommer också ha påverkan på de rådande rekommendationerna. Idag finns
det inga riktlinjer alls till riskgrupper om
introduktion av t ex jordnötter. En annan
fråga som BLFA samt Livsmedelsverket
har lyft är om Livsmedelsverkets råd till
den allmänna befolkningen behöver ändras. Det finns nu nya riktlinjer publicerade
i USA, Kanada, Storbritannien, Australien
och Nya Zeeland. Baserad på dessa har
inga stora säkerhetsproblem hittills uppkommit. Implementering av nya riktlinjer
är komplex process och samarbete mellan
Livsmedelsverket och professionen pågår
för utformning av nya råd i Sverige. Sammanfattningsvis tyder data att tidig introduktion av jordnöt minskar sannolikt
risken av att utveckla jordnötsallergi och
samma gäller även för ägg.
Dagen avslutades med en härlig konferensmiddag på Hagdahls kök. Tack riktas
till den lokala organisationskommittén för
en utmärkt fin dag.
SAMMANFATTNINGEN ÄR GJORD AV
PRESENTATIONSHÅLLARE
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Johan Alm samt Mikael Adner
– vinnare av Stora SFFA-stipendiet 2018

Längst till vänster SFFAs ordförande Caroline Nilsson, de båda pristagarna Johan Alm (vä) och Mikael Adner (hö) i mitten, omgivna av representanter från
de bidragande företagen.

I

år, under SFFA:s Vårmöte i Linköping, hade SFFA tillsammans med Svensk Allergiforsknings Stiftelse (SAS) redan
för tionde gången äran att dela ut ”Stora SFFA-Stipendiet”.
För det tionde SFFA-stipendiet hade bidrag erhållits från ALK,
AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Mylan AB samt Novartis Pharmaceuticals med 50 000 kronor från vardera, och från Teva Sweden AB med 16 000 kronor. Svensk Allergiforsknings Stiftelse
själv bidrog till stipendiet med 59 000 kronor vilket resulterade
att det kunde delas ut två stipendier respektive på 225 000 samt
100 000 SEK.
Stora SFFA-stipendiet 2018 om 225 000 kr tilldelades Johan
Alm vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhu-

set samt Karolinska institutet, Barn- och ungdomsallergologi,
Stockholm för projektet ” Livsstil och allergi – betydelsen av
miljö- och livsstilsfaktorer under graviditet och barnets uppväxt
– ALADDIN-studien”.
Den prospektiva födelsekohorten ALADDIN syftar till att
studera samband mellan livsstilsfaktorer under graviditet och
barndom samt uppkomst av allergi. Johan Alm som ledare i
forskargruppen bakom ALADDIN studie har varit drivande i
uppbyggand av en omfattande informationsbank som omfattar mer än 25 000 biologiska prover. Johans forskning kommer
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vidare titta på tarmflora, sensibilisering mot olika allergen, epigenetik, stressnivå och deras samband med allergiutveckling
samt försöker etablera biomarkörer vilka kan predicera risken
att utveckla allergi. Denna kunskap som kommer fram i Johans
arbete kan utnyttjas i förebyggande och terapeutiskt arbete för
att motverka uppkomst av allergier.
Stora SFFA-stipendiet 2018 om 100 000 kr tilldelades Mikael
Adner vid Institutionen för Miljömedicin, Karolinska Institutet,

Stockholm för projektet ” Identifiering av nya mekanismer som
orsakar luftvägssammandragningar vid astma”.
Mikael Adners innovativa projekt syftar till att analysera vilka
inflammatoriska mediatorer orsakar hyperreaktivitet i luftvägar.
Genom att båda studera små luftvägar erhållna vid lungresektion
samt att använda en speciellt utvecklad astmamodell i marsvin
bidrar Mikaels forskning till att kartlägga de signalvägar som
interagerar med glatta muskelceller. Mikaels projekt är kliniskt
betydelsefull och kan potentiellt leda till nya terpier för astmatiker.
Prisutdelningen under SFFA:s Vårmöte i Linköping avslutades
med stipendiaternas föreläsningar. Vi gratulerar båda stipendiater!
LOAF REDAKTIONSKOMMITTÉ
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IPF-dagen

IPF-dagen – årlig uppdatering
om lungfibros
Den 23 mars anordnades för femte
gången IPF-dagen. Årets program
fokuserade på olika symtom som i
varierande grad försämrar livskvaliteten hos patienter med IPF. Såväl
tankeväckande patientfall som faktaspäckade presentationer och engagerade diskussioner bidrog till en
intressant och lärorik dag. Mötet
arrangerades av Roche AB och i
samråd med professor Magnus
Sköld vid Patientområde Lung- och
Allergisjukdomar, Tema Inflammation och infektion på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

I

publiken fanns främst specialister
inom lung-, intern- och allmänmedicin, men även sjuksköterskor
och fysioterapeuter med intresse för IPF.
Moderator var Magnus Sköld.
Hosta vid IPF

Dr Marlies Wijsenbeek från Erasmus
University Medical Center i Rotterdam,
Holland berättade att omkring 80 % av
patienter med IPF lider av hosta, vilket är
mer än vid både astma och KOL. Många
patienter hostar hundratals gånger varje
dag, oftast mer dagtid än nattetid. Hosta
har stor inverkan på hela livssituationen
och därmed på livskvaliteten, med konsekvenser inom så skilda aspekter som
arbete, sömn, urininkontinens och undvikande av sociala situationer.
Hosta är dessutom en oberoende prediktor av sjukdomsprogress. Orsaken till
detta är inte fastställd, men en hypotes
är att hostan inducerar sträckning av
lungvävnaden, vilket medför aktivering
av TGF-β1 (1).
Möjliga förklaringar till den höga förekomsten av hosta vid IPF kan vara att
de förändringar som sjukdomen orsakar
i luftvägarna ökar antalet hostreceptorer
eller ökar deras sensitivitet, alternativt
minskar de hosthämmande nerverna.
– Om orsaken är minskad förmåga
att medvetet hålla tillbaka hostreflexen
Lung & Allergiforum • Nummer 2/2018

skulle det även kunna förklara varför patienterna oftast hostar mindre nattetid,
resonerade Marlies Wijsenbeek.
Obstruktiv sömnapné (OSA) är vanligt
förekommande vid IPF och kan på grund
av den tillfälliga hypoxemi som då uppstår
förstärka de profibrotiska mekanismerna.
Vid OSA ses även ökad förekomst av gastroesofageal refluxsjukdom (GERD), som
kan leda till lungskada på grund av upprepad mikroaspiration av surt maginnehåll. Samspelet mellan IPF, GERD OSA
och hosta har en rad negativa effekter på
lungfunktionen (2).
Inför behandling bör andra orsaker till
hosta identifieras och behandlas. Till de
möjliga orsakerna hör utöver GERD och
OSA även emfysem, behandling med
ACE-hämmare, kronisk sinuit, lungcancer och infektion. Behandling av GERD
kan öka infektionsrisken och bör därför
utvärderas regelbundet.
Evidensen för behandling med traditionella hostdämpande medel vid IPF är
svag men en del patienter kan uppleva
viss effekt. Bland de alternativa substanser
som prövats finns bland annat talidomid,
men effekten är måttlig och biverkningarna många. Pirfenidon har i en observationsstudie visats minska hosta med

34 % över dygnet (3). Kromoglikat har i
en fas II-studie visats ha goda effekter på
hosta vid IPF och dessutom vara vältolererat. Studier pågår på bland annat P2X3receptoragonister, som förefaller lovande
effektmässigt men som visats ha problematiska biverkningar. Även immunmodulering med azitromycin prövas.

Marlies Wijsenbeek

Pernilla Sönnerfors

Leicester Cough Questionnaire (LCQ)
på svenska

Pernilla Sönnerfors, fysioterapeut på
Karolinska Solna, har deltagit i arbetet med att översätta och validera den
svenska versionen av det hälsorelaterade
livskvalitetsformuläret Leicester Cough
Questionnaire (LCQ). LCQ består av 19
frågor om upplevelse av hosta under de
senaste två veckorna och tar mindre än
fem minuter att fylla i.
Översättning och validering genomfördes i enlighet med internationella riktlinjer (5). Processen inleddes med att två
översättare med svenska som modersmål
fick översätta frågeformuläret var för sig
och därefter sammanfoga versionerna till
en gemensam variant. Denna översattes
sedan tillbaka till engelska av två personer
med engelska som modersmål. Därefter
granskades den svenska översättningen
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och tillbakaöversättningen av en granskningskommitté bestående av en specialistsjukgymnast, en lungläkare, en internmedicinare, en svensklärare och testledaren. Den resulterande svenska versionen
testades därefter på 29 lungpatienter, vars
kommentarer ledde till ytterligare några
mindre justeringar, varefter den slutliga
versionen fastställdes.
För att validera den svenska versionen
testades den mot två andra hälsorelaterade livskvalitetsformulär: St George's
Respiratory Questionnaire (SGRQ) och
COPD Assessment Test (CAT) på 112
patienter med KOL. Reliabiliteten testades genom att 97 patienter fick fylla i
formuläret vid två olika tillfällen med en
veckas mellanrum. Resultaten visade hög
korrelation till CAT och måttlig korrelation till SGRQ, och sammanfattningsvis
var såväl den interna validiteten som
reliabiliteten hög.
– Det betyder att den svenska versionen av LCQ, benämnd LCQ-S, nu är färdig att börja användas i kliniken, konstaterade Pernilla Sönnerfors.
Symtomlindring

Docent Magnus Ekström, verksam vid
medicinkliniken på Blekingesjukhuset i
Karlskrona, redogjorde för behandlingsalternativen vid olika symtom vid IPF,
med särskilt fokus på dyspné. Han inledde
med att konstatera att patienter med interstitiell lungsjukdom (ILD) i livets slutskede har mer dyspné än patienter med
terminal lungcancer och sämre tillgång
till palliativ vård. En svensk registerstudie som jämfört dessa två patientgrupper
visar att ILD-patienterna oftare avled mer
oväntat, att döden mer sällan inträffade
under palliativ vård och att förberedelser
inför döden i form av diskussioner om
vård i livets slutskede var mindre vanligt
förekommande (6).
Dyspné är ett syndrom med flera olika
bakomliggande mekanismer. Andningen
regleras normalt genom interaktion mellan signaler från centrala nervsystemet,
kemoreceptorer i hjärnstammen och
receptorer i luftvägar och bröstkorgsmuskler, men kan även styras genom viljan. Dyspné uppstår då behovet överstiger
den ventilatoriska kapaciteten.
Mätning och gradering av dyspné är
inte oproblematiskt men bör innefatta
svårighetgrad, aktivitet/funktion (vilka
aktiviteter man har fått ge upp) och livskvalitet. Hos patienter med avancerad
sjukdom bör graden av dyspné utvärderas
regelbundet.
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Magnus Ekström

Magnus Sköld

Behandlingen syftar till att minska
den ventilatoriska driven och öka den
ventilatoriska kapaciteten, i första hand
med hjälp av pulmonell rehabilitering
och opioider i lågdos (7). Hemsyrgas vid
ILD ges i praktiken på samma indikationer som vid KOL, dvs vid PaO2 <7,4 kPa,
men har ingen säkerställd effekt på dyspné hos patienter med måttlig eller ingen
syrebrist. En Cochrane-analys av syrgasbehandling av patienter med KOL som
inte uppfyllde kriterierna för hemsyrgas
visade en liten förbättring av dyspné under standardiserat arbetsprov men ingen
effekt på livskvalitet eller aktiviteter i dagliga livet (8). Även en nyligen genomförd
studie på syrgas vid ILD visar förbättring
under standardiserat arbetsprov och en
genomsnittlig ökning av cykeltiden med
tio minuter (9).
– Vissa patienter blir hjälpta av att ha
en fläkt som blåser mot näsan och munnen, berättade Magnus Ekström. Här
finns ingen klar evidens men metoden är i
alla fall ofarlig – åtminstone om fläkten är
batteridriven – och kan framför allt testas
på immobiliserade patienter.
Behandling med morfin vid dyspné
har ifrågasatts men förefaller ha viss effekt (10). Inga allvarliga biverkningar har
noterats men behandlingen bör titreras
upp respektive ned med försiktighet och
medel mot förstoppning bör ges profylaktiskt.

den kommer att fasas ut. Tabletterna
finns i dosen 267 mg, som framför allt är
avsedd för dostitrering, och i dosen 801
mg, som ersätter de tidigare tre kapslarna.
Tabletterna ingår i läkemedelsförmånen
på samma sätt som kapslarna.

