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Annons

Ledare

Nu är det full fart på lungmedicin!

N

är ni läser detta kan ni förhoppningsvis blicka tillbaka på en
givande Lungkongress i Visby
och håller som bäst på att ladda för den
Nordiska lungkongressen i Reykjavik. I
skrivande stund pågår ännu förberedelserna för fullt både i Visby och Uppsala.
Det gläder oss alla att intresset för årets
svenska lungkongress är rekordstort vilket
också avspeglar intresset för lungmedicin
just nu.
Ett viktigt nav i utvecklingen av vår spe-

cialitet är att vi kan erbjuda en ST-utbildning av god kvalitet. Till följd av en brist
på SK-kurser har SLMF sedan 2012 tagit
initiativ till att anordna egna ST-utbildningar och intresset för dessa kurser har
varit stort. Glädjande nog ges till hösten
två sen länge efterfrågade kurser: Thoraxradiologi och Klinisk Fysik för lungmedicinare. Var och när framgår som vanligt
i kalendariet på SLMFs hemsida. Dessa
lungmedicinska SK-kurser har en viktig
funktion inte bara för specialistutbildningen utan även för att ST-läkare inom
lungmedicin skall ha en möjlighet att träffas och skapa nätverk över landet. En annan möjlighet till kommunikation mellan
ST-läkarna är via ST-forum på hemsidan,
utnyttja det!
Inom Svenska läkarsällskapet har man

beslutat att från i år flytta Medicinska
Riksstämman från Älvsjömässan till
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Stockholm Waterfront Congress Centre där det kommer att gå av stapeln 5-6
december. Man har också delvis ändrat
på tidigare koncept och tar nu bort postersessioner och fria föredrag till förmån
för specialitetsöverskridande symposier.
Programmet är inte fastställt än men
förhoppningsvis blir det bland annat ett
symposium om nya GOLD-riktlinjer för
KOL. Jag vill i detta sammanhang passa
på att tacka er alla som bidrog till att det
lungmedicinska programmet på den sista
Riksstämman som avhölls på Älvsjömässan var både välbesökt och fylld av livfulla
diskussioner. De båda sektionssymposierna om Pleurasjukdomar och Pneumothorax liksom om Fetma och Andning var
mycket uppskattade, se referat i denna
tidning. Särskilt tack till er som bidrog
med egna forskningspresentationer, detta
är grundpelaren inom vår specialitet . När
nu Riksstämman ändrar inriktning är det
angeläget att vi bibehåller en plattform för
denna typ av poster-sessioner och fria föredrag. Inför årets Svenska Lungkongress
inför vi därför en särskild poster-session
på programmet och hoppas att denna del
kan komma att växa inför kommande
lungkongresser.

kväll 10 september på en restaurang i
centrala Barcelona. Som vanligt kommer
två högaktuella svenska avhandlingar att
presenteras. För mera information och
anmälan, se SLMFs hemsida www.slmf.se.
En viktig förutsättning för en välfungerande förening är också att man har rotation på styrelseposter så att nya krafter
kan komma in. Eftersom min mandatperiod som vetenskaplig sekreterare nu är
till ända vill jag passa på att tacka er alla
för de fyra år jag haft ert förtroende att
inneha denna post. Det har varit en rolig
och givande tid!
Väl mött på kommande lungkongresser
och andra lungmedicinska möten!

För alla er som planerar att delta i årets

ERS-kongress i Barcelona 7-11 september
kan jag informera om att SLMF-mötet
som anordnas i samarbete med flera läkemedelsföretag i år går av stapeln tisdag

Eva Lindberg

f.d. vetenskaplig sekreterare i SLMF
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SLMF

Björn Mossberg
– Ny hedersledamot i SLMF
Björn Mossberg utsågs till ny hedersledamot i SLMF vid Svenska Lungkongressen i Visby i maj 2013. Detta var
mycket välförtjänt eftersom Björn är
en känd profil inom lungmedicin sedan
många år, välrenommerad forskare och
handledare och uppskattad föreläsare.
Han blev pionjär genom att starta en
ny lungmedicinsk klinik på Södersjukhuset i Stockholm.

Björn var mentor för två av oss nedan

B

jörn utmärkte sig redan vid unga
år genom att 1960 vinna 10 000
kronor i det populära TV-programmet ”Kvitt eller dubbelt” som leddes av programledare Nils Erik Baerendtz.
Ämnet var ”Afrikas storvilt”. Intresset för
natur och djur, inte minst fåglar har följt
Björn genom livet. Vid klinikens fågelexkursioner kunde han alla fåglars sång.
Han är också konstnärligt begåvad och är
duktig på snabba teckningsskisser. Redan
som ung underläkare på KS på 70-talet
var kollegorna imponerade av Björns flitiga anteckningar under röntgenronderna;
alla hade kanske inte sett att han tecknade
fåglar eller olika gubbar. Han har senare
också ritat logotypen för SLMF.
Efter läkarutbildningen vid KI blev
Björn knuten till lungmedicinska kliniken vid Karolinska sjukhuset som då hette
Thoraxmedicinska kliniken. Björn disputerade 1977 med avhandlingen ”Studies on
tracheobronchial clearance in obstructive
lung disease” och blev docent vid KI 1978.
Han arbetade många år tillsammans med
professor Per Camner vid Hygieniska
Institutionen vid KI och andra medarbetare bl.a. Magnus Svartengren med
många studier av mukociliär clearance,
slemtransport och hosta vid KOL, kronisk bronkit, astma, bronkiektasier, CF,
hypoglammaglobulinemi, samt dess påverkan av farmaka mm. Per och Björn beskrev tillsammans med Björn Afzelius och
Rune Eliasson i detalj ”Immotile-cilia syndrome” och förklaringen till Kartageners
syndrom. Björn var flitig vetenskapsman
med flera artiklar också om astma, bronkreaktivitet, rinit m.m., handledde egna
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doktorander och var uppskattad föreläsare. Björns styrkor var bl.a. glädjen i vetenskapen, den analytiska förmågan och
hans förmåga att återknyta vetenskapliga
fynd till den kliniska vardagssituationen.
1980 inrättades en lungsektion vid medi-

cinklinik 1 vid Södersjukhuset med Björn
som chef. 1984 bildades en självständig
lungmedicinsk klinik genom att lungsektionen sammanfördes med centraldispensären och allergimottagningen
med Björn som klinikchef. Efter utveckling av verksamheten med uppbyggnad
av dagvårdsenhet ändrades namnet till
Lung & Allergikliniken. I samband med
en s.k. sjukvårdsreform i Stockholms län
som framförallt gick ut på stora besparingar hade politikerna och tjänstemännen bestämt att lungmedicin, neurologi
m.fl. specialiteter var högspecialiserad
sjukvård och skulle koncentreras till
Huddinge och Karolinska Universitetssjukhusen. Lung & Allergikliniken vid
Södersjukhuset stängdes 1997 liksom ett
flertal andra kliniker vid SöS och Danderyds sjukhus; akutsjukhusen Nacka och
Löwenströmska upphörde. Sedan dess
har pendeln åter svängt och man har öppnat lungmedicinska sektioner vid Sökersjukhuset och Danderyds sjukhus.

(Calle E och Kalle K) under 80-och 90-talen såväl inom forskning som i den kliniska vardagen. Som handledare hade Björn
alltid tid för råd och uppbackning, han
blev glad att få nytt manuskript att läsa på
bussen hem, såg snabbt styrkor och svagheter och kunde med sin goda språkkänsla förenkla diskussioner och lyfta fram resultat och framtida möjligheter. Han hade
alltid tid när det hettade till ordentligt och
fanns alltid tillgänglig. Under en 10-års
period utvecklades en blomstrande klinik
på SöS med doktorander, sektioner och
en fullfjädrad verksamhet med sju specialister och fyra ST-läkare. Man trivdes
på kliniken. SöS blev jämbördig med de
andra Stockholmsklinikerna. Björns blå
hörnsoffa blev samlingspunkten kl 8.00
varje måndag för läkarna. Björn blev därefter klinikchef vid Lung Allergikliniken
Huddinge Universitetssjukhus fram till
sin pensionering. Där började nya äventyr
för oss. För Björn blev det nya fighter med
motspänstiga divisions- och sjukhuschefer, tidens mantra var vårdplatsneddragningar och besparingar.
Björn har varit en känd profil inom lungmedicin och aktiv i SLMF i många år och
gärna deltagit i möten och diskussioner.
Under många år satt han i styrelsen för
SLMF bl.a. som vetenskaplig sekreterare,
vice ordförande och också som ordförande. Han var också aktiv inom SLMFs
språkkommitté och förespråkade begreppet Kroniskt (med t) Obstruktiv Lungsjukdom samt hade uppdrag i Hjärt-Lungfonden för bedömning av forskningsprojekt och stipendier.
Sammanfattningsvis är vi glada över
att Björn Mossberg mycket välförtjänt
utnämnts till hedersledamot i SLMF.
Stockholm maj 2013

Carl Henrik Ericsson
Karl-Gustav Kölbeck
Magnus Svartengren
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Ledare

Bästa kollegor!

Å

rets ovanligt sena vår – vid skrivandets stund under de första dagarna i maj har inte ens björkpollensäsongen kommit igång riktigt – har
inte inneburit lugnare tider för vår specialitet. Vårens startskott under SFFA:s
regi i form av Vårmötet var väl tajmat
till årets första någorlunda varma vecka
i april. Lika varmt välkomna kände vi alla
oss som deltog på mötet i Linköping. Jag
vill framföra ett stort tack till den lokala
organisationskommittén i Linköping för
ett utmärkt jobb med planeringen och
genomförandet av Vårmötet. Programmet om framtida behandlingsmetoder
fick positiva utvärderingsbetyg från deltagarna och kommer säkert att vara till
praktisk nytta. Sammanfattningen av programmets höjdpunkter kan ni läsa i detta
nummer av tidskriften.
Föreningens årsmöte som ju ingår i Vår-

mötets program behandlade alla planerade programpunkter i effektivt tempo.
Inom SFFA:s styrelse blev det enbart en
ändring: vår tidigare adminsitrativa sekreterare Per Thunqvist från Sachsska Barn-

sjukhuset lämnade över sin post till kollegan Caroline Nilsson. Vi tackar Per för
hans insatser under tiden och välkomnar
Caroline till styrelsen. Det känns tryggt
att fortsätta jobba med föreningens nya
utmaningar med en sådan rutinerad styrelse med ett väletablerat och fungerande
arbetssätt.
Medan Vårmötet riktade blicken framåt

kommer SFFA:s nästa stora evenemang
att handla mer om tillbakablickar. Allergidagen arrangeras ju i år för 25:e gången
och detta vill vi fira den 4 oktober med
ett program som försöker sammanfatta
den spännande utvecklingen av allergifrågor under ett kvarts sekel. Vi kommer
att ha utmärkta möjligheter att ta del av
erfarenheter från kollegor som har varit
aktiva under hela denna tid, blandat med
nyare uppdateringar. Allergidagen försöker knyta ihop frågorna ”hur hade vi det
då?” och ”hur har vi det nu?” och jag kan
redan nu lova ett spännande program.
Om nu både Vårmötet och Allergidagen fortsätter under traditionella former så väntas desto större ändringar för

programmet under Riksstämman. Mer
späckat program under två dagar i början
av december i nya lokaler i Stockholms
Waterfront Congress Centre innebär också att det väntas helt andra insatser från
respektive sektion. SFFA har presenterat
vår vision om Allergisektionens program
och nu får vi arbeta vidare i kontakt med
Läkaresällskapet för att komma fram till
ett riktigt bra upplägg.
Vill härmed passa på att önska alla att
vårens sena ankomst kompenseras av en
riktigt fin sommar!

Teet Pullerits

Ordörande SFFA

4 oktober
STOCKHOLM
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Utbildning

På utbildningsfronten något nytt?!
För SLMF är utbildning, kompetensutveckling och kunskapsspridning centrala frågor. Här kommer nu en kort uppdatering av senaste nytt på utbildningsfronten från SLMFs utbildningsansvarige!
Nya specialistindelningen – Bakgrund

Socialstyrelsen har tagit fram en ny indelning av läkarnas specialistindelning. Den nya indelningen ska bättre motsvara utvecklingen i befolkningens hälsa samtidigt som den ska tillgodose
professionens behov av specialisering. Den nya indelningen
bygger på en modell med gemensam kunskapsbas för en stor
del av basspecialiteterna bland annat för de inom kirurgi och
invärtesmedicin. Ett föreskriftsarbete pågår och det var tänkt
detta skulle vara klart och träda i kraft den 1 januari 2014. I februari meddelades dock från Socialstyrelsen att denna tidsplan
av olika anledningar inte har gått att hålla utan att tidsplanen
måste omarbetas. Något exakt datum för när den reviderade
planen ska träda i kraft finns i när detta skrivs i slutet av april
2013 men besked har lovats att komma under våren.
Indelning och Socialstyrelsens tankar kring gemensam
kunskapsbas (common trunk)

Socialstyrelsens förslag på ny specialitetsindelning för de invärtesmedicinska specialiteterna innebär att internmedicin, kardiologi, medicinsk gastroenterologi och hepatologi, endokrinologi
och diabetologi, medicinska njursjukdomar, lungsjukdomar och
hematologi samt geriatrik alla blir egna basspecialiteter inom
ramen för en förändrad och tydligare definierad gemensam kunskapsbas. Denna gemensamma bas är tänkt att omfatta akut
uppdraget samt uppdraget att initialt kunna handlägga tillstånd
från angränsande specialiteter inom såväl sluten- som öppenvård, med fokus på de stora invärtesmedicinska folksjukdomarna. Den gemensamma basen skall även syfta till att erhålla mycket god kompetens avseende läkemedel och läkemedelsanvändning samt mycket god kompetens avseende omhändertagandet
av multisjuka och äldre samt palliativ vård. Den gemensamma

kunskapsbasen för de invärtesmedicinska specialiteterna bör till
största del inhämtas under den första delen av ST-tjänstgöringen. ST-utbildningen är målstyrd men en viss diskussion kring
tidsaspekten går dock inte att undvika. Med tanke på invärtesmedicinens komplexitet och bredd, bör sannolikt tiden för att
uppfylla den gemensamma kunskapsbasens mål uppgå till två
år. Specialistutbildningen inom de invärtesmedicinska specialiteterna syftar till att klara av primärjoursuppdraget och avser
inte att syfta till bakjourskompetens. En gemensam kunskapsbas för de invärtesmedicinska specialiteterna kan inte ersätta
specialistkompetens inom basspecialiteten internmedicin och
systemet för dubbelspecialisering måste fungera effektivt och
smidigt. En gemensam kunskapsbas för de invärtesmedicinska
specialiteterna, med ökad samsyn kring vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som är gemensamma, kommer att
främja samtliga ingående specialiteter, leda till ökad kvalitet på
specialistutbildningen samt öka vårdkvaliteten.
SLMF i samarbete med studierektorsgruppen har lämnat förslag och synpunkter till Socialstyrelsen vad som bör ingå i den
gemensamma kunskapsbasen gällande lungmedicin
SK-kurser