Nytt om pirfenidon

Lotta Humble från Roche AB berättade
att pirfenidon (Esbriet®) numera finns
som tabletter och att kapslarna med ti-

Uppdaterat nationellt vårdprogram för
IPF

Magnus Sköld berättade att av de nordiska länderna är det bara Sverige och Danmark som har vårdprogram och riktlinjer för IPF. Det svenska vårdprogrammet
har utarbetats av Svensk Lungmedicinsk
Förening och utkom i sin första version
år 2012. Revideringen inleddes 2016 och
innefattar ett flertal nya kapitel, med fokus på bland annat mekanismer vid fibros,
pulmonell hypertension, symtomlindrande och palliativ behandling, lungrehabilitering, multidisciplinärt omhändertagande och det svenska IPF-registret.
– Eftersom nya internationella riktlinjer kommer att publiceras under året,
senast i samband med ERS i september,
planeras lansering och tryckning av det
reviderade vårdprogrammet till hösten
2018, sa Magnus Sköld.
En hel del har hänt inom IPF-området
under de senaste åren. Exempelvis har en
översiktsartikel med nya diagnoskriterier
publicerats (11). I denna betonas vikten av
att söka efter alternativa diagnoser, och
de radiologiska kriterierna för UIP (usual
interstitial pneumonia) har förändrats
såtillvida att kravet på bikakebildning
(honeycombing) för en definitiv diagnos
har tagits bort. Radiologiskt kan mönstret
nu delas in i fyra kategorier: typisk UIP,
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sannolik UIP, obestämd UIP och mönster
tydande på icke IPF-diagnos.
En ny definition och nya diagnoskriterier för akuta IPF-exacerbationer har
föreslagits av en internationell arbetsgrupp (12). Här definieras en exacerbation som en akut, kliniskt relevant respiratorisk försämring med tillkomst av
nya spridda alveolära infiltrat. Det finns
väldigt få kliniska prövningar men de farmakologiska behandlingsalternativ som
diskuteras är systemiskt kortison i högdos, immunsupprimerande behandling,
bredspektrumantibiotika och trombosprofylax. De icke-farmakologiska behandlingsalternativen innefattar plasmabyte och noninvasiv ventilation, och för
patienter listade för lungtransplantation
även invasiv ventilation och ECMO. Som
palliation föreslås morfin, benzodiazepiner och noninvasiv ventilation i dyspnélindrande syfte.
Lungpåverkan är ibland den första
manifestationen av en inflammatorisk
systemsjukdom men kan även orsakas av
rökning eller uppstå som medicinbiverkan. Till de symtom och tecken som kan
ge misstanke om associerad reumatisk
sjukdom vid IPF hör Raynauds fenomen,
artrit/artralgi, muskesvaghet/myalgi,
hudutslag, mekanikerhänder, reumatiska
noduli, torrhetskänsla i mun och ögon
samt sväljningssvårigheter.
– Dessa symtom och tecken bör man
fråga patienten om vid varje besök, eftersom de kan uppkomma långt efter det
att lungmanifestationerna har debuterat,
framhöll Magnus Sköld.
För patienter som inte uppfyller kriterierna för en inflammatorisk systemsjukdom och inte heller för IPF, har diagnosen IPAF (interstitial pneumonia with
autoimmune features) föreslagits (13). En
retrospektiv analys visar att överlevnaden
för patienter med IPAF ligger någonstans
mitt emellan den för IPF och för ILD.
Uppdatering kring IPF-registret

Avslutningsvis gav Lisa Carlson, sjuksköterska på Fibrosmottagningen på Karolinska Solna och nationell koordinator för
Lungfibrosregistret, en kort uppdatering
av utvecklingen av registret.
Till och med december 2017 hade
350 patienter inkluderats från 22 av de
33 svenska sjukhus som handlägger IPF.
Totalt har omkring 3 200 registreringar
gjorts av nybesök, återbesök, undersökningar, behandlingar, biverkningar, livskvalitet och insamling av material till
biobanken.
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Nästa registerdag för Lungfibrosregistret anordnas den 12 oktober på Karolinska Solna.
Patientfall

Patientfallen presenterades av dr Antje
Kuhlman från Universitetssjukhuset Linköping, dr Jonas Einarsson från Skånes
Universitetssjukhus i Lund och dr Pierre
Sobrino från Falu Lasarett.
HELENA NORDLUND

Medicinsk frilansjournalist

Referenser

Lisa Carlson

Enligt en analys av 300 registrerade
patienter som genomfördes i september 2017 var drygt 70 % är män och den
genomsnittliga åldern 73 år, siffror som
stämmer väl överens med resultaten
från internationella studier. Omkring två
tredjedelar av patienterna var före detta
rökare med i genomsnitt 24 paketår och
en tredjedel led av gastroesofageal reflux.
Vid diagnostillfället var lungfunktionen
mätt med FVC 70,5 % och DLCO 47,5 %.
Vid första återbesöket efter ca fem månader hade FVC sjunkit något, med störst
minskning bland de kvinnliga patienterna. Även DLCO hade minskat något,
men här var minskningen störst bland de
manliga patienterna.
– Flera doktorandprojekt pågår för att
undersöka orsaken till dessa skillnader
mellan kvinnor och män, sa Lisa Carlson.
Den hälsorelaterade livskvaliteten
utvärderas i IPF-registret med K-BILD
(King's Brief Interstitial Lung Disease
questionnaire), ett sjukdomsspecifikt
frågeformulär som består av 15 frågor
med sju svarsalternativ för varje fråga.
Vid diagnostillfället uppgick medelvärdet
på K-BILD till 55 på skalan 1–100, där 1
motsvarar sämsta möjliga och 100 bästa
möjliga livskvalitet. Vid uppföljningen
efter omkring fem månader hade medelvärdet sjunkit med några poäng.
– Männens medelvärde sjönk lite mer
än kvinnornas, men å andra sidan hade
kvinnorna generellt lite lägre ingångsvärden, berättade Lisa Karlsson. En studie
planeras nu för att se hur livskvaliteten
påverkas av om sjukdomsspecifik behandling sätts in eller ej.
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SLMF-anslag 2016, vetenskaplig redovisning – Magnus Sköld.

Studier av kronisk luftvägsobstruktion
hos aldrigrökare

J

ag vill först rikta ett stort tack till
Svensk Lungmedicinsk Förening och
de företag som bidragit. Att bli tilldelad SLMFs forskningsanslag är en stor
ära både för mig personligen och för den
forskargrupp jag företräder och gör mig
än mer motiverad att fortsätta ansträngningarna kring den forskningslinje som
jag, tillsammans med flera medarbetare,
drivit sedan ett flertal år tillbaka. Jag
hade möjlighet att presentera de projekt
som ansökan innefattade vid Svenska
Lungkongressen i Örebro 2016. Nu, två
år senare, ger jag här en uppdatering av
projektens fortskridande.
Bakgrund

Kronisk luftvägsobstruktion leder till
andfåddhet, minskad arbetskapacitet
och nedsatt livskvalitet. Den vanligaste
orsaken är kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) orsakad av tobaksrökning.
Ett flertal epidemiologiska studier från
olika delar av världen har visat att en stor
del av KOL-patienterna aldrig har rökt,
uppskattningsvis 20-25 % [1-4]. Prevalensen dagligrökare i Sverige är nu cirka
10 % och kommer sannolikt fortsätta att
minska. Detta innebär att andelen KOLpatienter med annan genes än tobaksrökning kommer att öka i framtiden. Denna
patientgrupp är mycket lite studerad, men
flera riskfaktorer har föreslagits exempelvis luftföroreningar, händelser under
uppväxten, låg födelsevikt och för tidig
födsel [5-10]. Genetiska faktorer är sannolikt av betydelse [11, 12], men specifika
riskgener, frånsett alfa-1 antitrypsinbrist,
har inte ännu kunnat identifierats i ett kliniskt sammanhang. De patofysiologiska
mekanismerna bakom utveckling av kronisk luftvägsobstruktion hos aldrigrökare
är i det närmaste outforskade. Vi vet inte
heller om det finns gemensamma inflammatoriska reaktionsvägar mellan KOL
orsakad av tobaksrökning och KOL hos
aldrigrökare. Dessutom saknas biomarkörer och botande behandling.
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Målsättning med projektet

Målsättningen med projektet är att:
I) karakterisera lungförändringar i vuxen
ålder hos för tidigt födda barn, II) identifiera bakomliggande orsaker till kronisk
luftvägsobstruktion hos aldrigrökare,
III) utröna molekylära mekanismer hos
dessa patientgrupper för att på sikt hitta nya angreppspunkter för terapi och
IV) identifiera riskmarkörer som har
betydelse för sjukdomsförloppet. I forskningsprojektet ingår två delar: 1) "Studier av
lungförändringar i vuxen ålder hos för tidigt
födda barn" (LUNAPRE) och 2) "Studier
av kronisk luftvägsobstruktion hos aldrigrökare" (BRONCHO-SCAPIS). Projektens
kommer nedan att beskrivas var för sig.
1) Studier av lungförändringar i vuxen
ålder hos för tidigt födda barn

En riskfaktor för utveckling av kronisk
luftvägsobstruktion är händelser under
neonatalperioden eller under uppväxten
[13]. I en nyligen publicerad studie [14] visades att endast cirka hälften av de patienter som utvecklar KOL hade accelererad
förlust av lungfunktion. Dessa individer
hade istället börjat från en lägre maximal lungfunktionsnivå, och hade, trots
en normal årlig förlust av lungfunktion,
tidigare uppnått den nivå av lungfunktionsnedsättning som givit symtom. Det
är visat att neonatalperioden är en period i livet som kan ha betydelse senare
utveckling av kronisk luftvägsobstruktion.
Eftersom lungan utvecklas och mognar
under den senare delen av fosterlivet har
barn som fötts prematurt lungor som inte
är helt färdigutvecklade.
En kohort av för tidigt födda barn har
undersökts i 20-årsåldern. Individer födda
före vecka 32 (n=49), varav cirka hälften
med tidigare diagnosticerad BPD, har
inkluderats. Som kontroller har åldersmatchade aldrigrökande friska med gestationsålder >37 veckor (n=24) och patienter
med lindrig allergisk astma och gestationsålder >37 veckor (n=23) undersökts.

Den kliniska undersökningen av studiepopulationen avslutades under 2017.
Denna innefattar bronkialprovokation,
statisk och dynamisk spirometri, diffusionskapacitetsmätning, impulsoscillometri, kväve- och heliumutsköljning samt
NO i utandningsluft. Lågdos högupplösande datortomografi (HRCT) med bilder
i in- och utandning är genomförda liksom
bronkoskopi med provtagning från små
och stora luftvägar.
Projektet avser att karakterisera denna
patientgrupp som löper risk att drabbas
av KOL i vuxen ålder. Materialet kommer att användas i flera projekt där det
för närvarande är tre registrerade doktorander involverade. Valda delar av resultat
presenterades vid Svenska Lungkongressen i Linköping i april (A1, A2). Vi kunde
bland annat visa att de unga vuxna med
tidigare BPD som ingår i studiematerialet
har tecken till luftvägsobstruktion (Figur 1).
Inertgasutsköljningstest indikerar att
denna luftvägsobstruktion även involverar de små luftvägarna. I båda grupperna
av prematurfödda var gasutbytesfunktionen sänkt (Figur 2). I motsats till förhållandet vid astma, förelåg ingen ökning av
exhalerat kväveoxid (FeNO) hos BPDgruppen, vilket talar emot eosinofil luftvägsinflammation. Trots en mer uttalad
luftvägsobstruktion hos BPD-gruppen,
sågs ej sänkt livskvalitet jämfört med astmapatienterna. Dock noterades skillnader
mellan grupperna i de fysiska och mentala
komponenterna av livskvalitet. Resultaten
belyser vikten av att följa upp lungfunktion hos prematurfödda och stöder hypotesen att BPD-diagnos är en riskfaktor för
utveckling av KOL i vuxen ålder. Mekanismerna bakom denna utveckling behöver studeras. Resultat från LUNAPRE är
redan presenterade på Svenska Lungkongressen, Linköping (A1, A2) och LURN,
Ystad (Lund University Respiratory Network)(A3) och kommer även att presenteras vid European Respiratory Society,
Paris 2018 (A4, A5).
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Det originella med projektet är att
utfall i vuxen ålder studeras hos en välkarakteriserad kohort individer som tidigare diagnosticerats med eller utan neonatal sjukdom. Projektet innebär en stor
multidisciplinär kraftsamling inte minst
därför att mekanismer kan kartläggas
med hjälp av direkt bronkoskopisk provtagning från lungan. Studien gör också
att denna patientgrupp uppmärksammas
på ett helt annat sätt och leder till bättre
omhändertagande och bättre samarbete
mellan barn- och vuxenmedicin, vilket är
av stor vikt, inte minst för den enskilda
patienten. Resultat från studien kan också i
ett längre tidsperspektiv underlätta utveckling av nya evidensbaserade behandlingsmetoder men också till identifiering av
diagnostiska och prognostiska markörer.
Studier av kronisk luftvägsobstruktion
hos aldrigrökare (BRONCHO-SCAPIS)

Denna multicenterstudie involverar
universitetssjukhusen i Umeå, Uppsala,
Stockholm, Linköping, Göteborg och
Lund och projektet erhöll 2016 även
Hjärt-Lungfondens Stora Forskningsanslag. Vi utnyttjar en nationell befolkningsstudie, Swedish CArdioPulmonary bioImage Study (SCAPIS), som inkluderar
individer i åldern 50-65 år ur ett svenskt
befolkningsregister [12]. Under hösten
2018 kommer SCAPIS att slutföras och
samtliga centra har kunnat inkludera
enligt planen vilket innebär att data från
30 000 forskningspersoner har samlats
in. Detta är en av de absolut största prospektiva befolkningsbaserade studier som
genomförts och innebär ett unikt forskningsmaterial för hjärt- och lungstudier.
Ur SCAPIS-kohorten inbjudes samtliga
individer med KOL, definierat som postbronkodilatorisk FEV1/FVC kvot < 0,7
och som aldrig har rökt till ett screeningbesök i BRONCHO-SCAPIS vid något av
de deltagande universitetssjukhusen. En
noggrann karakterisering görs av bakomliggande orsaker inkluderande samsjuklighet, differentialräkning av vita blodkroppar, eventuell alfa-1 antitrypsinbrist,
exponering, medicinering och händelser
i unga år. Spirometri med reversibilitetstest genomförs och blod- och urinprover
säkras för biobank.
I bronkoskopidelen planeras 100
aldrigrökande individer med KOL att
genomgå bronkoskopi med provtagning
från de stora (biopsier och bronksköljning) och små (bronkoalveolärt lavage,
BAL) luftvägarna. Fyra matchade kontrollgrupper kommer att rekryteras från
SCAPIS: rökare med normal lungfunk-
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FIGUR 1.
Data från LUNAPRE.
Postdilatatoriskt FEV1för de fyra inkluderade grupperna. Median och interkvartiler.
** p ≤ 0.01, *** p ≤ 0.001. Um-Bergström P. et al (A1).

FIGUR 2.
Data från LUNAPRE.
Diffusionskapacitet för kolmonoxid (DLCO)för de fyra inkluderade grupperna. Median
och interkvartiler. * p ≤ 0.05** p ≤ 0.01, *** p ≤ 0.001. Um-Bergström P. et al (A1).

tion, rökare med KOL, exrökare med
KOL samt aldrigrökare med normal
lungfunktion. De aldrigrökande individerna med KOL som inkluderas i bronkoskopistudien har ingen hittills känd orsak
till tillståndet, dvs patienter med astma,
alfa-1 antitrypsinbrist, bronkiektasier och
andra kända orsaker exkluderas i denna
del av studien.
De första patienterna i BRONCHOSCAPIS screenades under september

2017 och för närvarande inkluderar i
princip alla universitetssjukhus försökspersoner till studien. I Stockholm har vi
även gjort bronkoskopi på ett par individer. Eftersom det inte har funnits någon
given nationell infrastruktur vid universiteten för att genomföra kliniska multicenterstudier har vi fått lägga ned mycket tid
på praktiska och juridiska aspekter. Detta
har blivit mer komplicerat de senaste åren
och är tidsödande eftersom de juridiska
Lung & Allergiforum • Nummer 2/2018

Forskning
delarna och alla säkerhetsaspekter har blivit mer omfattande. Det innefattar bland
annat regler för försökspersonsersättning,
inrättande av personregister, personuppgiftsbiträdesavtal, samarbetsavtal, informationsklassning, biobank och att få en
säker hantering av personuppgifter vad
gäller insamling, delning och lagring. Att
få med sig samtliga sex universitet och
universitetssjukhus på denna resa har
varit en spännande utmaning, inte minst
därför att man har olika erfarenheter och
policy på de olika studieorterna. Det har
också inneburit att vi alla fått ett omfattande kontaktnät vilket underlättar framtida multicenterstudier.
Att driva en nationell klinisk multicenterstudie kräver en organisation där
frågor diskuteras och beslut kan tas.
Eftersom studien kommer att löpa över
flera år kan rutiner på enskilda sites förändras som kan påverka studieupplägg.
BRONCHO-SCAPIS styrgrupp består
av PI samt en klinisk co-PI från varje
universitetssjukhus. Dessutom ingår ett
antal ytterligare nyckelpersoner med erfarenhet av experimentell lungmedicinsk
forskning. Vi har, på deltid, även anställt
en nationell projektkoordinator, Maria
Ahlsen, PhD, som är sammankallande,
organiserar möten och har den huvudsakliga kontaken med SCAPIS centrala forskningsstöd. På varje sjukhus finns, förutom
co-PI, en dedicerad forskningssköterska
som ansvarar för praktiska detaljer kring
den kliniska delen av projektet och ytterligare en person, oftast BMA, med ansvar
för insamling av biologiska prover och
förvaring. Styrgruppen har regelbundna
telefonkonferenser med cirka 1-2 månads
intervall. Mötena protokollförs och för att
beslut skall kunna tas krävs medverkan
från minst 4 universitetssjukhus. Dessutom ordnas årligen internat vid de olika
studieorterna, där mer genomgripande
frågor diskuteras. Nästa BRONCHOSCAPIS internat planeras i Umeå januari
2019.
Betydelse

Kronisk luftvägsobstruktion hos aldrigrökare har på senare år identifierats som
en vanlig patientgrupp som ännu till stora
delar är outforskad och där evidensbaserad terapi saknas eller är otillräcklig.
Exempelvis är denna grupp konsekvent
exkluderad i alla kliniska prövningar
på KOL-pateienter. Att prevalensen av
dagligrökare minskat i Sverige och i den
övriga delen av västvärlden under de senaste decennierna är förstås glädjande,
men fortsatt intensivt arbete på det rökLung & Allergiforum • Nummer 2/2018

preventiva området krävs för att SLMFs
tobakspolicy "ett totalt stopp för allt tobaksbruk år 2025" skall kunna bli verklighet. Utvecklingen innebär emellertid att
andelen aldrigrökare bland KOL-patienter kommer att öka, ett faktum som forskarsamhället måsta ta på allvar. Projektet
kommer att belysa helt andra orsaker till
KOL. En kartläggning av KOL hos aldrigrökare kan i framtiden även hjälpa till att
initiera kliniska prövningar.
De beskrivna projekten innebär en koordinerad kraftsamling på flera plan för
att finna orsaker och mekanismer bakom
detta sjukdomstillstånd och kommer att
ge fördjupad kunskap om mekanismer,
tillhandahålla nya verktyg för riskbedömning och identifiera nya potentiella
behandlingar. I LUNAPRE studeras en
patientgrupp som i framtiden kommer att
bli allt vanligare på våra vuxen lung- och
allergimottagningar: de prematurfödda.
Denna studie kan även leda till ett ökat
medvetande och samarbete mellan barnoch vuxenkliniker. BRONCHO-SCAPIS
projektet ger också en unik möjlighet att
bygga upp en nationell infrastruktur, inkluderande våra universitetssjukhus, för
att i framtiden göra koordinerade studier
på angelägna patientgrupper, där bronkoskopi ingår som en undersökningsmetod.

MAGNUS SKÖLD

Professor i lungmedicin, Karolinska Institutet
PI, BRONCHO-SCAPIS och LUNAPRE
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Årsmöte och årsrapport för
Luftvägsregistret
Den 19-20 april pågick ASTA dagarna i
Karlstad. Dagarna inleddes av moderator Mats Arne och Kerstin Theander
som hälsade välkomna till Karlstad.

P

å mötet, som inrymde luftvägsregistrets årsmöte, presenterade
Kerstin Fjällman Schärberg uppdateringar av luftvägsregistret och lyfte
vikten av ett kontinuerligt förbättringsarbete som utjämnar skillnader inom
Astma- och KOL-vården över hela landet och driva utvecklingen mot bättre och
jämlik vård. Luftvägsregistrets årsrapport
för 2017 presenterades.
Rapporten presenterades samtidigt i
Linköping av Thomas Gars där Svenska
Lungkongressen 2018 ägde rum i samarrangemang med SFFA:s vårmöte.
Luftvägsregistret är ett nationellt kvalitetsregister som ska fungera som ett stöd
till vården för att förbättra kvaliteten i

astma- och KOL-omhändertagandet, i såväl primärvård som i specialiserad vård.
Omkring 483 000 registreringar på närmare 168 000 patienter har gjorts sedan
starten våren 2013. Samtliga landsting/
regioner deltar i olika omfattning, idag är
920 vårdenheter anslutna till Luftvägsregistret.
Årsrapporten för Luftvägsregistret
2017 visar sammanfattningsvis att såväl
antal unika patienter som antalet registreringar i registret har fortsatt att öka under
2017 och därmed täckningsgraden. Ser
man på KOL med spirometrigrad 3 och
4 beräknas täckningsgraden till 75 %. Det
stora mörkertalet av odiagnostiserade individer med KOL gör det svårt att presentera någon precis siffra. En stor anledning
till ökat antal registreringar är att direktöverföring av data från journal till LVR gått
framåt. Kvaliteten på direktöverförda data
förbättras ständigt.

I årsrapporten kan man se att följsamhe-

ten till Socialstyrelsens riktlinjer har ökat
och därmed kvalitén i vården. Patientutbildning har en hög prioritet. Här uppfyller nu registrerade astma- och KOLpatienter i LVR målvärdet på > 80 %.
Frågeformulären AKT för astma och
CAT för KOL har också hög prioritering
enligt samma riktlinjer. I LVR besvarar
nu ca 80 % av de rapporterade patienterna frågeformulär om sjukdomskontroll. Man kan konstatera att ca 70 % av
de rapporterade astmatikerna har god
astmakontroll. Det betyder dock att 30 %
har dåligt kontrollerad astma. Här finns
en förbättringspotential. När det gäller
KOL har fler än två av tre patienter en hög
symtombörda, vilket betyder att KOL är
patienternas största problem och man har
få eller inga bra dagar.
Ett resultat i LVR-rapporten för 2017
som bekymrar är rökvanor. 15 % av vuxna

�
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Kerstin Fjällman Schärberg och Marie Ekelund.

astmatiker röker vilket är mer än genomsnittet i befolkningen och så många som
36 % av KOL-patienterna röker. Denna
stora riskfaktor för insjuknande och försämring måste få fortsatt uppmärksamhet.
Fysisk aktivitet är särskilt viktigt om
patienter med KOL ska må bra. Dryga
80 % av patienterna har uppgift om fysisk
aktivitet, och av dessa når ca 40 % upp till
målvärdet som är 5-7 stycken 30-minuterspass med fysisk aktivitet/vecka.