IPULS som tidigare var huvudansvarig för SK-kurser har lagts
ned och dess uppgifter har från 1/1 2013 lämnats över till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har tagit över ett projekt från IPULS
som kallas KUST (Kurser Under ST) där man på längre sikt,
tidigast 2015, planerar för en nätbaserad utbildningsplan som
syftar till att anpassa utbildningen efter efterfrågan. Att så inte
har varit fallet kan alla ST- läkare idag säkert instämma i. SLMF
har självklart också haft detta klart för sig och i samarbete med
studierektorsgruppen har vi försökt agera aktivt i frågan gällande
SK-kurser då det ju dröjer innan KUST kan komma igång. En
plan finns framtagen av SLMF sedan många år med önskemål
om kurser som ska ges med regelbundet med olika tidsintervall
(se tabell). Detta har inte kunnat tillgodoses via IPULS där den

Lungsjukdomar
Delmål Ämnesområde

Kursdagar

B/C-kurs

När i ST

Intervall

4

KOL, astma, luftvägsallergi och övriga luftvägssjukdomar

5

B-kurs

Tidigt

Vartannat år

6

Lungcancer, tumörsjukdomar i pleura och mediastinum

5

B-kurs

Tidigt

Vartannat år

5

Respiratorisk insufficiens, respiratorbehandling, oxygen,
sömnapné, hyperventilation

5

C-kurs

Tidigt

Vartannat år

9

Infektionssjukdomar i lungor och luftvägar vid normalt och
nedsatt immunförsvar, tuberkulos samt ärftliga lungsjukdomar

5

B-kurs

Sent

Vartannat år

8

Interstitiella lungsjukdomar

5

B-kurs

Sent

Vartannat år

Yrkeslungsjukdomar

5

B-kurs

Sent

Vart 4:e år

Pleurasjukdomar

3

B-kurs

Sent

Vart 4:e år

Lungfysiologi

5

B-kurs

Sent

Vartannat år

Diagnostiska metoder inom lungmedicin

5

C-kurs

Tidigt

Vart 4:e år

�
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Utbildning
springande punkten varit ekonomin. SLMF har därför gått in
som medarrangör och ekonomisk garant av SK-kurser som istället gått som betalkurser dvs inte via statliga medel som IPULS
stått för. På detta sätt har det senaste året kunnat genomföras
kurser i Interstitiell lungsjukdom (KS) och Andningssvikt (Uppsala). En fördel med detta är att SLMF och arrangör kunnat styra
intaget och ge företräde till blivande specialister i lungmedicin.
Kurserna har varit mycket uppskattade och tanken är att fortsätta att ge dessa rullande vartannat år dvs nästa gång hösten
2014. Kontakt har även tagits med Svensk Thoraxradiologisk
Förening och en specialdesignad ny SK-kurs kommer att ges
för lungmedicinare och radiologer i november på Sahlgrenska.
Ytterligare en nystartad kurs, Lungfysiologi för Lungmedicinare, under ledning av Hans Hedenström kommer att hållas
4-5 november i Uppsala. SLMF har även identifierat behov en
av kurs i Pleurasjukdomar och en sådan är nu planerad att hållas
i Umeå maj 2014.
Grundtanken är att alla dessa kurser som i första hand är betal-

kurser ska återkomma med regelbunda intervall enligt tidigare
plan gällande kurser. De och andra angelägna kurser kan eventuellt även bli godkända som statligt finansierade SK-kurser men
om inte så blir fallet ska de ändå kunna hållas. Vi hoppas då att
det på sikt ska kunna bli en balans mellan tillgång och efterfrågan. Detta är även vad KUST-projektet strävar efter men vi anser
oss inte kunna vänta fram till 2015 utan har agerat enligt ovan.

Verksamheten ska finansieras genom avgifter för ST-inspektioner och kursgranskning. Tanken är att det under treårsperiod
ska etableras en verksamhet som är ekonomiskt bärkraftig. När
det gäller SPUR-verksamheten ska specialistföreningarna utse
egna inspektörer, liksom SPUR-samordnare och vilka kliniker
som ska inspekteras. Det rekommenderas ett förslag om turordning uppgjort av specialistföreningarna och att inspektionsresultaten ska publiceras. Detta ger jämfört med under tidigare
IPULS organisation en betydligt större frihet att styra över inspektioner där LIPUS dock kan hjälpa med det organisatoriska
stödet vilket är nödvändigt för en liten förening som SLMF. Det
gäller nu att komma igång med denna numera obligatoriska
verksamhet så snart som möjligt vilket blir en fråga för SLMFs
styrelse i samarbete med tidigare SPUR-organisation.
Specialistexamen

Till årets specialistexamen hade det anmälts sig glädjande nog 9
stycken examinander. Den muntliga delen avhölls på Karolinska
Sjukhuset, Solna den 22-23/4. Samtliga examinander godkändes
och fick för detta ett välförtjänt diplom förutom all kunskap de
skaffat sig genom att gå igenom examens såväl skriftliga som
muntliga del! Frågor och svar kommer att publiceras i Lungoch Allergiforum med start i nästa nummer. En av deltagarna
kommer även att skriva om egna tankar och reflektioner om att
ha varit med om examen. Inom SLMF hoppas vi fortsatt högt
deltagande även i framtiden!

LIPUS ( Läkarnas Institut för Professionell Utveckling i
Sjukvården)

LIPUS AB är bolag som bildats av Läkarförbundet.
LIPUS har från den 1 mars 2013 tagit över två verksamheter
från IPULS AB
• Certifiering av kurser och kongresser för ST-läkare och
specialister
• Administration och samordning av SPUR-inspektioner
Lennart Nilholm

Utbildningsansvarig SLMF

Sammanfattning av avhandlingen:

Airway reactions and breathing movements
in sensory hyperreactivity

P

atienter med sensorisk hyperreaktivtet (SHR) är en relativt okänd
grupp av patienter med luftrörsbesvär som utlöses av dofter och kemikalier
som finns i vår omgivning såsom parfym,
rengöringsmedel och avgaser. Även ansträngning och kyla ger upphov till symtom som ögonirritation, snuva, hosta,
tryck/smärta över bröstet och känsla av
att inte få luft till lungorna. Besvären kan
lätt misstolkas som astma och/eller allergi
men astma- och allergitester är normala.
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Ewa-Lena Johansson, uppväxt och utbildad i
Göteborg och Lund. Bor idag i Kungsbacka.
Började arbeta inom sjukvården som ekonomibiträde
1975, på gamla Vasa sjukhus. Intresset för denna
patientgrupp väcktes ur de stora problem och lidande
patienterna beskrev och bristen på hjälp vården hade
att erbjuda.
Avhandlingen försvarades den 22/3-2013.
Opponent: Docent Margareta Emtner, Institutionen
för Neurovetenskap och sjukgymnastik,
Uppsala Universitet.
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Avhandling/SHR
Sammanfattning forts.

Diagnosen SHR ställs bland annat genom
att hostkänsligheten vid inandning av det
nervretande ämnet capsaicin mäts med
ett standardiserat diagnostiskt test. Capsaicin är ett smak- och luktfritt ämne som
utvinns ur chili och ger i inandad form
och i låga koncentrationer upphov till
hosta via retning av (TRPV1) receptorer
på sensoriska nervändar. Sex procent av
den vuxna svenska befolkningen, främst
kvinnor, kan få diagnosen SHR och det
finns ingen effektiv medicinering att tillgå.
Det övergripande syftet med denna av-

handling var att belysa olika aspekter av
symtom och reaktioner från luftvägarna
och bröstkorgen hos patienter med SHR
men även i relation till patienter med astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom
(KOL). Vidare, att utvärdera effekten av
ett sjukgymnastiskt behandlingsprogram,
baserat på tolv veckors hemträning.
I avhandlingens fyra delarbeten visades

att hos patienter med SHR utlöste fysik
ansträngning på cykel i kall luft, hosta
och andra luftvägssymtom, det ökade
retbarheten i luftrören för capsaicin och
minskade mängden utandad koldioxid,
lungfunktionsvärdena förändrades inte.
Patienter med SHR och kronisk hosta istället provocerades med att inandas torrluft med en tillsats av koldioxid, minskade
däremot hostan och luftrörens känslighet
för capsaicin. I ett följande arbete noterades att patienterna hade högre andningsfrekvens och minskad rörlighet i bröstkorgen jämfört med både friska kontrollpersoner och patienter med astma. Bortsett från lungfunktionsvärden som var
normala, var den betydligt yngre gruppen
av patienter med SHR i flera avseenden
jämförbar med gruppen äldre patienter
med svår eller mycket svår KOL. Även
smärta studerades och liksom patienter
med SHR, hade de med KOL och astma
ökad smärtkänslighet jämfört med kontrollpersonerna. I ett avslutande arbete visades att efter sjukgymnastisk behandling
med rörelseträning, andningsövning och
avspänning, ökade bröstkorgsrörligheten
och känslan av tryck över bröstet minskade hos patienterna med SHR. Hostretbarheten för capsaicin minskade också
efter behandlingsperioden.
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Sammanfattningsvis uppvisade patienter

med SHR symtom och reaktioner som på
flera sätt skiljde sig från friska och från
patienterna med andra sjukdomar i luftvägarna. Den ökade smärtkänsligheten
kan vara ett uttryck för att reaktionen för
smärta och kemiska stimuli aktiveras av
samma receptor som reagerar på inandning av capsaicin. Resultaten kan ge en
förklaring till en del av de luftvägs- och
bröstkorgssymtom som beskrivs av dessa
patienter och visar på en behandlingsmöjlighet.
Ewa-Lena Johansson

MSc, Specialist sjukgymnast
ewa-lena.johansson@vgregion.se

Handledare:
Eva Millqvist,
Professor i allergologi,
eva.millqvist@medfak.gu.se
Ewa Ternesten-Hasseus,
Med.dr, Leg. Sjuksköterska,
ewa.ternesten@vgregion.se
Monika Fagevik Olsén,
Docent, Specialist sjukgymnast,
monika.fagevik-olsén@vgregion.se
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Kvalitetsregister

Nya behandlingsriktlinjer för
LTOT och LTMV
De kvalitetsregister som finansieras av SKL ska inte bara syssla med registrering av
befintlig verksamhet, de ska också bidra till utveckling och förbättring. Ett av verktygen
för detta arbete är att tillhandahålla rimligt uppdaterade behandlingsriktlinjer för de
sjukdomar eller behandlingar som ingår i registret. Andningssviktregistret Swedevox
har under våren 2013 presenterat nya behandlingsriktlinjer för syrgas i hemmet (långtids oxygenterapi – LTOT) och hemrespirator (långtids mekanisk ventilation – LTMV).

D

et är nu mer än 25 år sedan som
oxygenregistret drog igång sin
verksamhet. En av de bärande
tankarna var att patienter med kronisk
hypoxisk respiratorisk insufficiens skulle
få likartad handläggning i hela landet. Registrets behandlingsrekommendationer
spreds därför till landets lungläkare. Läkartidningen och riksstämman användes
för att sprida budskapet utanför vår egen
specialitet (Balldin U, Ewald U, Jonson B,
Lund N, Midgren B, Rosén I, et al. Oxygen
- för mycket eller för litet? Läkartidningen
1985;82:3907-18). Även den näst senaste
versionen av oxygenriktlinjerna publicerades i Läkartidningen (Löfdahl K, Gustafson T, Franklin KA, Ström K. Behov av
samlade riktlinjer för oxygenbehandling i
hemmet. Läkartidningen 2007;104:19021904).

Figur 1. Behandlingsriktlinjerna för LTOT och LTMV har uppdaterats våren 2013.
Enligt planen ska de revideras senast under år 2015.

Större frihet på nätet

Registrets egen webbsida ger oss idag en
bättre möjlighet att publicera behandlingsriktlinjer utan de begränsningar av
textmängd och utformning som hör till
en publicering i en vetenskaplig tidskrift.
Det är därför med glädje och stolthet vi
nu kan presentera våra uppdaterade behandlingsriktlinjer för både oxygen i hemmet (LTOT) och hemrespirator (LTMV).
Dokumenten (på 12 respektive 38 sidor) kan hämtas från www.ucr.uu.se/swedevox. Vi har under våren 2013 skickat ut
ett antal exemplar i pappersform till de
kliniker som rapporterar till Andningssviktregistret Swedeovx. Aktuella länkar
till dokumenten ligger också på SLMFs
hemsida.
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Nytt i LTOT-riktlinjerna

Det medicinska beslutsunderlaget för
LTOT vid KOL har egentligen inte ändrat sig. Verkligheten på våra sjukhus ser
emellertid annorlunda ut jämfört med när
de första LTOT-riktlinjerna kom. Vi har
fler multisjuka äldre som (i tid och otid?)
monitoreras med oximetri. Frågan om
syrgas efter utskrivning från sjukhus kommer från sköterskor och anhöriga oavsett
om patienten har KOL eller inte. KOL är
fortfarande den enda vetenskapligt underbyggda indikationen för LTOT. Vid övriga
orsaker till hypoxi får vi klara oss med någon form av analogiresonemang. Så här
skriver vi nu i de senaste riktlinjerna.

En i praktiken vanlig företeelse är hypoxemi hos en multisjuk äldre patient
utan inslag av KOL. Vid vårdtillfälle uppstår då ofta frågan om oxygen i hemmet. Det behöver då enligt ovan göras
en noggrann avvägning av förväntad
effekt på prognos och symptom samt
möjlighet till följsamhet med behandlingen. I många fall leder det då till att
man bör avstå från LTOT.

Det finns ytterligare två potentiella indikationer för LTOT som är kontroversiella, nämligen palliativ indikation (oftast
terminal cancer) och ansträngningsindikation (av indikationens vedersakare kal�lad sportindikation).
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Det vetenskapliga beslutsunderlaget
är bräckligt i båda fallen. Författargruppen till LTOT-riklinjerna (huvudredaktör
Torbjörn Gustafson) har kommit fram till
följande återhållsamma skrivning.
Oxygen efterfrågas ibland vid palliativ
vård, i synnerhet vid hypoxemi (SaO2
< 90%). Det saknas dock övertygande
evidens för effekt av oxygen på dyspné
i dessa situationer. … Hos patient utan
hypoxemi är andra palliativa åtgärder
viktiga och oxygen kan även innebära
ett onödigt belastande inslag i det terminala skedet.

Beträffande ”sportindikationen” skriver
gruppen försiktigtvis så här.
Extra oxygen i samband med fysisk träning rekommenderas enbart som inslag
i övervakat fysiskt träningsprogram. I
brist på evidens bör man vara restriktiv
med att ge extra oxygen.