Vid Luftvägsregistrets monter, Lotta Ernström och Kerstin Sundell Bergström.

Rapporteringen av patienter som varit
sjukhusvårdade för KOL bör förbättras.
En svår KOL-exacerbation är ett tillstånd
som visat sig ha sämre framtidsutsikter
än t.ex. hjärtinfarkt och många cancersjukdomar. Här kommer en strukturerad
behandling att kunna ge patienterna ett
bättre liv.
Luftvägsregistrets årsrapport för 2017
visar att vården av luftvägssjuka i Sverige
har blivit bättre, men att det fortfarande
finns utrymme för förbättringar.

Årsrapporten 2017 kan läsas i sin helhet
på lvr.registercentrum.se

ALF TUNSÄTER

Docent, Överläkare
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Lungfibrosregistret – rapport från
svenska lungkongressen
"Ett viktigt arbete finns att göra i att undersöka i vilken
utsträckning komorbiditeter påverkar sjukdomsförloppet hos dessa patienter, mortaliteten, livskvalitén
och symptombördan."

D

et svenska lungfibrosregistret
startades hösten 2014 och samlar
in data från 22 sjukhus runt om i
landet. Antalet registrerade patienter har
stadigt ökat för att i december 2017 inkludera 348 patienter med idiopatisk lungfibros, IPF. Under svenska lungkongressen
2018 presenterades data som belyser de
komorbiditeter som drabbar patienter
i den registrerade kohorten (1). Män
(72 %) och före detta rökare (Män: 67 %;
Kvinnor: 54 %) utgör en majoritet av patienterna med en IPF- diagnos, med lungfunktionsvärden vid inklusion i registret
som tyder på restriktivitet med markant
sänkta diffusionskapacitetsvärden (i % av
förväntat ±SD: Män: 45,2±14,3; Kvinnor:
48,2±14,4) och total lungkapacitet (% av
förväntat ±SD: Män: 62,2±11,9; Kvinnor:
68,3±10,8; p<0,002).
En betydande andel, i synnerhet män, li-

der av kardiovaskulära sjukdomar. Dessutom föreligger en signifikant skillnad
könen emellan vad gäller förekomsten
av IPF och samtidig ischemisk hjärtsjukdom (Män(N, %): 56 (22,4 %); Kvinnor:
8 (8,2 %); Oddskvot (OR): 3,24, Konfidensintervall (CI) 1,48-7,09) samt andra
kardiovaskulära åkommor som hjärtsvikt och hjärtflimmer (Män: 74 (29,6 %);
Kvinnor: 9 (9,2 %); OR: 4.16, CI: 1,99-8,7).
Samtidigt uppger ungefär en tredjedel av
patienterna att de lider av hypertension
samt refluxbesvär. Diabetes rapporterades
hos 12,2 % av kvinnliga IPF- patienter och
14,6 % av manliga, och sömnapné var prevalent hos 4,1 % av kvinnorna och 6,8 %
av männen.
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Att patienter med IPF lider av andra sam-

tidiga sjukdomar är i sig föga förvånande. En förklaring till frekvensen av ovan
nämnda komorbiditeter kan vara gemensamma riskfaktorer som ålder och rökning. Ett viktigt arbete finns att göra i att
undersöka i vilken utsträckning komorbiditeter påverkar sjukdomsförloppet hos
dessa patienter, mortaliteten, livskvalitén
och symptombördan. Huruvida farmakologiska såväl som icke-farmakologiska
interventioner påverkar överlevnaden är
än idag okänt.
Kunskapsläget för prevalensen och komorbiditeters påverkan är än idag begränsad, även om det på senare år publicerats
registerbaserade studier i bland annat
Tyskland (2) samt en metaanalys (3) av
det samlade materialet på området. Studien gjord på det tyska INSIGHTS-IPFregistret visade bland annat att komorbiditeter och antalet sådana bidrar till en
försämrad livskvalité.

Referenser
1. Kalafatis D, Carlson L, Pesonen I, Ferrara G,
Sköld CM. Comorbidities in idiopathic pulmonary fibrosis (IPF): data from the Swedish
IPF Registry. Posterpresentation vid svenska
lungkongressen, Linköping, April 18-19, 2018.
2. Kreuter M, Swigris J, Pittrow D, Geier S,
Klotsche J, Prasse A, et al. Health related quality of life in patients with idiopathic pulmonary fibrosis in clinical practice: insights-IPF
registry. Respir Res. 2017 Jul 14;18(1):139.
3. Raghu G, Amatto VC, Behr J, Stowasser S. Comorbidities in idiopathic pulmonary fibrosis
patients: a systematic literature review. Eur
Respir J. 2015 Oct;46(4):1113–30.

Under kongressen hölls även en mycket

uppskattad eftermiddag i SLIFs regi med
fokus på lungfibros. Lungfibrosregistrets koordinator Lisa Carlson berättade
allmänt om registret och om de senaste
resultaten. Intressanta presentationer
gavs av radiolog Sven-Göran Fransson
om röntgendiagnostik och av fysioterapeuterna Gun Fager och Maria Nykvist
om träning vid fibros. Fibrosteamet i Linköping, representerade av Ewa Petterstedt, Helen Anzén och Linnea Nyblom,
redogjorde för hur de arbetar och Olle
Setterberg presenterade patientföreningen för lungfibros.

DIMITRIOS KALAFATIS

Leg. Apotekare
Forskarstuderande Karolinska Institutet
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Uppdaterade behandlingsriktlinjer
för hemsyrgas
Det mesta blir trots allt bättre med tiden. Swedevox styrgrupp har nu publicerat uppdaterade behandlingsriktlinjer för hemsyrgas 2018 (LTOT; www.ucr.
uu.se/swedevox/riktlinjer-behandlingar). Konnässören som åtnjöt föregående version från 2015 kommer i stort att
känna igen sig, men det har tillkommit
en del evidens och nyheter som sammanfattas i punktform.

Figur 1.

B

ehandlingsindikationen för LTOT
står sig; att förlänga livet för patienter med kronisk svår syrebrist
(PaO2 < 7.4 kPa) i stabilt skede trots
optimal behandling för underliggande
sjukdom(ar). Den stora amerikanska studien LOTT från 2016 visade att LTOT
inte hade någon effekt på överlevnad, risk
för sjukhusinläggning eller livskvalitet för
patienter med måttlig syrebrist i vila eller
endast vid ansträngning (1). En svaghet
i studien var dock att syrebristen endast
mättes vid ett tillfälle och man vet därför
inte om syrebristen var kronisk. Vi vet
att syrebrist ofta är övergående när patientens tillstånd förbättras t.ex. efter en
exacerbation.
• Det är viktigt att man säkerställer att
syrebristen är kronisk, genom blodgaser minst tre veckor isär. I praktiken
bör man antingen först konstatera svår
och kronisk syrebrist (> 3 veckor) innan
start av LTOT, alternativt om syrgas
redan satts in t.ex. vid hemgång från
sjukhus, så bör indikationen för LTOT
kontrolleras med blodgas efter minst 3
veckor.
• Evidensen för effekt är svagare för patienter med kronisk måttlig syrebrist
(PaO2 7.4 – 8 kPa) och komplikation
(pulmonell hypertension, högerhjärtsvikt eller sekundär polycytemi). Denna
grupp var med i de ursprungliga studierna som visade överlevnadsvinst och
studerades inte specifikt i senare studier
(såsom LOTT) – indikationen står därför kvar. För patienter med måttlig syrebrist utan dessa komplikationer finns
dock ingen indikation för LTOT.
• PaO2-värden uppvisar en icke obetydlig
variation när man jämför två blodgaser
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tagna tätt på en stabil patient (2). Grad
av syrebrist bör därför bestämmas genom minst två blodgaser.
• För patienter som utvecklar respiratorisk acidos, stigande PaCO2 under
utprovning (>1 kPa ökning) eller har
kvarstående stabil hyperkapni två veckor efter behandling för akut andningssvikt bör noninvasiv nattlig ventilering
övervägas.
• Det är okänt om LTOT givet mer än 15
timmar/dygn är bättre än LTOT 15 timmar/dygn. Det är möjligt att mer kontinuerlig syrgasbehandling kan innebära
en onödig börda och begränsning för
patienter. Det pågår en stor svensk
studie (REDOX) som jämför effekten
av LTOT ordinerad 24 timmar/dygn
med LTOT 15 timmar/dygn. Studiens
upplägg visas i Figur 1. För patienter i
Sverige som är aktuella för studien bestäms behandlingslängden genom att
patienten registreras i Swedevox och
randomiseras till antingen 24 eller 15
timmar/dygn. För patienter som inte
är aktuella för studien ordineras oxygen minst 15 timmar per dygn. Svenska
riktlinjer har tidigare angivit den lägsta
behandlingslängden av LTOT till 16
timmar/dygn. Detta har nu ändrats till

15 timmar/dygn i enlighet med evidens
och internationella riktlinjer (3). En stor
majoritet av enheter som förskriver
LTOT i Sverige håller på och inkluderas i REDOX vilket är glädjande. Mer
information om studien finns på: http://
www.ucr.uu.se/swedevox/studier/
redox.

Magnus Ekström
Specialistläkare, docent, Medicinkliniken,
Blekingesjukhuset, Karlskrona; Lunds universitet;
pmekstrom@gmail.com
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2. Mallat J, Lazkani A, Lemyze M, Pepy F, Meddour M, Gasan G, Temime J, Vangrunderbeeck
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Välkommen

TILL VETENSKAPLIGT SYMPOSIUM
- Senaste nytt inom lungforskning
18 september 2018 - Paris

Inbjudan
Mötet arrangeras av Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF) och Mediahuset i Göteborg AB
under ERS-kongressen i Paris.
Lokal: Mercure Paris Gare Montparnasse, 20 Rue De la Gaîté, Paris
Mer information och vägbeskrivning hittar du på slmf.se under Kalendarium & Kurser

Program:
Moderator: Ludger Grote, SLMF, vetenskaplig sekreterare
19.15
19.40
19.45

20.15

20.45
21.00

Samling med chips/frukt + soft drinks/mineralvatten
Inledning och välkomna, Chiesi
Presentation av avhandling:
The Blind Spot: Inflammatory Pathways and Specific Antigens in
Pulmonary Sarcoidosis, Ylva Kaiser, Stockholm
Presentation av avhandling:
Prognostiska faktorer vid icke-småcellig lungcancer (NSCLC)
Georg Holgersson, Gävle/Uppsala
Diskussion
Middag i restaurangen

Vi önskar dej varmt välkommen till detta symposium och efterföljande middag
Anmälan göres via länken senast den 30 juni: https://goo.gl/UZqqi4
Frågor till: Jens Bäck, jens@mediahuset.se +46 730 85 23 59 +46 31 707 19 30
SLMF genom: Ludger Grote, Vetenskaplig sekreterare och Stefan Barath, Ordförande

Arrangör: Mediahuset i Göteborg AB

Utställare:

Mötet arrangeras i enlighet med LERs/LMIs regelverk avseende:
Programinnehåll, Inga sociala aktiviteter, Kostnad för måltider, Föreläsararvoden, Utställare kan ej påverka det vetenskapliga programmet.

SLIF

Fördjupningskurs i lungsjukdomar
VÄLKOMNA till Uppsala och fördjupningskurs i lungsjukdomar för SLIF medlemmar.
Kursen vänder sig till dig som arbetar inom lungsjukvård och är ”ny på jobbet” med
ingen eller begränsad erfarenhet av lungsjukdomar.
Vår förhoppning är att du som kursdeltagare ska få en fördjupad kunskap om de
vanligaste/största sjukdomsgrupperna vi arbetar med. Vår ambition med kursen är att
öka de medicinska kunskaperna såväl som kunskaper i omvårdnad vid lungsjukdom.
Föreläsare vid kursen är sjuksköterskor, sjukgymnaster och läkare.
Kursen hålls under tre dagar 14 -16 november vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Avgiften för kursen är 2000 kr. I avgiften ingår kursdokumentation, lunch, kaffe och
frukt under kursdagarna och en gemensam middag (exkl. dryck) på torsdagskvällen.
Antalet deltagare är begränsat till 30 deltagare och anmälan till kursen är bindande.
Resa och hotell bokas och betalas av deltagarna separat.
Anmälan görs via mail till helene.wallstedt@akademiska.se
I anmälan behöver vi:
• Deltagarens namn, arbetsplats mobiltelefonnummer och mailadress
• Uppgift om matallergier
• Fakturaadress
Sista anmälningsdag är 21 oktober.
När du anmält dig kommer du att få en bekräftelse via mail.

Preliminärt program för fördjupningskurs i lungsjukvård
14 -16 november, Akademiska sjukhuset Uppsala
Registrering och kaffe från kl. 9.30 i ingång 30 bv Akademiska sjukhuset.
Onsdag (programmet startar kl. 10.00)
Lungcancer – symtom, diagnostik, behandling
Omvårdnad vid lungcancer
Insterstitiella lungsjukdomar
Respiratorisk insufficiens och blodgasanalys
NIV behandling

Fredag (kursen avslutas kl. 15.00)
Astma – symtom, diagnostik, behandling
Cystisk fibros
Palliativ vård vid lungsjukdom

Torsdag
KOL – symtom, diagnostik, behandling
Inhalationsteknik
Slemmobilisering och andningsteknik
Syrgasbehandling
Underventilering och ventilatorbehandling
Sömnapné
Lunginfektioner
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Reflektioner från utbildningsansvarig
från vinterhalvåret 2017/18
"Det är fascinerande att se hur väl man kan bedöma
tentandernas kunskap och förmåga till resonemang
bara genom en muntlig genomgång med
bitvis intrikata frågor."
ST-kurser

Under vinterhalvåret har jag som utbildningsansvarig inom
SLMF haft glädjen att se flera kurser för ST-läkare gå av stapeln
och alla välfyllda. Enstaka individer kom tyvärr inte in denna
gång, men principen är att vi ska försöka ge alla kurser ungefär
vartannat år så ny chans kommer relativt snart. ST-kurserna har
överlag fått god kritik i den gemensamt utformade kursenkät,
som alla kursgivare använt sedan föregående sommar och när
jag sammanställt resultaten ser jag att våra kurser verkligen fyller behoven, men att vi som kursgivare kan reflektera över att
variera pedagogiken bättre.
I SLMFs styrelse har vi nu bestämt att medlemmar i SLMF
ska ha förtur till våra ST-kurser, vilket börjar gälla till hösten
2018, då röntgenkursen är först ut v 37. SLMF-medlemmar får
dessutom en liten rabatt på kurs-avgiften. SLMF-medlemskapet
kommer att behöva anges i ansökningsblanketten.
Tyvärr har många av oss en tung vardag och våra kurser tenderar att ges lite glesare än normalt. Om detta skulle vara ett
stort bekymmer för någon av er ST-läkare så meddela undertecknad – men tänk också på att ni gärna får gå kurserna under
hela er utbildning, så spara inte alla lungspecifika kurser till slutet av er ST! Lungsjukdomar är ju numera en basspecialitet och
ni ST-läkare kan ta ut den Lungmedicinska specialiteten först.
Vad man ska tänka på är att placeringar/randningar bara får
räknas in en gång till en specialistkompetens och att det skiljer
2,5 år i placeringar mellan specialitet nr 1 och 2. Titta under
ST-fliken på hemsidan för mer info!
Specialistexamen

Innan man ansöker om sin specialistkompetens eller strax därefter rekommenderar jag att skriva vår specialistexamen i Lungsjukdomar. Denna planeras till varje år med först en skriftlig del
(där vi rekommenderar hemmakliniken att ge två veckors avsatt
tid för att fördjupa sig i frågorna) och sedan en muntlig del. För
första gången i år fick jag vara ansvarig för detta event och det
var väldigt intressant att läsa alla skriftliga svar och se hur en
fråga kan besvaras på flera olika sätt. I den muntliga delen deltog jag mer eller mindre som auskultant och fick se kollegorna
Anders Blomberg (representant från VK) och Lennart Nilholm
(tidigare utbildningsansvarig) grilla tentanderna och föra spän-
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nande diskussioner. Det är fascinerande att se hur väl man kan
bedöma tentandernas kunskap och förmåga till resonemang
bara genom en muntlig genomgång med bitvis intrikata frågor.
De skriftliga frågorna med svar kommer att presenteras löpande
i LoAF under året. Undertecknad var i det här fallet jävig ioch
med att två av dem som klarade examen arbetar på min egen
klinik i Göteborg: Stig Hagstad och Savvas Papadopoulus. Den
tredje godkända kommer också från västkusten: Ulrich Mager
från Halmstad. Grattis alla tre! Inom tre år har alla tre möjlighet
att även skriva den europeiska Hermés-examen, med kostnad
för själva examen betald av SLMF. Detta gäller förstås alla som
vill genomgå vår specialistexamen!
PG-kurs

Kurser för redan färdiga lungspecialister har länge saknats på
nationell nivå, men i år, v 11, gavs den första post-graduatekursen i SLMFs regi. Hanan Tanash hade i Malmö samlat en
ansenlig mängd föreläsare och kollegor från vår egen och närliggande discipliner inom ramen för kursen ”Ovanliga lungsjukdomar”. I och med att specialister från olika delar av vårt land
samlades i ett litet sammanhang och dryftade åkommor vi bara
stött på någon enstaka gång under vår karriär, blev det många
intressanta diskussioner med högt i tak. Och flera tänkvärda
take-home-message och namn på vem man ska fråga om man
tror att man har ett fall av någon specifik åkomma… Kursen
ges förhoppningsvis om ett par år igen och jag kan starkt rekommendera att söka den! I mellantiden planeras ytterligare en
post-graduate-kurs i Malmö, om komorbiditet vid KOL, som vi
hoppas kommer kunna ges under våren 2019.
Vi har ju också provat på att köra en kortkurs om svår astma
under våren, som en road show. Jag hoppas att ni lyckats komma
loss till detta event som vi valt att ge kvällstid för att så många
som möjligt skulle kunna ha möjlighet att närvara. Om kursvärderingarna faller väl ut så kör vi repris med annat tema nästa
vår. Är det något ämne ni längtar efter att få höra maila gärna
undertecknad. Det gäller givetvis om ni skulle vilja utöka turnén
till fler platser – eller om ni har andra spörsmål/funderingar
inom utbildningsområdet för lungläkare.
MARGARETHA SMITH

Utbildningsansvarig SLMF i ytterligare 2 år
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Utlysning av

SLMFs Lungmedicinska forskningsanslag
Ett av Svensk Lungmedicinsk Förenings (SLMFs) viktigaste syften är att stödja klinisk forskning inom lungmedicin i Sverige,
och i detta arbete inkluderas även samarbeten med läkemedelsindustrin.
SLMF utlyser därför för femte gången ett lungmedicinskt forskningsanslag till projekt som anses ha särskild hög kvalitet och
god klinisk potential. Anslaget skall användas för forskning inom klinisk lungmedicin och syftar till att stimulera genomförandet av angelägna forskningsprojekt i Sverige. Det totala anslaget uppgår till 500 000 SEK, och förutom SLMF bidrar
följande läkemedelsföretag med 50 000 SEK vardera: AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi Pharma, GlaxoSmithKline,
MundiPharma, Novartis, Orion Pharma, Roche och Teva.
Anslaget avser bidrag till en sökande, men kan om bedömningskommitten så rekommenderar, utdelas till högst två sökanden.
Mottagare kan endast vara en enskild person.
Sökande ska vara disputerad, självständig och i första hand klinisk forskare med patientorienterad forskning inom det
lungmedicinska området. I andra hand kan anslaget utdelas till icke kliniskt verksam forskare men med dokumenterat nära
samarbete med kliniker. Sökande måste dessutom vara medlem/associerad medlem i SLMF sedan minst ett år tillbaka. SLMF
ser positivt på ansökan från yngre forskare som eftersträvar att utveckla sin egen forskningslinje inom det lungmedicinska
området. Anslaget är att betrakta som basanslag och får fritt disponeras av sökanden med krav på ekonomisk och vetenskaplig
redovisning till SLMF senast 2020-12-31. I vetenskapliga artiklar som tillkommit med stöd av SLMF forskningsanslag skall i
publikationen anges "Swedish Respiratory Society". Vidare förutsätts att anslagstagaren presenterar sitt projekt i en artikel
i Lung & Allergiforum.
Ansökan om maximalt fyra A4-sidor (Arial 12 pt, 1,5 radavstånd) ska göras på svenska språket och innehålla följande rubriker:
Titel:
Bakgrund:
Målsättning/Frågeställning:
Material och metoder:
Patientbetydelse:
Genomförbarhet:
Etisk reflexion samt i förekommande fall diarienummer för etiskt godkännande:
Andra anslag för projektet:
Till ansökan ska bifogas kort CV (max 1 A4-sida) och publikationslista med de senaste 5 årens vetenskapliga publikationer.
Sista ansökningsdatum 2018-09-30.
Ansökan insändes elektroniskt till SLMFs vetenskaplige sekreterare (vetenskaplig-sekr@slmf.se).
Bedömningskommittén består av SLMFs vetenskaplige sekreterare (Professor Ludger Grote, Göteborg) och ordförande i SLMFs
vetenskapliga kommitté (Professor Christer Janson, Uppsala) samt tre externa ledamöter. Kommitténs beslut kan inte överklagas. Om inga tillfredsställande ansökningar inkommit, kan styrelsen besluta att ny utlysning skall ske. Vid tilldelning tas
hänsyn till forskningsprojektets originalitet, kliniska relevans och dess vetenskapliga värde liksom den sökandes vetenskapliga
bakgrund, kompetens och möjligheter att kunna fullfölja forskningsplanen. Anslag kan inte delas ut till samma mottagare
två år i rad. Anslag delas inte heller ut förrän projektet är etiskt godkänt.
Beslut om fördelning av anslaget fastställs av SLMFs styrelse och meddelas skriftligen via e-mail till den/dem som beviljas
anslag samt anslås på SLMFs hemsida under november-december 2018. Projekt som erhållit anslag presenteras genom
föreläsning och utdelning av diplom vid Svenska Lungkongressen i Stockholm 3-5 April 2019.
Ekonomisk redovisning av erhållet anslag ska inkomma till SLMFs styrelse senast två år efter tilldelning, dvs. 2020-12-31.
Vid frågor angående anslaget, kontakta SLMFs vetenskaplige sekreterare, Ludger Grote, e-post enligt ovan.
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Reflektioner kring specialistexamen 2018
Det vore väldigt trevligt om vi blev några fler från Sverige
som siktar på examen i Madrid 2019!