Vi vill dock här gärna informera om
en multicenterstudie (Ambox) som pågår för att studera effekterna av oxygen
vid ansträngning. Studien leds av docent
Margareta Emtner som också ingår i
Swedevox styrgrupp och som är medförfattare till behandlingsriktlinjerna. Vår
förhoppning är att evidensläget skall bli
bättre när vi återkommer med en revision
av riktlinjerna.
Nytt i LTMV-riktlinjerna

Våra tidigare riktlinjer för LTMV var
ganska kortfattade och allmänt hållna.
En viktig orsak till det är att det vetenskapliga evidensunderlaget är bräckligare
än för LTOT. De stöddokument som finns
från andra länder är huvudsakligen konsensusdokument. Det ”allmänna intrycket” är dock att behandling med LTMV är
mycket effektivare än LTOT både på att
förlänga livet och förbättra livskvaliten.
Jämförelsen haltar förstås eftersom behandlingsindikationerna är mycket olika.
Årets LTMV-riktlinjer är omkring tre
gånger så omfattande som de närmast föregående (från 2010). Med stöd från NRC
i Danderyd (Jan Jakobsson) och BaRC vid
Astrid Lindgrens barnsjukhus (Agneta
Markström) har vi en kraftigt förbättrad
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Figur 2. Bilden är hämtad ur behandlingsriktlinjerna för LTMV och illustrerar hur de
tekniska kraven på utrustning beror på hur svårt respiratorberoende patienten är.

beskrivning av de svårast sjuka och av
barn med behov av LTMV. Bland annat
finns tydliga beslutsalgoritmer för behov
av ständigt närvarande assistans, vilket
kan vara ett stöd när man formulerar intyg till Försäkringskassan.
Vi hoppas att behandlingsriktlinjerna
skall ha ett pedagogiskt värde. I årets
upplaga finns därför en del illustrationer
av olika typer av masker, trakeostomivarianter etc. Vi tar tacksamt emot alla
synpunkter och kommentarer som kan
förbättra kommande versioner av riktlinjerna.

Bengt Midgren

docent överläkare
Lung- och Allergikliniken, Skånes
Universitetssjukhus i Lund.
Registerhållare för Andningssviktregistret
Swedevox.
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Nutrition/KOL

Utveckling av verktyget för bedömning av
risk för undernäring hos patienter med KOL

U

ndernäring och undervikt är vanliga, och behandlingsbara, problem
hos patienter med Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL). De KOLpatienter som riskerar att drabbas av undernäring behöver fångas upp tidigt inom
vården för att adekvat behandling skall
kunna sättas in och undernäring kunna
behandlas, eller allra helst förebyggas. Ett
enkelt sätt att tidigt identifiera patienter
med risk för att utveckla undernäring är
att i samband med mottagningsbesök eller vid ankomstsamtal på vårdavdelningen genomföra en riskbedömning, ibland
kallad screening. Det nuvarande verktyget
för att bedöma risk för undernäring hos
patienter utvecklades ursprungligen 1996,
och mindre uppdateringar har skett 1999
och 2002. Ny kunskap om risk för undernäring och undernäring vid KOL har via
forskning tillförts sedan dess, och behovet av en utveckling av verktyget är därför
stort. Här presenterar vi vårt förslag till
ett nytt verktyg för bedömning av risk för
undernäring hos patienter med KOL samt
hur och varför det har tagits fram.
KOL och undernäring

Undernäring är mycket vanligt bland patienter med KOL, flera studier visar på
förekomst hos omkring 20-30% av studiedeltagarna [1-4]. Det har dessutom visats att förekomsten av undervikt är högre bland patienter med svårare KOL [3,
5-7]. Definitionen av undernäring skiljer
sig en del åt mellan studierna. Noterbart
är dock att flertalet av dessa studier har
använt gränsvärden för BMI1 som ligger
lägre än 22 kg/m², vilket är det som enligt
Socialstyrelsens riktlinjer ska användas
som definition av undervikt hos kroniskt
sjuka i Sverige idag [8]. Ett antal av studierna använder gränsvärden för BMI i
kombination med någon form av mått
på muskelmassa, vanligen FFMI2 , för att
definiera undernäring.
Undernäring hos patienter med KOL
är kopplad till både ökad mortalitet och
ökad morbiditet [2, 3, 9-11], och många
studier visar att det inte bara gäller dem
1
2
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Johanna Nordén, AnneMarie Grönberg & Frode Slinde.

med lågt BMI utan även dem med BMI
som anses vara normalt, eller till och med
övervikt, för en frisk person. Flera studier
har visat att det är gynnsamt med BMI
över 25 kg/m², och bäst prognos för överlevnad för patienter med KOL har föreslagits vara 25-29 kg/m² [7, 10, 11]. Dessa
fynd får stöd i en nyligen publicerad (augusti 2012) metaanalys som undersökt
just förhållandet mellan dödlighet och
BMI hos KOL-patienter [12]. Författarna
av metaanalysen drar slutsatsen att övervikt och fetma har en skyddande effekt
mot mortalitet bland patienter med KOL
[12]. Författarna poängterar dock att effekterna för patienter med olika grad av
fetma behöver studeras vidare [12].
Undernäring definieras av Socialstyrelsen som ”Tillstånd där brist på energi,
protein eller andra näringsämnen har orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppens sammansättning, funktion eller av en persons sjukdomsförlopp”
[8]. Hos KOL-patienter manifesteras ofta
undernäringen som undervikt och/eller
förlust av muskelmassa och dessutom
sämre funktion i kvarvarande muskulatur.
Studier har visat att FFMI, som ett mått
på muskelmassa, är en bättre oberoende

prediktor för mortalitet än BMI och har
föreslagits vara ett bättre verktyg i utredningen av KOL-patienter [3, 5]. I dagsläget
är dock BMI det vanligaste måttet för att
bedöma nutritionsstatus av den anledningen att den utrustning och kunskap
som krävs för att mäta fettfri massa, eller
andra mått på muskelmassa, ofta saknas
på mottagningar och avdelningar.
Förutom förlust av muskelfunktion och

ökad mortalitet påverkar undernäring
och inadekvat energi- och näringsintag
flera aspekter av KOL-sjukdomen. Det
har visats att patienter med undernäring
har sämre lungfunktion än välnärda KOLpatienter [2, 11]. Patienter med KOL har
dessutom ökad prevalens av en rad symptom och tillstånd som påverkas ytterligare
i negativ riktning av ett inadekvat energioch näringsintag. Exempel på sådana tillstånd är hög osteoporosprevalens, ökad
infektionskänslighet samt hög förekomst
av nedstämdhet och depression.
Undernäring hos patienter med KOL
är alltså ett omfattande problem som kan
och bör åtgärdas. De patienter som lider
av undernäring behöver självklart identifieras för att kunna få adekvat behandling.

BMI, Body Mass Index, beräknas som kroppsvikten genom längden i kvadrat (kg/m²) .
FFMI, Fat Free Mass Index, beräknas som vikten av den fettfria massan genom längden i kvadrat (kg/m²) .
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behov
behovavavkvalificerad
kvalificeradnutritionsutredning.
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Undernäring är också ett tillstånd som i
många fall är möjligt att förebygga, eller
åtminstone går att lindra med hjälp av förebyggande insatser. Det är alltså viktigt
att samtliga patienter som har drabbats
eller riskerar att drabbas av undernäring
identifieras. För att underlätta detta arbete har vi nu tagit fram ett vidareutvecklat
verktyg för att på ett enkelt sätt kunna bedöma risk för undernäring hos patienter
med KOL.
Bedömningsvertyget

Det nya verktyget för bedömning av risk
för undernäring hos patienter med KOL
är baserat på det som tidigare använts och
bland annat förekommer i Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation [13].
I det gamla verktyget förekommer dock
gränsvärden för BMI som inte är förenliga med de kunskaper vi har idag. Det är
huvudorsaken till att uppdateringen görs.
Arbetet för att ta fram det nya verktyget
genomfördes inom ramen för forskningsprojektet ”Ätbeteende hos personer med
Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom” som
bedrivs av forskare på Sahlgrenska Aka-
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demin vid Göteborgs Universitet. I projektet inkluderades patienter med KOL
som besökte Lungmottagningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vid inkluderingstillfället mättes patientens längd
och vikt, kroppssammansättning mättes
med bioelektrisk impedansspektroskopi
(BIS) och deltagaren besvarade tre enkäter med frågor kring aptit och ätbeteende.
Efter tre månader återkom patienterna för
ett uppföljande besök där nya mätningar
av vikt och kroppssammansättning genomfördes. Data från denna studie finns
ännu ej publicerade, men har använts för
att ta fram och utvärdera det nya riskbedömningsverktyget. Det ny verktyget, liksom det gamla, är indelat i tre områden:
BMI, aptit och viktutveckling.
Body mass index – BMI

BMI är ett vanligt och välkänt sätt att
bedöma vikt i förhållande till längd. Det
används i majoriteten av de verktyg som
finns för att bedöma risk för undernäring.
Det främsta skälet till att en uppdatering
av riskbedömningsverktyget genomförts
är att nivåerna för BMI i det tidigare verk-

tyget är för låga enligt de forskningsresultat som finns tillgängliga idag. I processen
att ta fram det nya verktyget utvärderades
flera olika nivåer och poängsättningar. Då
de tidigare nivåerna redan visats vara för
låga, uteslöts de omgående. Vidare insåg
vi att samtliga patienter med BMI <22kg/
m² bör få 2 poäng och därmed bedömmas ha risk för undernäring oberoende av
viktutveckling och aptit eftersom de lider
av undervikt. Att en patient befinner sig i
ett tillstånd av undervikt innebär inte per
definition att patienten lider av undernäring, med det bör definitivt ses som ett
oberoende risktillstånd som ska utredas
vidare. Mot bakgrund av det stora antal
studier som visat på fördelar för patienter
med KOL att ha ett BMI över 25 kg/m2
har den övre nivån, motsvarande 1 poäng,
satts till BMI 22-25 kg/m2.
Aptit

I det tidigare riskbedömningsverktyget
var frågan om aptit formulerad på ett
sätt som efterfrågade förändring under
de senaste två månaderna. I projektet
”Ätbeteende hos personer med Kroniskt
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Obstruktiv Lungsjukdom” har vi sett en
tendens mot att denna typ av tidsperspektiv inte lämpar sig särskilt väl för personer
med KOL. KOL-sjukdomen är en kronisk
sjukdom som utvecklas långsamt och patienterna kan ha haft sin sjukdom, med
eller utan diagnos, under lång tid innan
en bedömning av risk för undernäring genomförs. Detta gör det sannolikt att ett
stort antal av de patienter som besväras
av problem med aptiten troligtvis har haft
dessa besvär under lång tid. Det gör att
de därför inte nödvändigtvis har upplevt
någon förändring under den efterfrågade
tidsperioden. Detta fenomen syntes tydligt i de enkätsvar vi fick in i projektet
”Ätbeteende hos personer med KOL”. På
frågan om hur länge deltagarens sjukdom
påverkat aptiten svarade 66 av 161 deltagare (41 %) att sjukdomen hade påverkat
aptiten, av dessa angav 54 stycken (82 %)
att sjukdomen påverkat aptiten i mer än
6 månader. På frågan om hur deltagarna
upplever sin aptit nu jämfört med för 3
månader sedan, anger 83 % att aptiten är
ungefär densamma.
Mot bakgrund av detta utvärderade
vi riskbedömningsverktyget utifrån deltagarnas svar i två enkätfrågor, där den
ena likt det tidigare verktyget frågade
efter förändring i aptit under de senaste
tre månaderna och den andra bad deltagarna värdera sin aptit i nuläget. Alternativet utan förändringsaspekt valdes i
slutändan av det skäl som beskrivs ovan.
Vi anser att aptiten vid tillfället för riskbedömningen är mer relevant än aptitutvecklingen. Med tanke på att aptit är en
subjektiv upplevelse, som är svår för den
enskilde att mäta över tid, tror vi att detta
sätt att fråga också ger mer relevant information. Givetvis är patientens aptit, eller
frånvaro av aptit, en fråga som undersöks
grundligt i den nutritionsutredning som
görs hos de patienter som bedöms ha risk
för undernäring.
Validering

De olika sätten att värdera BMI och undersöka aptit kombinerades med studiedeltagarnas faktiska viktförändring under
de tre månader som gick mellan besök 1
och 2 i studien och på så sätt bildades
ett antal nya förslag till riskbedömningsverktyg. Dessa jämfördes med avseende
på förmåga att fånga upp patienter med
undernäring, här definierat som FFMI <
15 kg/m2 för kvinnor och FFMI < 16 kg/
m2 för män [14, 15]. För BMI och FFMI
användes värden vid besök 2 för att dessa
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skulle vara relaterade till viktutvecklingen.
Frågorna om aptit besvarades i samband
med besök 1. Valideringen genomfördes
med hjälp av data från de 100 studiedeltagare som deltog i studiens båda besök.
Vid beräkning av specificitet och sensitivitet, det vill säga bedömningsverktygens
förmåga att klassificera dem med risk
som riskpatienter och de utan risk som
välnärda, visade sig det förslag som vi nu
presenterar vara det bästa.
Vid beräkning av sensitivitet och
specificitet för det tidigare riskbedömningsverktyget sågs det ha mycket hög
specificitet (0,934), medan sensitiviteten
var mycket låg (0,282). Detta innebär att
verktyget har god förmåga att definiera
de patienter som har ett normalt FFMI
som patienter utan risk för undernäring,
medan verktyget är dåligt på att fånga
upp de patienter som verkligen har risk
för undernäring och därmed är i behov
av nutritionsutredning. Totalt sett bedömdes endast 15 av 100 studiedeltagare
ha risk för undernäring med det tidigare
verktyget. Detta kan jämföras mot att 32
deltagare hade ett BMI under 22 kg/m2
och 39 deltagare led av undernäring i form
av lågt FFMI.
Det nya verktyget visade sig ha något
lägre specificitet (0,770) men betydligt
högre sensitivitet (0,872) än det tidigare
verktyget. Det nya verktyget har alltså god
förmåga att både klassificera de med lågt
FFMI som riskpatienter och att klassificera de patienter som har ett normalt FFMI
som patienter utan risk för undernäring.
När det gäller riskbedömning är det
generellt sett viktigare att verktyget har
hög sensitivitet än att specificiteten är
hög, det vill säga det är viktigare att alla
som kan tänkas ha risk verkligen fångas
än att de som inte har risk klassificeras
korrekt. Detta förstärks ytterligare av att
vi har utvärderat verktyget mot att fånga
de patienter som redan lider av ett manifest undernäringstillstånd i form av låg
fettfri massa. När riskbedömningsverktyget används kliniskt är intentionen att det
inte bara ska identifiera dem som redan
lider av undernäring, utan även dem som
riskerar att drabbas. Därför är det önskvärt med något lägre specificitet i valideringen.
Riskbedömningsverktyget har ännu
inte testats i ”skarpt läge”, utan validiteten
bygger ännu så länge främst på dessa omarbetade data. Ett mindre antal (n=35) av
de sist inkluderade patienterna i projektet
”Ätbeteende hos personer med KOL” har

riskbedömts med det nya verktyget. De
vägdes och mättes, samt tillfrågades om
viktutveckling och aptit i samband med
sitt första besök i studien på samma sätt
som riskbedömningen är tänkt att genomföras. Av dessa 35 patienter bedömdes 12 ha risk för undernäring. Två deltagare med låg muskelmassa bedömdes inte
ha risk för undernäring. Båda dessa angav
god aptit, förnekade viktförlust samt hade
BMI i spannet 24-25 kg/m². Sensitiviteten
beräknades till 0,818 och specificiteten
beräknades till 0,875, vilket får anses vara
bra. Dessa värden bör dock tas med en
nypa salt då riskbedömningen är genomförd på ett litet antal studiedeltagare.
Vad händer sedan?

Arbetet med nutrition inom vården bedrivs enligt Nutritionsvårdsprocessen. I
denna process är riskbedömning det första steget, och syftar endast till att identifiera riskpatienter. Efter att en patient
bedömts ha risk för undernäring inleds
en nutritionsutredning. I den utreds orsakerna till och konsekvenserna av patientens undernäring noggrant. Det kan
till exempel innebära specifika frågor om
ätsvårigheter, aptitbesvär och kostvanor
samt mer detaljerade uppgifter om tidigare viktutveckling och olika laboratorievärden. Nutritionsutredningen genomförs i
första hand av en legitimerad dietist, men
annan sjukvårdspersonal kan vara delaktig i att exempelvis genomföra kost och
vätskeregistreringar och/eller upprepade
mätningar av vikten. Nutritionsutredningen resulterar i att en nutritionsdiagnos ställs och adekvat behandling påbörjas och följs upp.
För de patienter som enligt riskbedömningen inte bedöms ha risk för undernäring behöver ingen utredning inledas. Det
är dock viktigt att komma ihåg att nutritionsstatus hos patienterna kan förändras.
Vikt och aptit bör följas upp regelbundet
både hos inneliggande och polikliniska
patienter. Nya riskbedömningar bör göras regelbundet.
Studien har genomförts med ekonomiskt
stöd från Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.
Johanna Nordén
AnneMarie Grönberg
Frode Slinde

Avdelningen för invärtesmedicin
och klinisk nutrition,
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
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Pleurasjukdomar:
Take Home Messages
från Medicinska Riksstämman 2012
Snöglopp och snålblåst hindrade inte många av landets
lungmedicinare att samlas i Hall A till årets Medicinska Riksstämma vid Alvsjömässan i Stockholm den 28
november 2012. Det var sista gången stämman gick
av stapeln i traditionellt format. Från och med nästa år
byter stämman skepnad: beslut är fattat om specialitetsöverskridande symposier istället för sektionsindelade program med postersessioner och fria föredrag.
Lungmedicinska heldagsprogrammet för 2012 bjöd på
symposierna ”Pneumothorax och pleurasjukdomar” och
”Fetma – en lungmedicinsk diagnos?”, fria föredrag (6 st)
samt en välbesökt postersession (Bild 1). Dagen avslutades med information från SLMF och prisutdelning.
Höjdpunkter från pleurasymposiet följer.
Empyem

Lotta Orre, överläkare i Thoraxkirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, redogjorde för gällande riktlinjer
för empyemhandläggning (1,2). Empyem består i infekterad
pleurautgjutning och/eller förekomst av pus i pleurarummet.
Vanligaste agens är streptokocker (pneumoniae, milleri, aureus
och grupp A), enterobacteriaceae och klebsiella. Ursprungsinfektionen kan härstamma från infektioner i t.ex. lunga, svalg
och oesophagus eller uppstå i samband med malignitet eller
postoperativt efter lungresektioner. Kända riskfaktorer för empyemutveckling i anslutning till pneumoni består i: immunosuppression (inkl. glukocortikoider), diabetes mellitus, gastroesofagal reflux, missbruk och suboptimalt tandstatus. Risken
för empyemutveckling ökar redan efter 3 dygn när laboratoriemässig (stationärt eller stigande CRP) och klinisk förbättring
uteblir (stationär eller ökande andningsfrekvens, kvarstående
feber) trots adekvat antibiotikabehandling.
Empyem karaktäriseras av ett naturalförlopp i 3 faser: (1)
en första exsudativ fas med svullen pleura och tunnflytande
vätska; (2) en andra fas med fibrinopurulent utveckling (bild
nr 2) med tjocka fibrinpälsar och tjockt illaluktande var där
lungan fortfarande kan expandera; (3) en tredje och sista fas,
s.k. organisationsfas, när empyemet blivit kroniskt och ett tjockt
”skal” omsluter lungan och hindrar den från expansion i den
drabbade pleurahålan: ”trapped lung” har uppstått (bild nr 3).
Komplikationer vid kroniskt empyem består i uppkomst av ärrvävnad i intercostalrummet som orsakar storleksminskning av
bröstkorgshålan, uppkomst av bronkfistel och/eller kutan fistel
samt än mer befarade komplikationer i form av osteomyelit,
perikardit eller mediastinit.
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Bild 1. Välbesökt postersession där ni säkert känner igen Eva Piitulainen som diskuterar med Bengt Midgren, Lennart Nilholm till vänster,
Anders Blomberg strax bakom och Karl Gustaf Kölbeck i fonden m. fl.
Foto Eva Lindberg.

Konservativ behandling (1) med täckning för anaerober gäller (betalaktamab.+/-metronidazol som förstahandsval) med
undantag för säkerställd pneumokock-agens. Eftersom aminoglycosider penetrerar dåligt i sur miljö, används inte dessa. Vid
klinisk förbättring skall byte till peroral behandling ske (klindamycin t.ex.) och behandlingstiden skräddarsys till den enskilde
patientens behov baserat på klinik, radiologiska och laboratoriemässiga fynd men brukar som regel inte underskrida 4-6 veckor.
Enligt American College of Chest Physicians (ACCP) consensus guidelines (2) består indikationen för dränbehandling i
förekomst av purulerande pleuravätska, positiv pleuraodling, pH
<7.2 (obs! tas ej via lokalbedövningssprutan utan i separat blodgasspruta), glukos <2.2 mmol/L, utebliven förbättring på adekvat
antibiotikabehandling samt symtomatisk vätskeansamling. Bör
dock beaktas att även pleuriter vid TB eller systemsjukdomar
kan ge låga pH- och glukosvärden. Tidigare tradition att endast
välja grova drän är obsolet men kan ännu i enstaka fall komma
ifråga. Optimalt är inläggning av tunna dränage (10-14Ch) under
ultraljudsledning, vilket är mindre traumatiskt och kan delvis
kringå septeringsproblematiken. British Thoracic Society riktlinjer (1) förordar spolbehandling (30 ml isotont NaCl var 6:e
timme) samt fortsatt dränbehandling till dess att empyemhålan
slutits och mindre än 50 ml dräneras per dygn. Systematisk användning av intrapleural fibrinolys (t.ex. streptokinas, urokinas
eller TPA) rekommenderas inte och dess användning är överlag
kontroversiell eftersom ingen mortalitetsreduktion setts i ran-
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Bild nr 2. Thorakotomisk vy av pleuraempyem i den fibropurulenrande fasen. Foto från Lotta Orre.

domiserade prospektiva studier. Vid kraftig septering kan dessa
användas om thoraxkirurgi ej finns tillgänglig.
Vid terapisvikt skall thoraxkirurg kontaktas. Olika metoder kan

komma ifråga (1, 2, 3): debridering, thorakotomisk eller thorakoskopisk i VATS-ledning (Video-assisted thoracoscopic surgery)
och dekortikering är vanligast. Thoracoplastik och thoracostomi
(s.k. ”window thoracostomy”) var vanligare förr i tiden men kan
i sällsynta ännu komma ifråga. Syftet med thoraxkirurgi är att
dränera, sterilisera, möjliggöra expansion av lungan, täta eventuella bronkopleurala fistlar och slutligen minska empyemhålans
storlek.
VATS-tekniken möjliggör debridering av septerade empyem
samt dränering av empyemhålor som inte svarar på adekvat antibiotikabehandling och thoraxdränage. Skulle VATS fallera och
lungan inte expandera, kan öppen debridering utföras. När den
infektionsutlösta fibrosomvandlingen av pleurabladen inte går i
regress och orsakar trapped lung är pleurectomi/dekortikering
av den pleurala svålen indicerad. Dr Orre rekommenderar att
vänta tills den svålen organiserats så att det som kvarstår av
svålen efter adekvat behandling lättare kan skalas bort från lunga
och thoraxvägg (Bild nr 3).
I händelse av underliggande bronkopleural fistel finns numera
alternativ till window thoracostomy beskrivna i litteraturen: revision av eventuell operationsrand, bronkoskopisk inläggning
av envägsventilen Zephyr® och, i välselekterade fall, intrapleural
vakuum-behandling med s.k. VAC-pump.
Pneumothorax

Nikolai Stenfors, lektor och överläkare vid Enheten för Medicin, Umeå Universitet – studieort Östersund, redogjorde för
handläggning av spontan pneumothorax (SP). Tillståndet kan
indelas i: primär vs sekundär, liten (<2cm) vs stor (>2cm) samt i
normotensiv pneumothorax vs övertryckspneumothorax. Apikalt belägna subpleurala blåsor identifieras thorakoskopiskt (bild
nr 4) i upp till 90 % av alla SP-fall och anses spela en avgörande
patofysiologisk roll (1).
Som regel uppstår SP i vila och ger upphov till varierande
grader av pleuritsmärta, dyspné, takykardi. Hypoxi, takykardi
och hypotoni kan förekomma i svåra fall. Symtomgraden beror
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Bild nr 3. Endoskopisk vy av organiserat kroniskt empyem där urskalning
av underliggande lunga utgör en stor utmaning för thoraxkirurgen.
Foto från Lotta Orre.

på mängden luft som trätt ut i pleurarummet. Kända riskfaktorer för SP består i: cigarettrökning (hos rökare ses en sjufaldig
relativ riskökning för spontan förstagångs pneumothorax jmf
icke-rökare), Marfans Syndrom, homocysteinuri, intrathorakal
endometrios, cystiska lungsjukdomar samt familjära tillstånd
bland vilka det är viktigt att identifiera patienter med det autosomalt dominanta Birt-Hogg-Dube syndromet eftersom dessa
även löper ökad risk för hudtumörer och njurcancer.
British Thoracic Society (1) (BTS) betonar att handläggningen

av spontan pneumothorax beror på en kombination av lokal
praxis vs evidensbaserade åtgärder och att den i slutändan är
en kompromiss mellan patientens preferenser, läkarens kunskaper/ färdigheter/omdöme samt vilka resurser som för stunden
är tillgängliga.
Opåverkade patienter med små pneumothoraxspalter kan observeras och följas upp med tidigt återbesök. Uppföljning skall
alltid ske fram tills komplett regress. Flygförbud gäller under
konvalescenstiden, dykförbud för all framtid om patienten inte
genomgått thoraxkirurgisk åtgärd.
Symtomgivande pneumothorax <2cm skall exsuffleras men
framgångsration varierar mellan 30-80 %. Om >4L luft kan aspireras utan resistens och utan att lungan expanderat föreligger
fortsatt luftläckage och inläggning av thoraxdränage är indicerat.
När aspiration/ exsufflering fallerar, förespråkas behandling
med thoraxdränage (14F) och vattenlås/TrueClose-system med
aktivt sug. Ställningstagande under vårdtiden till datortomografisk och/eller thorakoskopisk kartläggning av lungparenchymet
bör tas och uppföljning till dess att all luft absorberats eller dränerats rekommenderas. Vid påverkade patienter där dränering
dröjer, bör pleurahålan avlastas akut med hjälp av venoflon (14
gauge) (1).
Thoraxkirurgen bör kontaktas vid persisterande luftläckage
trots adekvat (5-7 dygn) sugbehandling vid primär spontan
pneumothorax och redan efter 48 timmar vid sekundär spontan pneumothorax. Evidensgraden för när denna kontakt skall
tas är dock svag (Grade D) (1). Enligt BTS föreligger indikation
för thoraxkirurgi redan vid andragångs pneumothorax (samma
sida), efter den första kontrolaterala SP, vid dubbelsidig SP, hos
patienter med riskyrken (piloter, yrkesdykare), på gravida samt i
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Bild 4. Thorakoskopisk vy av apikala lungblåsor på patient med
spontan pneumothorax. Foto från Lotta Orre.

händelse av samtidig hemothorax. Dr Orre redogjorde även för
nationella erfarenheter och visade karakteristiska operationsbilder (bild nr 4). Efter pleurectomi/rubbing är recidivrisken låg:
1 % efter öppen kirurgi och 5 % efter VATS-ledning och dykförbud kan som regel hävas. Komplikationerna vid kirurgisk åtgärd
består i: fortsatt luftläckage, uppkomst av subkutana och/eller
mediastinala emfysem, postop. blödning och/eller infektion.
Bör till sist nämnas att BTS-guidelines rekommenderar syrgastillägg vid samtliga pneumothoraxtillstånd i syftet att påskynda läkning men detta väckte många kommentarer från auditoriet
som betvivlade denna rekommendation.
Hydrothorax och pleurodes

Lennart Hansson, överläkare vid Skånes Universitetssjukhus
i Lund, redogjorde för övriga pleurasjukdomar med fokus på
hydrothorax. Pleuravätska är ofta symtomgivande och utgör en
vanlig orsak till kontakt med lungspecialist. Light’s kriterier skiljer hydrothorax i transudat eller exsudat. Orsakerna är många:
hjärtsvikt (30-40 %), infektioner (48 %) och maligna sjukdomar
(24 %) varav lungcancer (33 %), bröstcancer (25 %) och lymfom
(10 %) är de vanligaste formerna). Paramaligna utgjutningar förekommer i upp till 50 % av alla cancerfall. Ovanligare geneser
består i: LE, asbestpleurit, systemsjukdomar (främst RA och
SLE), läkemedelsreaktioner eller kylothorax pga lymfom, LAM,
trauma t.ex.). Recidiverande hydrothoraxfall utgör således en
heterogen patientgrupp. Recidivrisken vid malign pleurit är förkrossande hög (90 %-100 % inom 30 dagar).
Om möjligt skall underliggande orsak behandlas. Vid
malign eller paramalign pleurit är behandlingsalternativen
många (1): aktiv expectans, thoracocenthes med eller utan
inläggning av thoraxdränage, thorakoskopi och diverse olika
skleroserande pleurodesmetoder. Liksom vid pneumothorax
varierar handläggningen beroende på en kombination av patientkarakteristika (diagnos, prognos, radiologiskt utseende med
”trapped lung” eller ej, patientönskemål), behandlande läkares
kunskaper och färdigheter samt lokal praxis och tillgängliga
resurser.
Pleurodes består i mekanisk och/eller kemisk sklerosering av
lungsäcksbladen, pleura parietale och pleura viscerale; syftet är
palliativt. Pleurodes är ej indicerat i händelse av ”trapped lung”;
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istället bör permanent pleuradränage inläggas för symtomstyrd
avlastning.
Benigna hydrothoraxfall handlägges endast i undantagsfall
via thoraxkirurgen: diafragma kan tätas vid läckage från bukhålan och pleuroperitoneala shuntar, som placeras subkutant
för att dränera unidirektionnellt från pleurahåla till bukhåla, är
numera av historiskt intresse. Video-Assisterad Thorakoskopi
(VATS) är numera vanligare och skonsammare än öppen kirurgi, framförallt med avseende på postoperativa smärttillstånd.
Tekniken möjliggör noggrann inspektion av pleurahålan, biopsiprovtagning och både abrasion eller kemisk pleurodes med
s.k. ”talkpoudrage”.
Kemisk pleurodes kan utföras bedside eller i samband med
medicinsk eller kirurgisk thorakoskopi. Det går även att instillera uppslammat talk via s.k. PleurX-kateter. Både benign och
malign indikation för kemisk pleurodes finns beskrivna. Trapped lung, dåligt performance status och pågående kortikosteroidbehandling utgör kontraindikationer. NSAID-behandling
tycks ej äventyra resultatet. Val av skleroserande ämne har länge
debatterats. Konsensus råder nu kring talk (asbestfri, steril talk
i medelstora partiklar) som är överlägset andra studerade skleroserande ämnen, uppnår framgångsrik kemisk pleurodes i 95 %
och har används i störst utsträckning både på malign och benign indikation (hjärtsvikt) med lika imponerande framgång.
Talkrelaterade komplikationer omfattar pleuritsmärta, feber
(10 %) och infektioner (pneumoni 1 %, empyem 2.5 %). Talkinducerad ARDS förefaller kopplat till högre doser (>5g) och till
mindre partikelstorlek.
Prisutdelning