S

om ST-läkare i slutfasen av sin utbildning alternativt som
nybliven specialist i lungmedicin erbjuds man möjligheten
att få göra specialistexamen i SLMF:s regi. Examinationen är i två delar; en hemtentamen med i år 6 frågor och en
muntlig examination. För den skriftliga delen får man 2 veckors
inläsningstid och bara det i sig är i min mening en anledning
att anmäla sig. Fallen skickades ut strax innan julhelgerna med
en deadline i slutet av februari. Här vill jag tipsa kollegor som
står i begrepp att göra examen att inte göra som i alla fall jag
gjorde, nämligen att vänta med att börja arbeta med frågorna
tills det bara återstår någon vecka innan svaren ska lämnas in.
Vid översiktlig läsning får man lätt ett bedrägligt intryck att detta
är snabbt överstökad vilket sannolikt är en viss missräkning. Ska
man på ett seriöst sätt någotsånär metodiskt kunna gå igenom
litteraturen för de olika frågorna krävs det en hel del tid, särskilt
om man ska kunna lämna dugligt läsbara svar. Med detta sagt
är det (alltför) sällan i vår dagliga verksamhet som det erbjuds
avsatt tid att djupare kunna förkovra sig i flertalet vitt skilda
frågeställningar inom vår specialitet. Under denna period kändes
det stundvis priviligierat att få ägna fokus åt läsning av artiklar
på sin arbetstid. I en optimal värld skulle det vara utmärkt med
återkommande ”studiedagar” förlagt till arbetstid när man kan
djupdyka i nya rön. Mot bakgrund av den pågående diskussionen
kring fortbildning av specialister har det slagit mig att kanske
detta kunde vara ett komplement till formaliserade utbildningsinsatser?

minatorerna högst professionella och skapade en snabbt en bra
atmosfär vilket varade hela dagen. Vi fick dels redogöra för hur
vi resonerat kring våra svar, med tillhörande följdfrågor, samt
även redogöra mer allmänt för handläggning av olika tillstånd
inom vår specialitet.
När man närmar sig slutfasen av ST är det sannolikt en lång

tid sedan föregående gång man genomgick en examination av
mer extensivt slag. I mitt fall skedde detta senast i samband
med disputation för 3 år sedan. I jämförelse med det tillfället
var denna specialistexamen en trevlig och avslappnad – men
samtidigt seriös – företeelse. Jag kan bara varmt rekommendera till alla inom vår specialitet att genomgå specialistexamen.
Dels för att det ger en kvalitetssäkring för professionen, men
även för att det ger en viss tillfredsställelse att ha lagt ned tid på
egen utveckling och att ens arbete befunnits godkänt. Nöjer man
sig inte med den svenska examinationen, så finns ju även den
europeiska specialistexamen. Godkänt resultat på den svenska
delen medför att SLMF sponsrar anmälningsavgiften till den
europeiska examen under förutsättning att man gör detta inom
3 år. Vi som gjorde examen detta år planerar självfallet att ta
chansen och göra detta, men vi siktar på nästa år. Det vore väldigt trevligt om vi blev några fler från Sverige som siktar på
examen i Madrid 2019!

Den muntliga examinationen sker under en dag och i år var

platsen Göteborg, dit två erfarna kollegor kom med avsikten
att grilla oss. Denna gång var vi bara tre anmälda – i min mening borde vi ha varit betydligt fler. Att vi inte var så många
bidrog dock till att diskussionen mellan oss respondenter och
examinatorerna blev mycket bra. Vi skulle säkert ha kunnat sitta
flera dagar, men den angivna tiden räckte till syftet. Att bli examinerad kan ofta ge en viss känsla av press, men här var exa-
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Vi kommer löpande att publicera frågor och svar från 2017 års specialistexamen, denna gång med svar från Stig Hagstad.

Fråga 1 – Redogör för differentialdiagnoser till astma och hur du utreder dessa.
Svar från Stig Hagstad.

A

stma är en folksjukdom som drabbar ca 8-10 % av den
vuxna befolkningen. Astmasjukdomen definieras av
Global initiative for asthma (GINA) som en heterogen
sjukdom, vanligtvis med underliggande kronisk luftvägsinflammation, som utmärks av respiratoriska symptom vars intensitet
varierar över tid i kombination med varierande grad av lungfunktionsnedsättning (1). Eftersom det inte finns ett entydigt
enkelt test som avgör huruvida astma föreligger krävs för säker
astmadiagnostik ofta en kombination av flera metoder. Anamnesen är självfallet högst central, både för att fastställa diagnos,
men även få vägledning kring differentialdiagnostik. Förekomst
av luftvägssymptom, såsom ronchi, hosta med eller utan slem
utan att samtidigt vara infekterad, dyspné, nattliga symptom
samt i förekommande fall effekt av redan insatt medicinering
är exempel på symptom som bör efterfrågas. Föreligger utlösande triggers, såsom allergen, kall luft, fysisk aktivitet eller
infektioner? Rökvanor samt yrkesanamnes bör alltid efterfrågas.
I astma finns 3 kliniska huvudkomponenter: reversibel bronkobstruktion, luftvägsinflammation och bronkiell hyperreaktivitet. Dessa kan objektifieras med olika diagnostiska metoder
såsom spirometri med reversibilitetstest, blod/sputumprover,
mätning av kväveoxid i utandningsluft, direkta och indirekta
bronkiella provokationsprover med mera. Vid debut i vuxen ålder och/eller vid atypiska besvär är ofta radiologisk avbildning
tillrådigt för att utesluta andra tillstånd, då astma i sig inte ger
patologisk lungröntgenbild.
Är anamnesen tydlig, andningsfysiologiska undersökningar
talande för reversibel bronkobstruktion och/eller positiva för
bronkiell hyperreaktivitet i kombination med att patienterna
svarar med symptomfrihet på behandling är vidare diagnostik
sällan nödvändigt. Svårbehandlad, eller okontrollerad, astma är
dock ej ovanligt förekommande. En svensk populationsbaserad
studie där 744 astmatiker undersöktes definierades svår astma
som förekomst av ett av följande: multipla symptom trots pågående behandling, FEV1<70 % av förväntat, frekvent användning
av rescue- medicinering, nattliga symptom minst 1 gång/vecka
eller besök på akutmottagning alternativt perorala kortisonkurer. Man fann att 36.7 % av astmatikerna uppfyllde minst ett, och
13.2 % minst två av dessa kriterier (2). Utöver det självklara att
tillse att individer med astma ej är underbehandlade bör man
ha i åminne att astma i mångt och mycket är en diagnos som
bygger på sannolikheter och kliniska sammanvägningar, samt
att symptom som ses vid astma förekommer vid en rad olika
tillstånd. Vid utebliven effekt av medicinering eller tvivel rörande
diagnosen astma föreligger ett stort antal differentialdiagnoser
och konkomitanta morbiditeter till astma som kan övervägas.
Beroende på patientens ålder och symptomatologi kan vidare
utredning riktas något (3).
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Hosta kan i sig själv vara ett dominerade symptom vid astma, så kallad cough-variant asthma. Dock bör andra tillstånd
övervägas, bland annat ”chronic upper airway cough syndrome”
– där bra svensk term saknas men ibland kallad baksnuva –
refluxsjukdom, bronkiektasier, paradoxal stämbandsrörlighet
eller biverkan av till exempel ACE-hämmare. Anamnes på nästäppa, sinuiter eller droppkänsla i svalget inger misstanke om
”baksnuva”. Refluxsjukdom är vanligt förekommande hos astmatiker (3) och symptomen inkluderar utöver klassiska refluxsymtom även nattlig hosta. Upprepade infektioner och patologisk
röntgenbild ger misstanke om bronkiektasier.
Dyspné är en subjektiv känsla av andnöd som kan vara både
akut eller kronisk och kopplad till en lång rad sjukdomar. Differentialdiagnostiskt gentemot astma kan nämnas hjärtsvikt, klaffvitier, pulmonell hypertension av olika genes och lungembolism.
I de fall dessa tillstånd övervägs ingår bland annat UCG i den
basala utredningen. Vidare kan även α-1-antitrypsinbrist övervägas hos yngre individer med hereditet för emfysem. Brist på
enzym kan vederläggas med ett enkelt blodprov och diagnosen
bekräftas med prov för genotypning. Vid progredierande dyspné
bör även interstitiell lungsjukdom eller lungtumör förekomma i
den differentialdiagnostiska utredningen.
Paradoxal stämbandsrörlighet kännetecknas av att stämbanden adduceras, i stället för abduceras, vid inandning och ses
företrädesvis hos yngre patienter. Utlösande faktorer kan vara
fysisk ansträngning eller emotionell stress och symptomen inkluderar attackvis påkommen stridorös andning, hosta och heshet. Symptomen försvinner ofta hastigt även utan medicinering
och objektiva fynd i lugnt skede förekommer sällan. Hos individer med anamnes enligt ovan, som inte svarat på konventionell
behandling bör remiss till ÖNH för laryngoskopi med denna
frågeställning övervägas (4).
Sensorisk hyperreaktivitet (SHR) är ett tillstånd som karakteriseras av luftvägsbesvär utlösta av doftande ämnen. SHR ses hos
drygt 6 % av den vuxna befolkningen och framför allt hos kvinnor. Vanliga symptom inkluderar hosta, dyspné samt tryckkänsla
över bröstet och är kopplat till triggerfaktorer såsom parfym,
cigarettrök, kemikalier, lösningsmedel etc. Förutsatt att inte konkomitant astma föreligger har denna grupp ingen effekt av astmamediciner, normal lungfunktion och ett normalt metakolintest.
SHR utreds med capsaicintest samt ett riktat frågeformulär (5).
Undersökning av B-eosinofiler kan anses utgöra en del av
basalutredningen. Astma består av flertalet fenotyper, där både
allergisk och icke-allergisk eosinofil astma är vanligt förekommande. Eosinofili, i kombination med upprepade exacerbationer
trots optimal behandling är också indikation för immunoterapi
med anti-IL5 läkemedel. Orsaker till eosinofili inkluderar dock
en lång rad olika tillstånd:
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infektiösa (invasiva parasiter såsom Strongyloides stercoralis)
respiratoriska (astma, eosinofil pneumoni)
gastrointestinala (eosinofil gastroenterit/oesophagit),
allergiska (Allergisk bronkopulmonell aspergillos, eksem,
astma)
– vaskulit (Churg-Strauss syndrom)
– maligna (leukemi, lymfom)
– blandade tillstånd, såsom idiopatiskt hypereosinofilt syndrom
(6).
Vid fynd av eosinofili får man således vägledas av patientens
symptom samt kliniska presentation och utföra adekvat radiologisk samt labbmässig undersökning. Dock är alla tillstånd
ovan inte enbart differentialdiagnoser till astma, utan snarast
att räkna som konkomitant sjukdom. Exempelvis allergisk bronkopulmonell aspergillos (ABPA) är ett immunologiskt svar på
kolonisation med aspergillus som nästan uteslutande drabbar
individer med astma eller cystisk fibros. Förekomsten är uppskattningsvis 1-2 % av alla astmatiker, men på specialistkliniker
har prevalensen rapporterats vara så hög som 13 % (7). Diagnosen bör misstänkas hos astmatiker med återkommande exacerbationer och diagnosen bygger bland annat på förekomst av
ökat S-IgE samt positivt pricktest alternativt förekomst av IgEantikroppar mot aspergillus.
Hos äldre individer med rökanamnes kan differentialdiagnostiken gentemot KOL ibland vara svår. Ett diagnostiskt kriterium
vid KOL är förekomst av irreversibel bronkobstruktion, som
dock även kan förekomma vid underbehandlad astma. Därtill
kan svår astma i barndom ge upphov till accentuerad lungfunktionsnedsättning i vuxen ålder (8). Att KOL och astma därtill
kan samvariera har uppmärksammats de senaste åren. AsthmaCOPD overlap (ACO) förefaller vara associerat med bland annat

ökad förekomst av exacerbationer, nedsatt livskvalitet och mortalitet jämfört med de enstaka sjukdomarna i sig. (1) Eftersom
både KOL och astma är tämligen heterogena tillstånd, utgör
ACO inte heller någon singulär sjukdomsentitet, utan en högst
heterogen grupp som i olika grad uppvisar karakteristika från
bägge tillstånden.
För att slutligen besvara frågan: hur utreder du differentialdiagnoser till astma? Med bakgrund av texten ovan visar det
sig att det är svårt att ge ett svar i form av ett flödesschema
som passar alla tillstånd. I första hand tittar jag på vad det är
för patient framför mig. Vad har patienten för symptom? Hur
har diagnosen ställts? Vilka undersökningar har utförts? Vilka
mediciner har man prövat – har patienten tagit dessa och med
vilken effekt? Har patienten tydliga symptom som skulle tala
för annan sjukdom? Som med allt annat individualiseras både
utredning och behandling därefter.
Referenser
1. Ginaasthma.org. Accessed 2018-02-12
2. Mincheva et al. High prevalence of severe asthma in a large random
population study. JACI 2017 doi:10.106/j.jaci.2017.07.047
3. Papi A et al. Asthma. Lancet 2017 Dec 19. Doi: 10.1016/S01406736(17)33311-1
4. Fretzayas A et al. Differentiating vocal cord dysfunction from asthma.
Journal of Asthma and Allergy. 2017;10:277.283
5. Johanson et al. Relationship between self-reported odor intolerance and
sensitivity to inhaled capsaicin: proposed definition of airway sensory
hyperreactivity and estimation of its prevalence. Chest 2006;129(6):1623-8
6. Divarakan S et al. All that wheezes… NEJM 2017;377:477-484
7. Agarwal R. Allergic
2009;135(3):805-826
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8. McGeachie MJ et al. Patterns of growth and decline in persistent childhood asthma. NEJM 2016; 374:1842-52

Fråga 4 – Flygning och lungsjukdomar – hur går det ihop? Redogör för risker
vid flygning för patienter med lungsjukdom med särskild hänsyn tagen till t.ex.
respiratorisk insufficiens respektive pneumothorax. Skilj på kommersiell flygning
och akuttransport. Vilka riktlinjer finns det? Hur löser du dessa problem praktiskt?
Svar från Stig Hagstad.