Dagen avslutades med information från SLMF’s ordförande,
Magnus Sköld, och vetenskapliga sekreterare, Eva Lindberg,
följt av utdelning av stipendier à 2000 SEK styck för de fyra
bästa presentationer vid det lungmedicinska programmet på Läkarsällskapets Riksstämma 2012; två muntliga föredrag och två
postrar. Pris för föredrag gick till Linnea Heman, ”Riskfaktorer
för incidens av astma under tonåren”, och till Fredrik Sundbom,
”Asthma symptoms and nasal congestion as independent risk
factors for insomnia in a general population”. Pris för posters
tilldelades Stig Hagstad, ”Passiv rökning som riskfaktor för KOL
bland icke-rökare” och Stéphanie Mindus, ”Prostacyklin-analog
orsakade blödningskomplikation hos patient med pulmonell arteriell hypertension”.
Stéphanie Mindus

specialistläkare, Lung Allergi Kliniken,
Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm.
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When smaller is better:

elasticitet, emfysem och volymreduktion

E

mfysem är en destruktiv lungsjukdom där destruerade och hyperinflatoriska lungor ger kraftigt nedsatt
andningsförmåga. Patienterna blir ofta
socialt isolerade och får en miserabel hälsokvalitet. Även med intensiv konservativ
behandling, inkluderande såväl fysisk träning som annan rehabilitering, kan man
endast uppnå begränsade förbättringar i
de riktigt svåra fallen.
Emfysem räknas till de kroniskt obstruktiva lungsjukdomarna i alla översikter och det har ansetts att destruktionen
av lungorna är sekundär till en bronkiolit
som griper över på lungvävnaden. Med
andra ord ansågs andfåddheten huvudsakligen bero på att stora delar av lungorna är destruerade. Man tycker då att de
delar av lungorna som finns kvar till varje
pris skulle bevaras, men paradoxalt nog
har det utvecklats tekniker som genom
att minska lungans storlek, d.v.s. ta eller
koppla bort delar av den, kan få den att
fungera bättre.
I lungan finns normalt många elastiska
fibrer, som strävar efter att få den att dra
ihop sig. Detta motverkas av bröstkorgsväggen, som istället fjädrar utåt. Lungan
hålls alltså utspänd av bröstkorgen (och
bröstkorgen indragen av lungans elasticitet) och därmed får man ett undertryck i
lungsäcken. För att den inte ska fyllas med
vätska finns ett effektivt dränage. Genom
denna sinnrika uppbyggnad krävs endast
minimal ansträngning för att andas.
En av de tidigaste komponenterna som
förstörs vid emfysem är de elastiska fibrerna och därmed lungans tendens att
dra ihop sig, s.k. recoil. Resultatet blir då
att den kraft som motverkar thoraxväggens utfjädring minskar kraftigt och den
förstörda lungdelen dras ut – detta kallas
”trapped air”, men denna terminologi visar ordens makt över tanken: det är fråga
om en passiv volymsökning, inte en aktiv
uppblåsning! Vid en akut astmaattack får
man däremot en uppblåst bröstkorg: detta
beror på att luftrören blir väldigt trånga
genom inflammation och slem och de blir
ännu trängre när man försöker pressa ut
luften genom att komprimera bröstkor-
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gen. Denna dynamiska hyperinflation förekommer också vi emfysem, där de små
luftvägarna är färre och trängre (1,2), men
spelar där mindre roll. Så fort astman
behandlats och luftrören återfår normal
eller i alla fall större diameter kan elasticiteten i lungan tömma ut luften igen. Vid
emfysem, däremot, stannar luften passivt
kvar. Detta kan illustreras med en ballong
(som är den normala lungloben) och en
papperspåse (som är den typiska emfysemloben) (Figur 1).
Hos en frisk individ är elasticiteten den-

samma i hela lungan. Vid emfysem minskar den i destruerade delar av lungan – vid
diffust emfysem lika mycket överallt, men
om olika delar drabbas olika hårt, får man
mer eller mindre lokaliserade emfysem.
Då kommer den friskare loben att dra
ihop sig samtidigt som den tillsammans
med den fjädrande bröstkorgen drar ut
den sjuka loben. Resultatet blir då en lob
som är mindre än normalt och en annan
som är förstorad. Det är dessa patienter
som vi kan hjälpa med s.k. volymreduktion, dvs. avlägsnande eller minskning av
den sjuka loben med olika metoder. Om
man lyckas med detta, kommer alltså den
friska loben att expandera (3).
Den viktigaste komponenten i förbättringen efter volymreduktion är lungans
kvarvarande elasticitet. Detta leder också
till att den dynamiska hyperinflationen
minskar (4) – den förbättrade elasticiteten hjälper nämligen till att dra ut och
därmed hålla öppna de små bronkerna
och bronchioli (5) – och dessutom får
man i lyckade fall en totalt minskad hyperinflation vilket gör att bröstkorgen kan
fungera bättre rent mekaniskt.
Volymreducerande kirurgi

I mitten på 1990-talet återupplivades en
gammal idé, framförd av den amerikanske thoraxkirurgen Brantigan 1957 (5),
att genom att minska lungvolymen bättre
kunna utnyttja den kvarvarande elasticiteten i kvarvarande delar av lungan. Han
hade opererat gravt emfysematösa patienter och hade stora svårigheter att pressa

FIGUR 1. Både påsen och ballongen är fyllda med
luft överst. När man släpper ut luften drar ballongen
ihop sig eftersom den är elastisk men papperspåsen förblir oförändrad eftersom den saknar
elasticitet! Den friska lungan är som ballongen,
medan den emfysematösa är mera papperspåselik.

in lungan i bröstkorgen efteråt. Han skar
då helt sonika bort de sämsta delarna
och sydde ihop det som var kvar (samma
princip som i figur 2, där resultaten dock
nog inte blir lika bra!). De patienter som
överlevde operationen rapporterade förbättring av sin andning. Med den tidens
anestetiska och kirurgiska metoder var
dock morbiditet och mortalitet ganska
hög och metoden fick därför ingen större
spridning. På 1990-talet återupptogs metoden i USA (6) och en stor randomiserad
studie i USA (7) liksom VOL-REM studien i Sverige (8) visade att ingen annan
metod (med undantag av lungtransplantation) kan ge så god förbättring hos selekterade emfysempatienter.
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Endobronkiella metoder

Operation av lungorna hos dessa gravt
lungsjuka patienter är behäftat med risker, såväl mortalitet som andra komplikationer – blödningar, läckage, infektioner
m.m. – så därför har andra mindre aggressiva metoder utvecklats. Gemensamt
för dessa är att man behandlar med fiberbronkoskop, och detta kan oftast göras
med en vaken och lätt sederad patient.
1. Intrabronkiella ventiler innebär insättande av envägsventiler som gör att luft
och slem enbart kan gå ut, och därigenom töms den avstängda loben och blir
i bästa fall atelektatisk. Det finns ett par
olika kommersiella ventiler. Ventilerna
förs ner i bronkoskopets arbetskanal i
hoppressat tillstånd, och på plats placeras
den i luftröret och utvidgar sig där. Tyvärr
är lobbronken för stor för insättande av
ventiler, så man får sätta dem i nästa generation, vilket gör att det går åt 3-5 ventiler
för varje lob. Undantaget är mellanloben
där lobbronken oftast är så liten att man
kan sätta en ventil direkt i den. Alla lobens
segmentbronker måste åtgärdas, annars
gör kollateralventilation att volymsminskningen uteblir (9,10). Ibland finns också
intralobär kollateralventilation (9), men
med särskild teknik kan detta mätas innan
ventilerna sätts på plats (11,12). Att bara
behandla några segmentbronker har ingen eller mycket dålig effekt (13-15).
I den första stora randomiserade studien förbättrades FEV1 efter 6 månader
signifikant men endast med 4 %. Emellertid var i nästan hälften av fallen avstängningen ineffektiv (inte tillräckligt
många ventiler hade satts in och en del
tom i fel lob!) och många hade inkompletta fissurer, så det var inte bara dålig
teknik utan också dålig selektion av patienter. De som hade kompletta fissurer
på röntgen (ett indirekt test på avsaknad
av kollateral ventilation) ökade med 16 %
(16). Andra studier med bättre selektion
visar bättre resultat (12,15,17-20). I enstaka
fall kan man få en ”Lazarus-effekt” med
en mycket stor förbättring. Det har också
visats att överlevnaden ökar hos patienter
där man kan få en total lobär atelektas (21)
och att effekten kan kvarstå länge (19,22).
I Stockholm har vi hittills åtgärdat 25
patienter, och de allra flesta (70 %) har
förbättrats med en FEV1-stegring på
minst 25 % vid 6-månaderskontrollen. En
del fick mycket dramatiska förbättringar,
men de flesta får mellan 25 och 50 procents förbättring av lungfunktionen, vil-
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FIGUR 2. Volymreduktion vid packning av väska. Illustration: Carolina Hillerdal.

FIGUR 3. A: Snitt genom normal högerlunga utan emfysem som visar de tre loberna.
B: Här finns en kraftigt emfysematös ovanlob; den är ökad i storlek och har som synes en
betydligt glesare kärlteckning än de kvarvarande två loberna.

FIGUR 4. En patient med alfa-1-antitrypsinbrist med kraftigt uppblåst underlob på vänstra sidan;
efter inläggning av ventiler ser man att vänstra lungan är mindre och kärlteckningen bättre. Den
sammandragna ovanloben har alltså nu utvidgats. Lungfunktionen förbättrad med 75 %.
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ket kan vara av stor betydelse för patienternas dagliga liv eftersom de är så gravt
handikappade att även en liten förbättring
gör stor skillnad. De som har följts längst
har nu setts i 4 år med endast obetydlig
försämring i sin funktion.
Komplikationer till ventilbehandlingen
finns naturligtvis. Det som man trodde
skulle vara ganska vanligt, nämligen
upprepade infektioner, är i själva verket
ganska sällsynt men det kan ibland leda
till att man blir tvungen att ta bort ventilerna. Ibland hostas dessa upp spontant.
Det förekommer också i samband med
inläggningen att patienten utvecklar en
pneumothorax, och upphostning av små
mängder blod de första dagarna är också
ganska vanligt. Men på det hela taget är
metoden tämligen riskfri, särskilt om man
jämför med kirurgi.

2. Vävnadslim och intrabronkiell ärrbildning. Man kan lägga in ett vävnadslim
som täpper igen luftröret (23-27) eller
spruta in het vattenånga, som skadar luftröret och angränsande lungdel så att man
får en ärrbildning och sammandragning
av den (28-30).
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3. Coling. En annan metod är att lägga in
en metallstav som snirklar ihop sig och
drar med lungvävnaden i ett paket så att
det blir mindre, s.k. coiling (31). Erfarenheter av dessa metoder finns ej i Sverige
men det har använts utomlands, speciellt
i Tyskland, och förefaller vara bra alternativ. Fördelen är att kollateralventilationen
inte spelar någon roll vid dessa behandlingar (26). En nackdel är att de är irreversibla, d.v.s. man kan inte göra ingreppen
ogjorda om det skulle bli komplikationer.
Ventilerna däremot är tekniskt enkla att
plocka bort om det skulle bli nödvändigt.

säkert även i fortsättningen volymreducerande metoder under några årtionden
framåt vara av stor betydelse för den lilla
del av emfysempatienter som det lämpar
sig för.
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AT-stämman

Årets AT-stämma

D

en 11 april samlades ett hundratal av landets AT-läkare
på Läkarsällskapet i Stockholm för en avslutande helkväll inom ramen för årets AT-stämma. Den soliga men
ännu kalla vårkvällen inleddes med en debatt om Global Hälsa
följt av mingel, buffet och möjlighet att vandra runt bland olika
stationer där en lång rad medicinska specialiteter var representerade: från Idrottsmedicin till Njurmedicin, från Gastroenterologi
till Neuroradiologi. Lungmedicin var förstås på plats!
Vår station blev en stor attraktion och köbildning uppstod
snabbt under kvällen. Det var inte smågodiset som lockade utan
möjligheten att bronkoskopera den tålmodige attrappen ”Herr
Eriksson” eller prova NIV och diskutera indikationer, inställningar och skillnaderna mellan BiLevel-ventilation och CAP.
Flyers som tipsar om SLMFs hemsida och vårdprogram fanns
att dela ut till alla besökare. Spirometrar fanns på plats liksom
klassisker som 3D-modell av bronkträdet och plansch med bronkoskopisk vy av Herr Erikssons ”insida”. Oväntad succé gjorde
demonstration av PX-tång och en kollektiv ”ah-ha”-upplevelse
uppstod när AT-läkarna insåg hur våra bronkoskopiska provtagningar går till.
Vårt intryck av AT-stämman var synnerligen positivt. Intresset för vår specialitet är stort och kan garanterat bli större men vi
behöver synas mer. Vi ämnar delta även nästa år och hoppas då
även ha tillgång till en attrapp för thoraxdräninläggning, ståtlig
SLMF-roller så att vi syns på långt håll och välkomnar alla som
vill bidra till vår station.
Stephanie Mindus

Dr Marianne Sundberg-Kövamees, Stéphanie Mindus och
Viktor von Bahr, samtliga från Lung-Allergi Kliniken,
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Chefredaktör

SK-kurs Lungfysiologi för Lungmedicinare
Akademiska sjukhuset, Uppsala
4-5 november 2013
Kursledare: Docent Hans Hedenström
I mån av plats finns är kursen öppen även
för andra än ST-läkare
För mera information och anmälan:
www.akademiska.se/lungklinfys

Lung & Allergiforum • Nummer 2/2013

25

Tandvård

Den nya Tandvårdshjälpen
– Ett extra ekonomiskt stöd där det behövs
Nu införs tandvårdsreformens tredje
steg med ny hjälp för dem med störst
behov. Här kan du läsa mer om vad
som gäller.

T

usentals patienter har problem
med att sköta sina tänder. Det kan
bero på sjukdom, medicinering eller funktionsnedsättning. Sedan årsskiftet
finns därför ett utökat ekonomiskt tandvårdsstöd i två delar för vissa specifika
patientgrupper:
• Särskilt tandvårdsbidrag (STB)
• Tandvård vid långvarig sjukdom eller
funktionsnedsättning
Vårdpersonal ses som en viktig
informationskanal

För att fler ska känna till det nya stödet
har 1177.se, landstingens gemensamma
webbplats för råd om vård, tagit fram
vägledande information.
– Vi har samlat informationsmaterial
för både allmänheten och för dem som
arbetar inom vården på 1177.se. Vi hoppas
att personalen i vården själva har nytta av
materialet och att man också hänvisar patienter hit, säger Anna Mannberg, kommunikatör på 1177.
Många förväntar sig att tandvård kostar mycket pengar, vilket gör att man ofta
struntar i att gå till tandläkaren, något
som kan visa sig vara extra riskabelt för
just dessa patientgrupper. Anna ser därför
personalen inom vården som en nyckel
för att nå ut med informationen.
– Nu när det äntligen finns ett nytt
ekonomiskt stöd för de här grupperna så
måste de få veta att hjälpen finns och hur
man ska gå till väga. Sjuksköterskor och
läkare har därför en viktig roll eftersom
man kommer i direkt kontakt med dessa
patienter.
Stödet gäller för specifika patientgrupper och för att få det krävs en viss process.
Här kommer en kortfattad överblick över
vad som gäller för tredje stegets två delar
och vem som kan vara berättigad.
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STB vid sjukdom eller funktionsnedsättning

STB (Särskilt tandvårdsbidrag) är till för
patienter som behöver förebyggande behandling. Anledningen kan vara sjukdom,
medicinering eller funktionsnedsättning.
STB gäller för:
• Muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling
• Muntorrhet på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen
• Sjögrens syndrom
• KOL med ordinerad syrgas eller näringsdryck
• Cystisk fibros
• Ulcerös Colit
• Crohns sjukdom
• Tarmsvikt
• Frätskador på tänderna vid anorexi, bulimi eller gastroesofageal refluxsjukdom
• Svårinställd diabetes

• Dialysbehandling
• Immunsuppression på grund av behandling med läkemedel
• Genomgången organtransplantation
med immunsuppression på grund av
medicinering
Det är tandläkaren eller
tandhygienisten som avgör

I vissa fall kan det räcka med att patientens diagnos är dokumenterad i sjukvårdsjournalen för att tandläkare eller
tandhygienist ska kunna avgöra om patienten är berättigad till STB eller inte.
I andra fall kan patienten behöva ett läkarintyg eller en läkemedelsförteckning.
Om sjukdomen inte är livslång får läkarintyget vara högst tre månader gammalt
vid första tandvårdsinsatsen och behöver
förnyas vart fjärde år. Patienten tar sedan med sig intyget eller förteckningen
till sin tandläkare eller tandhygienist vid
behandlingen.
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Tandvård

"STB gäller bara förebyggande tandvård och behandlingar,
undersökningar och information"

Endast förebyggande

Kortet visas upp

STB gäller bara förebyggande tandvård
och behandlingar, undersökningar och
information. Det är ett komplement till
det allmänna tandvårdsbidraget. Patienten
har fortfarande rätt till allmänt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd.

Vid godkännande utfärdas ett kort som
intygar att patienten har rätt till viss tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift. Kortet
måste visas upp vid tandvårdsbesök.

Bäst-före-datum

STB ges av Försäkringskassan med 600
kronor per halvår. Pengarna dras från
summan patienten betalar. STB måste
användas senast 30 juni och 31 december
varje år.
Tandvård vid långvarig sjukdom eller
funktionsnedsättning

Denna del av det nya tandvårdsstödet riktar sig till en smalare patientgrupp som
har mycket svårt att sköta munhygienen
eller genomgå tandvårdsbehandling.

Ingår i sjukvårdens högkostnadsskydd

Stödet gäller för: undersökningar, förebyggande vård, lagningar, behandling av
tandlossningssjukdom, rotfyllningar och
utdragning av tänder. Stödet gäller även
avtagbara proteser, men inte fast protetik.
Vid godkänt stöd betalar patienten sin
tandvård till sjukvårdstaxa. Avgiften får
alltså räknas samman med andra avgifter
för hälso- och sjukvård. På så vis ingår den
i sjukvårdens högkostnadsskydd.

Anders Lidzell

Stödet gäller för:
• Svår psykisk funktionsnedsättning
• Parkinsons sjukdom
• Multipel skleros
• Cerebral pares
• Reumatoid artrit
• Systemisk lupus erythematosus
• Sklerodermi
• Amyotrofisk laterskleros
• Orofacial funktionsnedsättning med ät-,
tal- eller sväljsvårigheter
• Symptom som kvarstår sex månader
efter stroke
• Sällsynta diagnoser med eller utan orofaciala symptom som innebär ät-, taleller sväljsvårigheter.

Mer information finns på följande länkar:

Särskilt läkarintyg

Föreskrifter tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning:
www.socialstyrelsen.se/sosfs/2012-17/Sidor/2012-17grundforfattning.aspx

Patienten måste skaffa ett särskilt läkarintyg. Diagnos räcker inte. Stödet beviljas
endast om läkaren bedömer funktionsnedsättningen som svår eller fullständig.
Det särskilda intyget skickas av läkaren,
patienten eller tandvården till tandvårdsenheten på landstinget eller i regionen.
Intyget utgör underlag för det beslut
som landstinget/regionen sedan fattar.
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Information till vårdpersonal på 1177.se:
www.1177.se/omtandvardsstod
Information till patienter på 1177.se:
www.1177.se/tander
Socialstyrelsens blankett för läkarintyg:
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2012-17/Documents/2012_17_bilagan.pdf
Från Socialstyrelsen till vårdpersonal om det tredje steget:
www.socialstyrelsen.se/tandvard/nytttandvardsstod2013
Föreskrifter STB:
www.socialstyrelsen.se/sosfs/2012-16/Sidor/2012-16grundforfattning.aspx
Läkarintyg STB:
www.socialstyrelsen.se/sosfs/2012-16/Documents/2012_16_bilaga.pdf

Läkarintyg tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning:
www.socialstyrelsen.se/sosfs/2012-17/Documents/2012_17_bilagan.pdf
Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa:
www.socialstyrelsen.se/publikationer2003/2003-4-2
Kunskapsdatabas om ovanliga/sällsynta diagnoser:
www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser
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Rapport från SFFAs Vårmöte 2013
Den 18:e april tillskyndade allergintresserade till Missionskyrkan i Linköping,
där Allergicentrum, Universitetssjukhuset i Linköping, stod värdar för det årliga
Vårmötet. Man kunde knappt tro att det
var vår när regnet på morgonen piskade
utanför, men under dagens lopp sprack
himlen upp och solen tittade fram. Temat denna gång var ”Nya behandlingsmetoder, vad har vi och vad väntar runt
hörnet? Ett ämne som till synes kunde
passa bra i en stad som har som slogan
– ”där idéer blir verklighet.”

F

örst ut var Pål Johansen, PhD, som
är docent och senior researcher i
forskarteamet vid avdelningen för
Dermatologi, Universitetssjukhuset i Zürich, Schweiz. Hans föreläsning var döpt
till ”New routes for allergen Immunotherapy”. Traditionell subcutan immunterapi
har sina nackdelar som att den är tidsödande, dyr och associerad med risk för
systematiska biverkningar. Detta gör att
den, trots sin dokumenterade effekt, ratas av många patienter som är tveksamma
till att ge sig in på en sådan behandling,
eller avslutar den i förtid. Därmed finns
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ett stort behov att utveckla nyare, säkrare
och mer effektiva vacciner men också att
utveckla de sätt de ges på. Pål Johansen
belyste allergenspecifik immunterapi ur
ett historiskt perspektiv och pratade om
milstolpar som forskningen gjort under
årens lopp, från att förstå allergisjukdomarnas uppkomst och vad som händer i
immunförsvaret vid utveckling av allergi
till kraftansträngningar som görs för att
vi skall kartlägga vad som exakt händer
immunologiskt vid ASIT och varför hyposens fungerar. Han berörde basala
koncept kring stimulering av immunogenicitet och vaccination kontra toleransinduktion. Han pratade om olika sätt
att biotekniskt göra vaccin/ allergen mer
säkra (t.ex. recombinanta allergen eller
kemiskt modifierade) eller mer potenta
(t.ex. genom att knyta dem till transportmolekyler, utvunna ur HIV virus, för att
lättare kunna ta sig in i antigen presenterande celler).
Genom att ultraljudslett ge vacciner
direkt in i lymfoid vävnad, d.v.s. i lymfknutor i ljumskarna (ILIT), har forskargruppen i Zürich kunnat förkorta tiden
för ASIT från flera år till totalt 3 sprutor

och en behandlingstid på 2 månader. Man
har dessutom kunnat förminska den ackumulerade totaldosen givet allergen ner
till enbart 3000 SQ. Han berättade om
den prekliniska utvecklingen av ILIT men
även om de första kliniska fas I och fas II
studierna. Första pilotstudien gjordes på
12 patienter med biallergi och visade att
en intralymfatisk metod var både praktisk möjlig och tämligen smärtfri. Den
visade också att i princip alla patienterna
efter avslutad behandling tolererade ett
provocerat bistick signifikant bättre än
innan behandlingen startade. Sedermera
övergav man bina till fördel för gräs och
björk då det visade sig vara lättare att rekrytera patienter till studier och enklare
att sedan validera effekt genom t.ex. nasala provokationer. Man randomiserade
165 pat med gräspollenallergi till antingen
SCIT (n=99) där behandling gavs i 3 år, 54
injektioner, kumulativ dos 4031540 SQ-U
och med 45 % drop-outs jämfört med ILIT
(n=66) som fick behandling i 2 månader,
3 injektioner, kumulativ dos 3000 SQ-U
och 12 % drop-outs. Det verkar kunna
vara en fördel att ge ILIT i små lymfknutor jämfört med större, troligen p.g.a. vac-
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Pål Johansen

cinet snabbare "tvättas" igenom en större
lymfknuta. Det behöver inte heller vara
samma lymfknuta för de 3 injektionerna
utan snarare kan det vara en fördel att ge
i olika lymfknutor.
Forskarteamet i Zürich har också jobbat med epicutan immunterapi eftersom
epidermis har många fördelar när det gäller immunterapi. Epidermis innehåller
ett stort antal dendritiska/ antigen presenterande celler, är icke-vasculariserat
vilket minimerar risk för systematiska
biverkningar och är lättillgängligt rent
anatomiskt. Genom att rispa i huden eller
genom att ta bort stratum corneum med
tape-stripping potentierar man immunterapin genom slags"fysisk" adjuvans. Försök görs också med mikronålsteknik för
att placera allergenet på exakt rätt ställe
i huden.
Som kuriosa kan också nämnas de
experiment som man i Zürich utför på
katter där man genom att immunterapeutiskt behandla katterna har fått
dem att uttrycka lägre mängd Fel d 1
och därmed kan man i förlängningen tänka sig att den kattallergiske hussen eller matten skulle kunna (kanske i kombination med immunterapi mot katt för egen del) få behålla sin
(behandlade) katt. Inte helt etiskt oproblematiskt kanske...
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Näst fick vi lyssna på barnallergolog Nic-

holas Brodszki från Skånes Universitets
Sjukhus, barnkliniken i Lund, som fick
åhörarna att vakna till genom att börja
sin powerpoint med en parafras på Star
Wars introt. "Födoämnesallergi – tillbaka
till framtiden" var titeln. Vad finns nytt
inom behandling och vad finns i historien
publicerat kring detta? Nicholas tog oss
tillbaka till gammal kinesisk medicin där
örter använts för behandling av jördnötsallergi. Örter, som enligt uppgift smakar
illa i te-form men något bättre i tabletter,
som för nuvarande studeras i USA som så
kallad botanical investigational drug och
som faktiskt verkar lovande. Nicholas tog
oss med på en resa genom 1900 talet vad
gäller publikationer i ämnet, från 1908
"egg poisoning" genom 1935 och 40 talets
"oral desensizitation" till 80 talets "oral
specific hyposensitization" och fram till
i dag när det finns väldigt många studier
publicerade i ämnet "oral immunotherapy", OIT. Problemet är att dessa studier
är svåra att jämföra med varandra p.g.a.
varierande inklusionskriterier, varierande
födoämnen, doser, intervaller, etc. Milda
reaktioner är vanligast men 15-20% av
deltagarna klarar inte av terapin och 5 %
får reaktioner som kräver mer än antihistamin. Omtvistat är också om OIT leder
till äkta tolerans eller enbart till temporär

desensibilisering. 2012 kom en Cochraneanalys som konkluderar att OIT mot
mjölk är en effektiv metod att inducera
desensibilisering hos patienter med IgE
medierad komjölksallergi samt att det
därtill är effektivt i att partiellt desensibilisera en ytterligare del av patienterna
och därmed öka säkerhetsmarginalerna
i händelse av accidentell exponering. Det
konkluderades också att långtidseffekten
avseende tolerans ännu är oklar. Däremot
kunde Cochraneanalysen INTE rekommendera OIT för jordnöt i nuläget med
hänsyn till risk av allvarliga reaktioner
och otillräckligt med evidens vad gäller
fördelar på lång sikt.
Kan man påverka utveckling av födoämnesallergi genom att introducera födoämnet vid rätt tidpunkt i livet? I Israel får
barnen en slags mjuk kaka gjord av jordnöt att tugga på när det kliar i munnen
när de första tänderna är på gång och där
finns det ytterst lite jordnötsallergi. Tidig
introduktion kan alltså vara skyddande.
Likaså finns det flera studier som pekar
på att rejält upphettat allergen tåls snabbare. Detta kan utnyttjas d.v.s. om man
introducerar upphettat mjölk eller ägg
först och väntar 6 månader och sedan
provocerar med oupphettat/rått så sker
toleransutveckling fortare än om man
väntar med bägge.
Det berättades lite om hur man i Lund
på barnallergimottagningen jobbar med
OIT, bland annat genom att först med
pricktest i olika spädningar av allergenet
hitta en nivå där man mycket försiktigt
börjar introducera födoämnet i dagliga
och successivt ökande doser.
Nicholas knöt också an till Pål Johansens föreläsning genom att nämna epicutan immunterapi för födoämnen där
man med hjälp av plåster på huden ser
en immunterapeutisk potentiering pga
svettningen. Ännu behövs mer forskning
kring de epicutana metoderna dock.
Förmiddagens sista föreläsning hölls av

Mikael Benson, professor vid Barn och
ungdomskliniken och vid Centrum för
Individualiserad medicin, Universitetssjukhuset i Linköping. Han sammanfattade och gav oss en introduktion till ett
inte helt okomplicerat ämne, nämligen
systemmedicin. Titeln på föreläsningen
var "Nya metoder för individualiserad
medicinering – rutin inom 10 år?" Eftersom patienter svarar olika bra på given terapi finns det stor potential i utvecklandet

31

Vårmöte SFFA

av prediktiva metoder för att förutse hur
en patient sannolikt kommer att svara,
och på att identifiera non-responders.
Systemmedicin kan användas i utveckling av nya läkemedel eller behandlingsmetoder eller i att bättre bestämma vilken patient som skall ha vilken terapi.
Microarray-teknik används för att få en
"karta över" individens "fingeravtryck"
avseende mRNA. Systemmedicin går ut
på att studera komplexa nätverk i dessa
"kartor" där grupperingar eller s.k. moduler är centrala begrepp. Systemmedicin vill hitta prediktiv förståelse för hur
kombinationer av multipla gener, genetiska produkter och miljöfaktorer orsakar
sjukdom. Allergisk rhinokonjunktivit är
en sjukdom som är tacksam att studera
som en systemmedicinsk modell. Väldigt
många olika sjukdomar har gemensam
delad genmodul som hos alla verkar vara
central i mekanismer som har med reglering av immunsvar, cellproliferation och
metabolism att göra. Kan dessa gener
titreras ut och användas i individualiserad medicin? Systemmedicin är ett "hett"
ämne just nu med ekonomisk satsning av
bl.a. EU. Mikael menar att inom de kommande 5-10 åren så har systemmedicinen
nått kliniken.
Eftermiddagen inleddes med SFFAs årsmöte. Knappt en timme av information

och beslutsfattande förflöt utan kontroverser då enighet rådde kring bl.a. omval,
nyval av personer och befriande från ansvarsfrihet. För de intresserade kommer
detaljerna framöver att redovisas i protokoll från mötet som går att nå via SFFAs
hemsida.
Anders Bjerg, medicine dr och studieläkare vid Krefting Research Centre, Göteborgs Universitet, höll den första föreläsningen på eftermiddagen som handlade
om "Nya behandlingsmetoder vid astma".
Vad är på gång vad gäller nya läkemedel?
Det pågår en vidareutveckling av redan
"etablerade" inhalationsbehandlingar men
i förändrad administration som t.ex. aerosol av mindre partikelstorlek, mer lättanvända inhalatorer eller utveckling av nya
kombinationspreparat, ständig utveckling
mot kortison med mindre systemeffekter
eller mer långverkande preparat (över 24
timmar; 1 dos/dygn). Indacaterol är ett exempel på 24tim bronkdilatation godkänd
för KOL men där studier inte är färdiga
vad gäller astma.
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De lokala organisatörerna Emma Olsson, Annika Bogg, Ulla Nyström Kronander.