U

ppskattningsvis 3,7 miljarder personer flög på över 40
miljoner kommersiella flighter 2016 (1). Även om flygtransporter för de allra flesta är en ur medicinskt synpunkt säker företeelse, finns det personer som på grund av sin
sjukhistoria som är utsatt för ökad risk för oönskade händelser
in-flight. Medicinska tillbud ombord är inte heller helt ovanligt
förekommande. En amerikansk studie från 2013 visade på att
det i uppskattningsvis 1 flight av 604 förekom akuta medicinska
incidenter, och av dessa var respiratoriska symptom det huvudsakliga problemet i 12 % av fallen (2).
Väl ombord ett flygplan är tillgången på både utrustning och
utbildad personal oftast begränsad vilket medför att de som
drabbas är i en speciellt utsatt situation. En ur lungmedicinsk
intressant och tämligen dramatisk beskrivning av fältmässig
handläggning av in-flight pneumothorax under färd från Hong
Kong till London torde sannolikt representera ett extremfall
(3). Bäst är dock att försöka förekomma potentiella problem,
genom att försöka bedöma det som i internationell litteratur
Lung & Allergiforum • Nummer 2/2018

kallas fitness-to-fly, eller på svenska lämpligheten att flyga hos
de patienter som kan tänkas vara i riskzonen. Viktigt att veta i
sammanhanget att den enskilde patienten alltid flyger på egen
risk, samt att flygkaptenen på den aktuella flighten alltid äger rätt
att vägra ombordstigning om han bedömer patienten för sjuk för
att flyga. Pre-flight undersökning syftar således till att försöka
optimera patienten så gott det går inför en flygning, samt att i
berörda fall avråda från flygning.
Kommersiell flygning sker sedan många år i kabiner där atmosfärtrycket ska motsvara atmosfären vid maximalt 8000 fot,
eller 2438 meter ovan havsytan, vid vilket partialtrycket av syre
faller till en nivå som motsvarar att andas 15 % oxygen (4). Denna sänkning av syrgastryck leder till en fysiologisk respons som
inkluderar viss hyperventilation och lättare tachykardi men som
saknar klinisk betydelse för den överväldigande majoriteten av
resenärer. Patienter med underliggande lungsjukdom kan dock
ha mindre marginaler och därmed vara i riskzon för att utveckla
kliniskt manifesta symptom.
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En viktig fråga är om patienten är i behov av syrgas i samband
med flygresa. Generellt rekommenderas syrgasbehandling om/
när PaO2 är <6.6 kPa alternativt saturation <85 %. BTS föreslår
att utredning inleds med mätning av pulsoxymetri, och om värden <92 % föreligger i vila rekommenderas syrgas vid flygning,
då antagandet är att dessa blir mer hypoxiska in-flight (4, 5).
Är vilosaturation 92-95 % i kombination med en riskfaktor (exempelvis FEV1 <50 % av förväntat, hyperkapni, exacerbation av
KOL de senaste 6 veckorna, oförmåga att promenera >50 meter
utan bli symptomatisk, restriktiv lungsjukdom pulmonell hypertension, hyperkapni och cerebrovaskulär eller kardiell sjukdom)
föreslås utökad utredning. 6-minutersgångtest var tidigare del av
utredningsgången enligt BTS, men på grund av låg följsamhet är
den rekommendationen nu borttagen. Istället rekommenderas
High-altitude simulation test (HAST), där patienten får andas
en hypoxisk gasblandning under 20 minuter med syrgashalt om
15 % (vilket motsvarar syrgastryck in-flight) under kontroll av
vitala parametrar. Får patienten <6.6 kPa, eller <85 % saturation
i samband med testet rekommenderas syrgas. För patienter med
saturation >95 % i vila anser BTS supplementär syrgas ej nödvändig. I en norsk studie undersöktes 100 patienter med KOL i
syfte att ta fram lämplig algoritm för utredning av syrgasbehov
in-flight. Sammanfattningsvis rekommenderas HAST för de som
antingen har initial saturation i vila på 92-95 %, saturation ovan
84 % i samband med gångtest eller har initial saturation i vila på
>95 %, men desaturerade (<84 %) i samband med gångtest. (6)
Resultaten från denna studie ligger även till grund för SLMFs

rekommendationer för utredning av KOL-patienter inför flygresa och algoritmen visas i figur 1 nedan. I riktlinjerna påtalas
förvisso att HAST ”inte finns tillgängligt i någon större omfattning i svensk klinisk praxis”. SLMF anser således i pragmatisk
anda att i de fall HAST rekommenderas enligt algoritm, men
inte finns tillgängligt, så föreslås oxygen vid flygning längre än
2-4 timmar. Kan utredning påvisa behandlingskrävande hypoxi
är vanlig syrgasdosering 2 liter/min, om patienten har normalt
pCO2. Har patienter redan LTOT kan det rekommenderas att
öka dosen med 1-2 L/min. LTOT >4 L/min anses vara en kontraindikation för flygresor.
Utöver ändrat syrgastryck blir en annan effekt av ändrat atmosfärtryck i kabinen i enlighet med Boyles lag: att vid konstant
temperatur föreligger en invers korrelation mellan tryck och
volym. Vid lägre tryck expanderar således fri gas, motsvarande
en ca 30 % volymsökning vid normalt kabintryck (6). Detta har
direkta implikationer vad gäller patienter med pneumothorax.
Fallrapporter om insjuknande i pneumothorax in-flight föreligger, även om dödlighet i akut påkommen pneumothorax inflight förefaller mycket ovanligt. En mycket vanlig frågeställning
är dock när patienter som haft pneumothorax kan tillåtas flyga.
Litteraturen förefaller instämma i att patienter med kvarstående
pneumothorax bör avrådas från flygning. Här kan dock nämnas
en mindre studie från USA som inkluderade 183 patienter som
genomgått CT-ledd biopsi, där 65 av dessa fått pneumothorax.
50 av dessa flög inom 4 dygn efter senaste röntgenkontroll. Vid
telefonuppföljning framkom ingen statiskt säkerställd skillnad

Figur 1. Flödesschema för utredning avseende behov av syrgas in-flight (5).
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mellan upplevda symptom in-flight mellan de med respektive
utan pneumothorax och ingen behövde medicinsk tillsyn ombord. Författarnas konklusion, samt praxis vid deras institution,
var att godkänna patienter för flygning även med manifest, men
radiologiskt stabil pneumothorax efter CT-ledd punktion (7).
Efter en spontan pneumothorax rekommenderar BTS att
vänta >7 dagar, och efter en traumatisk pneumothorax >14 dagar efter radiologisk resolution (4). Till stöd för det sistnämnda
finns en studie av 12 patienter, där 10 patienter väntade >14
dagar innan flygning utan att uppleva ökad symptombörda inflight, medan 1 (av 2) som flög <14 dagar upplevde respiratoriska
besvär. (8) En nyare studie från Alaska med 75 individer med
traumatisk pneumothorax eller hemopneumothorax, där deltagarna flög i median 6 dagar efter drändragning (10 av dessa med
kvarvarande, radiologiskt stabil pneumothorax) kunde dock inte
se några negativa händelser in-flight hos deltagarna (9). Hur
patienter med sekundär spontan pneumothorax ska hanteras
är inte lika tydligt preciserat. BTS skriver att individer med underliggande lungsjukdom har högre recidivfrekvens, framför allt
första året, och att de som inte genomgått definitiv kirurgisk
åtgärd kan rådas att avhålla sig från flygning. Rimligen bör multisjuka patienter erbjudas individuell bedömning, beroende på
grad av underliggande sjuklighet.
Undertecknad har inte kunnat hitta svenska generella rekommendationer när patienter med pneumothorax ska tillåtas flyga.
Lokala riktlinjer från Stockholm rekommenderar karens på 4

veckor efter läkning, men utan att källor till rekommendationen
angivits (10). Genomgående vid informell diskussion med kollegor framkommer en förhållandevis restriktiv inställning med
rekommendationer på flertalet veckor till månaders karens från
flygning efter utläkt pneumothorax.
Referenser
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5. Flygresor och KOL. www.slmf.se/kol/niva-3/flygresor-ock-kol/ Accessed
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pneumothorax. Int J Circumpolar Health 2014;73:1-3
11. Pneumothorax. http://www.janusinfo.se/Akut-internmedicin/ Lungsjukdomar/ Pneumothorax/ Accessed 18-02-19

Inbjudan till unik nationell studie av hemsyrgas

REDOX

Multicenter, fas IV, registerbaserad, randomiserad, kontrollerad studie (R-RCT)
Samtliga enheter som förskriver terapeutisk hemsyrgas (Långtidsoxygenterapi; LTOT) i Sverige
inbjuds att vara med i studien REDOX (REgistry-based randomized controlled trial of treatment
Duration and mortality in long-term OXygen therapy), världens första R-RCT inom lungmedicin.
REDOX jämför effekten av LTOT ordinerad 15 tim/dygn mot 24 tim/dygn på överlevnad efter ett år
samt sjuklighet, sjukhusinläggningar och livskvalitet.
Patienterna ska uppfylla gällande kriterier för LTOT (alla diagnoser) och bedömas kunna medverka.
Patienter randomiseras vid registrering i kvalitetsregistret Swedevox. Uppföljning sker genom
register och belastar inte vården.
Inbjudan skickas ut till alla enheter som förskriver LTOT i Sverige. Vid frågor kontakta:
swedevox.syrgaskoordinator@outlook.com
Vår förhoppning är att få med samtliga förskrivande enheter i Sverige i denna unika och viktiga
studie som planeras starta tidigt 2018.
För REDOX styrgrupp
Magnus Ekström, Medicinkliniken, Blekingesjukhuset
Josefin Sundh, Hjärt-lungkliniken, Universitetssjukhuset Örebro
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SFFA

Verksamhetsberättelse för
Svenska Föreningen För Allergologi (SFFA) 2017
Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet 2016/2017 till 458

personer, av dessa var 278 läkare. Motsvarande antal april 2018
var ca 450 st.
SFFAs styrelse har från föregående årsmöte haft följande sam-

mansättning:
Ordförande: Caroline Nilsson
Vice ordförande: Ann Pontén
Vetenskaplig sekreterare: Maria Jenmalm
Administrativ sekreterare: Adina Pascu
Kassör/skattmästare: Jon Konradsen
Internationell kontaktperson: Åke Davidsson
Övriga ledamöter: Kerstin Romberg, Patrik Nordenfelt och
Marit Westman
Det praktiska arbetet med ekonomi, medlemsregister, utskick
mm sköts av Eva Hallner, adjungerad till styrelsen.
Övriga representanter

SFFA har en representant, Patrik Nordenfeldt, i Specialitetsrådet
för specialiteten allergologi (SSA). I övrigt består rådet av
Monica Arvidsson (ordförande), Maria Starkhammar (sekreterare), Ulla Nyström, Karin Strandberg, Marianne Eriksson.
SFFA har en representant, Maria Jenmalm, i Svensk allergiforsknings stiftelse (SAS). I övrigt består SAS av Teet Pullerits (ordförande), Per Gustavsson, Ulla Nyström.
SFFAs valberedning har utgjorts av Monica Arvidsson (sammankallande), Eva Millqvist, Ulla Nyström och Johan Alm.
Föreningens revisorer har under året varit Ann Hammarlund
och Linda Curstedt samt suppleant Janne Björkander.
Styrelsens arbete

Styrelsen har sammanträtt vid fem tillfällen varav fyra telefonmöten (8/5, 4/9, 29/11 2017, 7/2 2018) och ett sammanträde
i samband med SFFAs höstmöte (5/10 2017). På grund av att
SFFAs årsmöte 2018 hålls på måndag till tisdag så har inget styrelsemöte hållits före årsmötet men kommer att ske i samband
med årsmötet 16/4 2018.
Arbete med att uppdatera det befintliga ASIT-dokumentet pågår, Teet Pullerits är sammankallande. Troligen ut på remiss i
maj 2018.
Då det under våren 2018 blivit brist på allergener till allergenspecifik immunterapi har det på hemsidan publicerats råd om
hur mottagningarna kan agera.
Tillsammans med Barnläkarföreningens allergisektion och
Astma och Allergiförbundet har ett samarbete påbörjats
för att skicka en skrivelse och uppvakta Socialstyrelsen ang.
Allergisjukvården i Sverige. Brevet som skickades förra året till

56

Gabriel Wikström och socialdepartementet om bristerna och
ojämlikheten inom allergisjukvården i Sverige har inte blivit
besvarat. Under 2017 har flera olika media ex SVT och Dagens
Medicin rapporterat om bristen av allergikompetenta läkare
samt konsekvenserna av detta. Trots detta har inga svar från
Socialdepartementet eller Socialstyrelsen erhållits. I 5 landsting
finns ingen allergiläkare för vuxna, Norrbottens läns landsting,
Landstinget Västernorrland, Landstinget Västmanland, Region
Örebro län, Region Gotland. På barnsidan är det något bättre
med åtminstone en deltidsallergolog i samtliga landsting. Dock
är medelåldern hög.
Under 2017 har starten gått för Nationella Programråd för Kunskapsstyrning. Ett programråd heter Lung och Allergisjukdomar
men har olyckligtvis ingen allergolog i den nationella styrgruppen trots påtryckningar från SFFA.
Under 2017 har Svenska Läkaresällskapet (SLS) kommer med
förslag om att de olika delföreningarna i SLS (SFFA är en delförening) ska vara medlemmar i SLS och inte enskilda individer.
Detta innebär att vi, SFFA, behöver betala en summa pengar för
varje läkarmedlem vi har i SFFA oavsett om denne redan är med
i SLS eller ej. Beslut kommer att tas på årsmötet 16 april 2018.
De internationella kontakterna är goda, genom vår internationelle representant Åke Davidsson. Senaste året har SFFA representerats vid EAACI mötet i Helsingfors 2017, samt vid mötet
med NAS (National allergologysociety) i München 2018. Nordiska Föreningarna för Allergologi (NFA) diskuterade nordiskt
samarbete och möte. Beslöts att Norge ansvarar för nästa möte
som kommer att annonseras i god tid, något oklart när.
Föreningen har besvarat en remiss från Sveriges Läkarförbund
angående Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden. Detta
gällde bland annat att farmaceuter skulle utföra snabballergitest,
ex Phadiatop Rapid. Vårt svar var att vi var oroade för en överdiagnostisering av allergi då anamnesen inte tas i beaktande. Föreningen har fått ett flertal remisser från Svenska läkaresällskapet
och Svenska läkarförbundet men då flera av dessa rört frågor
som ligger långt från vår verksamhet har vi inte besvarat dem.
Medlemmarna har fått fyra utskick med information från föreningen om aktiviteter, utbildningar och aktuella forsknings- och
resestipendier. Informationen publiceras också under rubriken
Nyheter på hemsidan samt i föreningens tidning Lung och Allergiforum. Tidningen produceras i samarbete med SLMF (Svensk
LungMedicinsk Förening) och utkommer 4 gånger per år i pappersform men kan också nås via föreningens hemsida eller webben; http://www.slmf.se/lung-allergi-forum-ny
Medlemsärenden har administrerats av Eva Hallner.
Forskningsstipendier redovisas separat av Svensk allergiforsknings stiftelse.
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Utbildning och vetenskaplig aktivitet

SFFAs vårmöte hölls 29 mars 2017 tillsammans med Dagens
Medicin och Astma och Allergiförbundet på Bonnierhuset i
Stockholm. Temat var ”Den glömda folksjukdomen – vem tar
ansvar för allergivården?” En av gästerna var Dag Larsson(S)
som lovade att ta upp problematiken med allergologbrist med
förre socialministern. I övrigt diskuterades även det Finska
Allergiprogrammet.
Allergidagen, höstmötet, hölls traditionsenligt 1:a fredagen i oktober i Stockholm, Aula Medica, Karolinska Institutet, 6 oktober.
Mötet uppmärksammade IgE 50 år med ett internationellt möte;
IgE 50 years, past, present and future – from bench to bedside.
För beskrivning av mötet som var välbesökt av deltagare från
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både Sverige och andra länder i Europa, se http://slmf.se/sites/
default/files/pdf/LOAF_4-17_ua.pdf Efter symposiet fortsatte
IgE 50-årsfirandet i Vasamuseet med museibesök, musik och
en trevlig middag – en dag att minnas!
Tillsammans med ALK har föreningen under verksamhetsåret
anordnat 3 baskurser och en fortsättningskurs i Allergen immunterapi.
Det nationella läkarmötet, tidigare Riksstämman, blev under
2017 inställt på grund av för få anmälda. Inga delföreningar hade
planerat program.
Stockholm 16 april 2018
CAROLINE NILSSON

Ordförande
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SLMF

SLMF – NYA MEDLEMMAR
ASSOCIERADE
MEDLEMMAR
SAMMANFATTNING
AV AVHANDLINGEN:

ORDINARIE MEDLEMMAR
Nurdan Sandalci
Bartlomiej Gawel
Beatrice Larsson
Lina Lindberg

Maria Amér
Charalampos Makridis
Georgia Papapostolou

Farhan Shah
Deniz Bölükbas
Anna Rytter

FAAM 2018
18 – 20 October 2018
Copenhagen, Denmark
5th Food Allergy and Anaphylaxis Meeting

www.eaaci.org/faam2018
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Styrelse
SLMF:s STYRELSE

SFFA:s STYRELSE

Stefan Barath
Ordförande
Sektionen för Lung- och allergisjukdomar
V.O. Hjärt- och lungmedicin
Skånes universitetssjukhus
221 85 Lund, Tel: 046-171565
ordforande@slmf.se

Caroline Nilsson
Ordförande
Sachsska Barnsjukhuset (Södersjukhuset)
118 83 Stockholm
caroline.a.nilsson@sll.se

Ragnberth Helleday
Avgående ordförande
Lung- och allergisektionen, Medicincentrum, Norrlands
Universitetssjukhus (NUS), 901 85 Umeå, Tel: 090-785 33 35,
avg-ordforande@slmf.se

Patrik Nordenfelt
Vice ordförande
Medicinkliniken
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
patrik.nordenfelt@rjl.se

Hanan Tanash
Vice ordförande
Ansvarsområde: Remissgranskning
Skånes Universitetssjukhus, Lung-och Allergisektion, Inga
Marie Nilssons gata 46, 214 21 Malmö, Tel: 040 33 21 80,
vice-ordforande@slmf.se

Maria Jenmalm
Vetenskaplig sekreterare
Klinisk immunologi, Linköpings Universitet
581 85 Linköping
maria.jenmalm@liu.se

Helena Engström
Facklig sekreterare
Ansvarsområde: Protokoll och kallelser
Lungmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset
581 85 Linköping, Tel: 010-103 00 00
facklig-sekr@slmf.se

Jon Konradsen
Kassör
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm
jon.konradsen@ki.se

Ludger Grote
Vetenskaplig sekreterare
Lungkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Bruna Stråket 11, 413 45 Göteborg, Tel: 031 342 10 00,
vetenskaplig-sekr@slmf.se
Olga Pettersson
Kassaförvaltare
Ansvarsområde: Medlemsansvarig
Stockholm
kassor@slmf.se
Martin Wallberg
Ledamot, redaktör
Ansvarsområde: Medlemstidning
Sektionen för Lung- och allergisjukdomar
V.O. Hjärt- och lungmedicin
Skånes universitetssjukhus, 221 85 Lund, Tel: 046-171565,
redaktor@slmf.se
Margaretha Smith Wallhede
Ledamot
Ansvarsområde: Utbildningsfrågor
Lungmedicin och allergologi, Bruna Stråket 11B,
SU/Sahlgrenska , 413 45 Göteborg, Tel: 031-342 10 00,
utbildning@slmf.se
Fredrik Sundbom
Ledamot, webredaktör
Ansvarsområde: Hemsida
Lung-och allergisektionen, Hjärt-lungsjukdomar och
klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala,
Tel: 018-611 00 00,
webmaster@slmf.se
Josefina Averheim
Yngre ledamot
yngreledamot@slmf.se
Stéphanie Mindus
Adjungerad ledamot
Ansvarsområde: Nationell delegat i ERS, internationella frågor
Lung- och allergisjukdomar, Akademiska sjukhuset,
751 85 Uppsala

Adina Pascu
Administrativ sekreterare
Astma- och allergimottagningen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
adina.pascu@vgregion.se
Kerstin Romberg
Ledamot
Näsets Läkargrupp
236 51 Höllviken
kro@ngl.nu
Marit Westman
Ledamot
ÖNH-kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
marit.westman@karolinska.se
Erik Melén
Ledamot
Sachsska Barnsjukhuset (Södersjukhuset)
118 83 Stockholm
Erik.Melen@ki.se
Nils Hamnerius
Ledamot
Yrkes- och miljödermatologi
SuS Malmö
214 28 Malmö
nils.hamnerius@med.lu.se
Åke Davidsson
Adjungerad, Internationell representant
ÖNH-kliniken
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro
ake.davidsson@orebroll.se
Eva Hallner
Sekretariat
Centrum för arbets- och miljömedicin
SFFA, Eva Hallner
Solnavägen 4, 10tr
113 65 Stockholm
eva.hallner@ki.se
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Kongresskalender

SLMF
2018
15-16 juni

Pneumo Update Europe 2018
5th European Update Congress in Pneumology

Budapest, Ungern

11-13 september

Thoraxradiologi med lungmedicinsk inriktning
ST-kurs i regi av SLMF

Göteborg

15-19 september

ERS International Congress 2018

Paris, Frankrike

18 september

Vetenskapligt symposium – ERS
Senaste nytt inom lungforskning

Paris, Frankrike

23-26 september

World Conference on Lung cancer

Toronto, Kanada

8-9 oktober

Terapiinriktad utbildning i lungcancer

Lejondals Slott, Bro

16 -17 november

VIII Scandinavian COPD Research Symposium

Holmenkollen, Norge

29-30 augusti

AIT grundkurs

Malmö

5 oktober

Allergidagen

Stockholm

18-20 oktober

EAACI FAAM 2018, Food Allergy and Anaphylaxis Meeting

Köpenhamn, Danmark

8-10 november

ISAF 2018, International Severe Asthma Forum

Madrid, Spanien

6-9 december

WISC 2018, WAO International Scientific Conference

Florens, Italien

SFFA
2018

Save the date!

SV E N S K A LU N G KO N G R ES S E N 2019

Aula Medica • Stockholm • 3-5 april
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