Förutom anti-IgE, som vi nu får allt
mer klinisk erfarenhet av, så dyker fler
behandlingsmetoder upp vid horisonten.
Läkemedel som hämmar cytokiner (som
exempelvis IL-4, IL-5 eller TNF-alfa) eller som slår mot lipidmediatorer eller
kemokiner. IL-5 är en tämligen specifik
interleukin i stimuleringen av eosinofiler
och anti-IL-5 kan således ha en god effekt
mot eosinofil astma. Vad gäller blockad
av IL-4 och Il-13 så har resultat bl.a. på
senfasreaktioner vid astma setts i djurförsök, men kliniska studier ännu ej kommit
lika långt. PDE4-hämmare verkar lovande
i sin anti-neutrofila effekt och därmed kan
de komma att bli ett vapen i kampen mot
steroidrefraktär icke eosinofil astma. Anders Bjerg poängterade i slutet av föreläsningen vikten av att fortsätta identifiera
fenotyperna inom astma för att kunna
hitta rätt läkemedel för rätt patient, då
de mesta av de nya läkemedlen är dyra
preparat, självklart mer obeprövade vad
gäller risker, samt sannolikt inte är lika
effektiva vid alla typer av astma.

Teet Pullerits, ordförande i SFFA och

specialistläkare vid Allergimottagningen,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset redovisade en mycket bra sammanfattning
över de studier som gjorts om Makrolidbehandling vid astma. Det visar sig vara
ett ganska kontroversiellt ämne eller åtminstone i studier svårt att hitta bra stöd
för användning av makrolider vid astma.
Kanske pekar den kliniska erfarenheten
på bättre resultat än vad studierna visat?
Vi fick höra om makrolidernas historik
i upptäckt, och deras egenskaper- inte
bara som antibiotika utan också som
antiinflammatoriska läkemedel (ickeantibiotiska makrolider). Vid andra lungsjukdomar, såsom CF, panbronkiolit, ickeCF-bronkektasier och KOL, finns många
studier som pekar på positiva effekter av
långtidsbehandling med makrolider. Vid
långtidsbehandling med makrolider hos
astmapatienter finns stor korrelation av
effekt med infektion eller inte infektion
av ffa Chlamydophila pneumoniae eller Mycoplasma pneumoniae. Med be-
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" Det finns ett stort behov av studier med bättre studiedesign och som bättre kartlägger makroliders effekt
vid olika fenotyper av astma "

handling med makrolider följer risk för
biverkningar; gastointestinala, ototoxiska,
kardiotoxiska, läkemedelsinteraktiva (risk
rabdomyolys i kombination med statiner
eller att makrolider ökar teofyllaminkoncentrationen i serum) samt med ökad
antibiotikaresistens. Makrolider är således ingen rutinbehandling vid astma. Det
finns ett stort behov av studier med bättre
studiedesign och som bättre kartlägger
makroliders effekt vid olika fenotyper av
astma. T.ex. en nyligen publicerad studie
har visat exacerbationförebyggande effekt
av makrolider vid icke-eosinofil, men inte
vid eosinofil svår astma.
Professor Olle Zetterström, som är en
av Allergicentrum vid Universitetssjukhuset i Linköpings stoltheter, (fortsatt aktiv
lite varstanns trots pensionering), pratade sedan om "Behandling av astma med
luftrenare". Konventionella luftrenare har
dålig effekt vid allergensanering. Att rena
luften är relativt lätt men det krävs laminärt flöde för att den renade luften skall
nå patienten. Detta kan åstadkommas
med TLA (temperaturreglerat laminärt
"air"flöde)/ Airsonett / Protexo. Olle gick
igenom gjorda studier som visat bättre
quality of life och minskad bronkiell inflammation mätt i FeNO, signifikanta
AQLQ responders jmf med placebo i
många aspekter som tex förbättrad sömn.
Det finns dessutom mer "oväntade" positiva effekter av TLA, nämligen på förbättring av besvärligt allergeninducerat
atopiskt eksem. TLA är en dyr behandling
men ändå billig i relation till t.ex. Omalizumab. För vissa patienter kan TLA definitivt vara ett bra alternativ.
Efter kaffepausen pratade Patrik Norden-

felt, överläkare vid Lung-och Allergimottagningen, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Föreläsningen var döpt till "HAE en
sjukdom som nu går att behandla". Först
gav han en kort bakgrund till HAE (hereditärt angioödem), denna ovanliga (i Sverige prevalens 1/60 000), autosomalt dominant nedärvda sjukdom som beror på
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aktivering av komplicerat kontaktsystem
som ger bradykininproduktion. Symptom
är återkommande svullnader i underhuden, slemhinnor, svalg, larynx, tarm. Obehandlad håller attacker i upp till 5 dagar.
Tarmsvullnader ger ofta svåra buksmärtor. Dödsfall kan ske p.g.a. svalg och larynxsvullnad. Beskrivet finns 3 typer där
C1-inhibitor antingen kan vara sänkt i
mängd, ha nedsatt funktion eller vara
normalt. Den sista varianten, typ 3, tycks
vara kopplat till mutation av faktor XII.
Vid attacker kan det finnas ett hönsnätsmönstrat hudutslag som ej skall förväxlas
med urticaria. Adrenalin, antihistamin,
kortison och smärtstillande har dålig eller ingen effekt. Färskfrusen plasma kan
förvärra genom att det tillför substrat till
faktor XII och därmed ökar på bardykininproduktionen. Före 2008 fanns enbart Cyklokapron godkänt för behandling
(som hjälper ca 15% av pat) men många
pat fick C1-inhibitorkoncentrat på licens.
Från 2008 till juni 2011 har 4 nya preparat i injektionsform godkänts: en bradykininreceptorhämmare (Firazyr), ett C1inhibitorkoncentrat utvunnet från plasma
(Berinert), ett rekombinant c1- inhibitorkoncentrat utvunnet ur kaninmjölk, samt
ytterligare ett C1-inhibitorkoncentrat
från human plasma (Cinryze). Det sista
är godkänt som både förebyggande behandling och vid akuta attacker, medan de
första 3 bara ges vid akuta attacker. Alla
med HAE skall ha med sig något av dessa
läkemedel för att kunna behandla attack.
Underhållsbehandling (tranexamsyra,
anabola steroider eller i visa fall Cinryze)
bör övervägas om patienten har över 1-2
anfall i månaden som påverkar livskvalitet. Kostnaden för de nyare preparaten är
hög och kan vara ett problem.
Sist ut denna dag talade Allergicentrums

och Hudklinikens vid Universitetssjukhuset i Linköping andra stolthet, nämligen professor Chris Anderson, som hade
"Nytt och nygammalt om kronisk urtikaria" som titel på sin föreläsning. Jämförel-

ser gjordes mellan urticaria och eksem i
symptom, orsaker och utredning. Tissue
viability imaging (TiVi) och ultraljud är
experimentella sätt att studera urticarians
så typiska "flare and wheal". Urtikarians
impakt på patientens liv kan studeras med
t.ex. Itch Severity Score eller standardiserade livskvalitets-formulär. Chris gick
igenom klassifikationen av de olika urtikaria-typerna där kronisk urticaria definieras som daglig eller nästan daglig urtikaria utan angioödem över en period på
åtminstone 6 veckor. Utredning innefattar
att utesluta utlösande bakgrundsfaktorer
som t.ex. systemsjukdom, infektion, eller
autoimmunitet. Hudbiopsi övervägs för
utslag som sitter kvar på samma ställe i
över 24 timmar eller vid purpura. HR test
kan säga något om urtikarians allvarlighetsgrad, samt med olika provokationer
(t.ex. kyla på huden vid kölduricaria) kan
man påvisa utlösade tröskelvärden. I vissa
fall kan pricktest vara av nytta för att konfirmera atopi eller hitta ev utlösande allergen. Som behandling gäller uppdosering
för andra generationens H1-antagonister,
och därtill ev. tillägg av H2-antagonister
eller antileukotriener. I svåra fall kan immunsupprimerande läkemedel prövas.
Nytt är "the silver bullet", d.v.s. anti-IgE,
omalizumab, i liknande eller läge doser än
vid svår astmabehandling. Omalizumab
verkar effektivt mot ett brett spektra av
olika urtikariatyper. Mekanismen i hur
anti-IgE fungerar mot utikaria är dock
fortfarande oklar och inom kort förväntas
fler studier publiceras.
Allergicentrum i Linköping tackade för
sig och lämnar nu över med förväntan till
Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.
Temat för SFFAs vårmöte 2014 kommer
att bli allergidiagnostik. Umeå är inte bara
björkarnas stad utan även Europas kulturhuvudstad 2014. Vad kan då passa bättre
än SFFAs vårmöte i Umeå 2014?
Emma Olsson

Allergicentrum,
Universitetssjukhuset i Linköping
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SK-kurs i Thoraxradiologi
20-22 November • SU – GÖTEBORG
Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg anordnar en kurs i thoraxradiologi
20-22 november 2013, för blivande lungspecialister & bild- och funktionsmedicinare (BFM).
Kursen är till största delen interaktiv med falldiskussioner.
Kursen är granskad och godkänd som specialistutbildningskurs av SLMF:S styrelse.
Inom Lungmedicin innefattar kursen främst delmål 12.
Tid: 20 – 22 november 2013
Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Kursens målgrupp: Blivande specialister i lungsjukdomar och BFM.
Antal deltagare: 24 st.
Kursavgift: Ännu ej fastställd.
Resa och boende bekostas av deltagarna.
Sista anmälningsdag: 15 september 2013
Kursledning/ansvariga: Jenny Vikgren, sektionschef Thoraxradiologi,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, repr. Svensk förening för Thoraxradiologi,
Helga Asgeirsdóttir, repr. Svensk LungMedicinsk Förening, Margaretha Smith,
verksamhetsområde Lungmedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och
Åse A. Johnsson, Thoraxradiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset och
Avdelningen för Radiologi Göteborgs Universitet.
Mer information om kursen kommer på SLMFs hemsida i början på juni.

Läs om fler kurser på

www.slmf.se
Kalendern m.m. finns även
på vår webb-app:
app.slmf.se
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Screening för lungcancer
– en översikt
Lungcancer svarar för de flesta cancerdödsfallen hos män och även kvinnor i
Sverige. I Sverige insjuknar nära 3500
personer varje år. Prognosen är dålig
– 5-årsöverlevnaden är cirka 15 %. De
allra flesta överlevarna har tidig diagnos och radikal operation att tacka för
detta. När väl tumören ger symptom är
den oftast spridd och därmed inoperabel. Paradigmet har alltså varit att om
man bara upptäcker tumören i tid, så
kan man bota patienten.

T

rots detta välkända faktum har en
allmän uppgivenhet inför lungcancerscreening länge varit norm. Fyra
omfattande screeningar (John Hopkins
Lung Projekt 1973, Memorial Sloan-Kettering Lung Project 1974, Mayo Lung Project 1971 och Czechoslovakia 1975) ledde
länge till uppfattningen att man inte kunde påverka dödligheten med screening
med lungröntgen och sputumcytologi (1).
På senare tid har dessa undersökningar
emellertid kraftigt ifrågasatts. Nya tolkningar visar att screening har en viss effekt, men att det är en mycket måttlig
vinst på grund av att lungröntgen (liksom
sputumcytologi) har en mycket låg känslighet (2).
The US Preventive Services Task Force,
en amerikansk myndighet med ansvar för
förebyggande åtgärder, har sammanfattat
läget med att ”bevisen är otillräckliga
för en rekommendation för eller emot
screening av lungcancer av symptomfria
individer med lågdos datortomografi,
lungröntgen eller sputumcytologi, eller
en kombination av dessa tre” (3).
Men långtidsdata från tidigare studier
(4) visar att lågdos datortomografi upptäcker små tumörer och lägre tumörstadier (5). Detta har lett till ett ökat intresse
för lungcancerscreening.
För att en screeningmetod skall betraktas som lämplig i klinisk vardag bör den
uppfylla en del kriterier: 1) Screeningen
bör detektera en cancer i sitt prekliniska
stadium. 2) En effektiv behandlingsplan
bör vara tillgänglig för patienter med cancer i prekliniskt stadium. 3) Ett tidigt ingripande i prekliniskt stadium ska kunna
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ändra tumörens utveckling och ge resultat
genom att minska cancerspecifik dödlighet. 4) Tillgänglighet, kostnader och sjuklighet relaterad till screeningen, bör vara
överkomlig (6).
För några år sedan startades på flera
håll försök med lågdos datortomografi
med spiralteknik.
I Japan startades en större screening

av frivilliga personer 1995. Åldrarna var
40–74år. Av totalt 3964 personer var
1852 (47 procent) kvinnor och 3014 (76
procent) hade aldrig rökt eller hade rökt
mindre än 30 paket/år. Den senare gruppen av smårökare kan knappast anses
som någon högriskgrupp för lungcancer.
Undersökningen skedde med hjälp av en
datortomografibuss. Vid den primära
screeningen hittades 21 lungtumörer, varav 20 opererades medan en patient vägrade operation. 16 personer befann sig i
stadium I (7).
Ytterligare undersökningar gjordes i
424 av dessa fall, oftast en utvidgad datortomografiundersökning eller också togs
en biopsi, ett vävnadsprov. Därefter fanns
62 patienter kvar med stark misstanke om
cancer. 18 av dessa vägrade operation.
Bland de 44 patienter som opererades
hade 34 cancer och 3 premaligna förändringar.
Vid den första undersökningen av denna lågriskgrupp hade alltså 0,45 procent
histologiskt verifierad lungcancer. I den
första uppföljningen av 5 025 personer
hittade man efter ett år 197 nya misstänkta fall (3,9 procent). Av dessa opererades
32 och 28 visade sig ha cancer. Den årliga
förekomsten är alltså 0,6 procent! Av alla
histologiskt verifierade lungcancrar befann sig 83 procent i stadium Ia.
ELCAP-studien (Early Lung Cancer Ac-

tion Project) i New York startade 1993.
Man inbjöd 1 000 symptomfria frivilliga
rökare eller ex-rökare, som rökt minst tio
år, att delta i en undersökning med lågdos
datortomografi eller vanlig lungröntgen,
som blev kontrollgrupp. Deltagarna var i
åldern 60 år eller äldre.

Vid första screeningen hade 233 personer (23 procent) icke-förkalkade lungfläckar i lågdos datortomografigruppen mot bara 68 personer (7 procent) i
gruppen som undersöktes med vanlig
lungröntgen. 27 personer (2,7 procent)
hade lungcancer mot 7 personer (0,7
procent) i gruppen som undersöktes med
vanlig lungröntgen. Antalet tumörer i stadium I (3 centimeter eller mindre i diameter) var signifikant högre i datortomografigruppen än i lungröntgengruppen, 85
procent mot 60 procent. 83 procent av tumörerna i stadium I som upptäcktes med
lågdos datortomografi missades med vanlig lungröntgen. Vid de årliga uppföljningarna hade 3 procent nya icke-förkalkade
rundhärdar och 0,6 % lungcancer.
Av tumörerna har mer än 90 procent
varit möjliga att avlägsna operativt. Eftersom chansen till fullständig bot är minst
70 procent vid stadium I är prognosen
mycket god för dessa patienter, och den
blir bättre ju mindre tumören är (8).
Att det verkligen är fråga om att patienten botas visar långtidsuppföljningar
av screeningmaterial (9), liksom det faktum att de tumörer som upptäcks som
stadium I men av någon anledning inte
opereras leder till döden inom två år i de
flesta fall och efter fem år i så gott som
alla fall(10).
I en screeningsstudie (11) med lågdos da-

tortomografi från Mayokliniken i USA,
i samarbete med NCI (National Cancer
Institute), ingick 1520 symptomfria rökare
eller exrökare som har rökt minst 20 cigaretter per dag i minst 20 år, där deltagarna
var 50 år eller äldre. Alla deltagare undersöktes årligen med en datortomografiundersökning och sputumcytologi (analys av
celler i sputum).
Vid första screeningen identifierades
2244 icke-förkalkade rundhärdar hos
1000 personer (782 hade mer än en rundhärd). Man upptäckte 25 lungcancrar, varav 22 med enbart lågdos datortomografi
och två med enbart sputumcytologi. Vid
de årliga uppföljningarna under fem år
hade 1118 (74 procent) nya icke-förkalkade
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rundhärdar konstaterats hos patienterna,
varav 68 hade lungcancer.
En invändning mot screening av lungcancer är att man, i likhet med vad som
är fallet med prostatacancer, skulle kunna
hitta tidiga former av lungcancer som aldrig kommer att ge några besvär. De flesta
kliniker är dock helt eniga om att sådana
tumörer inte existerar i lungorna (12).

dock. Ett problem är brist på röntgenläkare inom offentlig sektor.
En kostnadseffektstudie (18) utförd av
ELCAP-gruppen på deras första studie
(8). Man har konstaterat att screening är
effektivt ur ekonomisk synvinkel och att
den i effektivitet kan jämföras med andra
screeningar till exempel bröstcancerscreening.

En fråga är hur många fall av lungcancer
som missas vid screeningen (falskt negativa) och hur många som dyker upp som
kliniska fall mellan screeningarna. Vad
beträffar det senare, har man i New York
hittills hittat två fall, båda endobronkiella
tumörer i de stora luftvägarna.
Små tumörer med detta läge är svåra
att hitta med datortomografisk teknik.
Vid kontrollerna i ELCAP-studien har
man ibland hittat små tumörer som redan
fanns, fast de var mindre, vid den tidigare
screeningen. Ettårsintervallet har valts på
grunder av kända tillväxthastigheter av
maligna tumörer och det faktum att tumörer mindre än två millimeter knappast
kan identifieras med datortomografi.
Tyvärr finns det några tumörer som redan när de är så små som fem millimeter
har satt lymfkörtelmetastaser. Det finns
alltså en liten grupp av tumörer som växer
snabbt och aggressivt. Om man i stället
väljer tvåårsintervaller, kan man anta att
ytterligare några få procent är inoperabla
vid upptäckten; framtida studier får visa
vad som är optimalt från ekonomiska och
biologiska ståndpunkter.
En del forskare betonar att de biologiska egenskaperna hos lungcancer är en
begränsande faktor för en lyckad screening. Experimentella studier visat att en
1 centimeter stor lungcancer utsöndrar
3–6 miljoner tumörceller i blodcirkulationen varje dygn. Dessa leder i sin tur
till mikrometastaser (13).
Andra tror att metastaser beror mer på
tumörgenetik och angiogenes än tumörstorlek. Kliniska bevis för detta kommer
från en studie (14) på 510 patienter med
stadium Ia-lungcancer. Man såg då ingen
korrelation mellan tumörstorlek och femårsöverlevnad. Däremot finns andra studier som visat att små tumörer har bättre
prognos och botas i större utsträckning
(15).

Ett problem vid lungcancer screening är

Kostnaderna i Japan per undersökt per-

son har uppskattats till 70 amerikanska
dollar och i New York till omkring 50.
Kostnaderna för de fortsatta undersökningarna vid misstänkta fall tillkommer
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ett stort inslag av ”överdiagnostik”. Denna
term (engelska overdiagnosis) är inte särskilt lyckad och som har setts i debatten
inte minst i Läkartidningen om mammografiscreening (19, 20) är den lätt att
missförstå. Vad som menas är att man
diagnosticerar indolenta cancrar som
inte ger symptom innan patienten dör
av någon annan orsak (man dör med och
inte av sin cancer). Problemet är att när
man väl hittat en cancer är det svårt att
inte göra något åt den och då utsätts alltså
patienten för risker och biverkningar som
aldrig skulle skett utan screeningen. PSAscreening för prostatacancer illustrerar
detta problem väl: 80-90 % av funna cancrar är indolenta, och för varje liv som
sparas måste ytterligare fem män åtgärdas, och flera av dessa kommer att lida
av urineringsbesvär och/eller impotens.
Vid mammografier har överdiagnoserna
beräknats till minst 50%.
Med de nya datortomografiska metoderna väcktes ett nytt hopp att kunna
screena för lungcancer. Nu kunde man
hitta cancertumörerna när de bara var
några millimeter stora, men samtidigt
uppkom också nya problem. Små, ickeförkalkade rundhärdar visade sig vara ett
mycket vanligt fynd – i riskgrupper, dvs.
rökare, asbestexponerade etc. finns de i
upp till drygt hälften av fallen! De praktiska problemen är alltså stora och utbytet
litet. I en meta-analys kom man fram till
att för varje 1000 screenade personer hittade man 9 fall av lungcancer, 235 falska
positiva förändringar som måste utredas,
och 4 thoracotomier för benigna förändringar gjordes (21).
Det har ansetts att alla små lungcancrar

kommer att döda patienten inom 2–3 år
om inget görs, men överdiagnos är alltså
vanligt även när det gäller lungcancer.
Endast stora randomiserade studier kan
definitivt bekräfta att den specifika mortaliteten i sjukdomen verkligen kan påverkas, och det är ju detta som är det viktiga.
Resultaten från en sådan stor undersökning i USA, NLST (National Lung

Screening Trial) har nu publicerats (22).
Totalt 53 454 högriskpatienter, 55–74 år
gamla med minst 30 paketårsrökning,
randomiserades till 3 årliga undersökningar med antingen lågdos-DT eller vanlig lungröntgen från 2002 till 2004 och
följdes till december ut år 2009. Antalet
nya lungcancerfall och lungcancermortaliteten jämfördes. Totalt hittades 1060
fall av lungcancer i DT-gruppen och 941
i röntgengruppen, motsvarande 6,5 respektive 5,7 fall per 1000 personår. Mest
intressant var den specifika lungcancermortaliteten: 247 i DT-gruppen mot 309
i röntgengruppen, dvs en 20 %-ig riskreduktion (95 % CI 6,8-26,7 %).
Endast 23 % av CT-screenade med
lungcancer dog av sin sjukdom jämfört
med 33 % av röntgengruppen. Dessa data
är intressanta men tyder på att ett stort
antal indolenta lungcancrar hade hittats
och åtgärdats, även i ”kontrollgruppen”
(”normalt” är ”dödssiffran” omkring 85%
och i röntgengruppen påverkas enligt
författarna och enligt tidigare studier inte
mortaliteten). Resultaten är också en effekt av att specialiserade grupper med
stor erfarenhet har skött utredningar och
behandlingar, och som vid alla liknande
studier finns en ”healthy-volunteer-effect”,
d.v.s. att ett speciellt urval av försökspersoner kan påverka resultaten. I de flesta
studier gör den krassa verkligheten att
när resultaten omsätts i praktisk klinik är
resultaten oftast sämre.
I Europa pågår flera CT-screening-stu-

dier av lungcancer, den största (NELSON)
i Holland-Belgien har randomiserat 7577,
DANTE i Italien 2472, och en dansk studie 4104 personer, och även i Frankrike
pågår en sådan studie. I Sverige är vi inte
med: ingen instans här ville finansiera en
liknande studie. Preliminära data från de
europeiska studierna har inte konfirmerat
den amerikanska, d.vs. man har inte sett
någon minskning av lungcancermortaliteten, men slutdata dröjer ännu ett par år
och om alla dessa studier poolas kanske
vi kan se någon trend.
Inte desto mindre har vi nu äntligen en
studie som klart visar att det finns fördelar
med DT-screening av riskgrupper för att
hitta tidiga lungcancrar – man kan rädda
liv. Därmed inte sagt att vi bör starta sådan i Sverige – kostnader och svårigheter,
inte minst tillgång till utredningsresurser,
omöjliggör nog f.n. en sådan satsning, och
vi väntar som sagt fortfarande på en costbenefit-analys. Att vi bör agera eftertänksamt stöds ju av debatten som fortfarande

Lung & Allergiforum • Nummer 2/2013

Lungcancer
pågår om bröstcancer: screeningen ökar
incidensen av bröstcancer (eftersom alla
indolenta cancrar hittas) och enligt ena
sidan är detta enda effekten (19) medan
den andra sidan anser det bevisat att mortaliteten minskar (20).
Sammanfattningsvis i en stor amerikansk

studie (22) av högriskpatienter för lungcancer kunde man genom årliga lågdosdatortomografiska undersökningar minska den specifika lungcancermortaliteten
med 20 %. "Falska positiva" fynd är ett
stort problem och uppföljning och utredning av dessa tar stora resurser i anspråk,
liksom överdiagnostik med onödiga och
ej ofarliga operationer. Någon screening
typ mammografi kan knappast rekommenderas i vårt land för närvarande. Det
är dock rimligt att annars friska rökare i
vårt land remitteras för datortomografiska undersökningar på vida indikationer,
även om de inte har några symptom.
American Cancer Society har nu kommit med riktlinjer för screening (23). Sammanfattningsvis rekommenderas att om
det finns tillgång till högkvalitativ lungcancerscreening och behandling, så kan

man rekommendera patienter som fyller
vissa kriterier en årlig undersökning.
Kriterierna är:
• Ålder 55-74 år
• Minst 30 packår (pack years)
• För övrigt väsentligen frisk
• Pågående rökning eller slutat inom 15 år
• Noggrann information om risker och
vinster
Om patienten inte fyller alla dessa kriterier, skall screening avrådas, och man
ska aldrig spontant ta upp diskussion med
sådana patienter. Risken att man gör mer
skada än nytta i dessa fall är nämligen
stor.

Hirsh Koyi

överläkare, med dr, lungenheten,
Devisison Medicin, Gävle sjukhus
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Lund Respiratory Network (LURN 2013)
10th annual international meeting

S

nöstorm på Österlen i slutet av mars innebar en del försenade ankomster till konferensen, men 10 årsjubileet
av Lund Respiratory Network (LURN) blev ändå mycket
lyckat med många intressanta diskussioner och nya kontaktpunkter. Efter inledande tillbakablickar på de gångna 10 LURN
mötena startade konferensen med ”ovanliga lungmanifestationer” följt av ett mer traditionellt forskningsspår. Ystad Saltsjöbad bjöd konferensdeltagarna på värmande spa samt middag
efter första dagens presentationer och postersession, där även
sponsorn Intermune presenterade sig. Andra dagen fortsatte
med presentationer, och mötet avslutades med prisutdelning
från den andra sponsorn, Evy och Gunnar Sandbergs Stiftelse.
Session: Rare and orphan diseases

Gorham-Stout disease – sometimes an osteoclastic lung disease?
Erik Eklund, MD, PhD (Lund University Hospital, Lund Sweden)
Först ut var Eklund som lyfte fram en mycket ovanlig sjukdom
med endast 200 publicerade patientfall. Gorham-Stout drabbar
främst skelett men manifesterar även i lunga. En störd osteoklastaktivitet leder till benresorption. I de fall då lungan drabbas bildas en lymfkärlrik fibrös vävnad, s.k. lymphoangiomatosis med
chylotorax och vätskeeffusion. Med immunohistokemi visade
Eklund hur pleuran är förvrängd, ökade mängder osteoklaster i
lungparenkymet, samt prox-1/podoplanin positiva kärl i lunga
och pleura. Sjukdomen syns i tidig ålder, och trots okänd sjukdomsorsak ges bisfosfonater, IFN-α-2b, strålning, pleurodes,
anti-VEGF som försök till behandling. En låg dos heparin, som
tänks binda VEGF-A och -C har visats vara effektiv i behandlingen mot denna allvarliga sjukdom.
Potential role of prolactin signaling in lymphangioleiomyomatosis (LAM)
Gunnar Norstedt, MD, PhD, professor (Karolinska Institutet,
Stockholm, Sweden)
LAM är en ovanlig sjukdom som i Sverige drabbar ett 50-tal
kvinnliga patienter i fertil ålder och kan därför tänkas bero på en
hormonell förändring bl.a. tillväxthormon (GH) eller prolaktin.
Rapamycin hämmar delvis sjukdomsförloppet. Vid LAM prolifererar glatta muskelceller som har mutation i TSC2. siRNA mot
denna gen blockerar prolaktin-receptorerna och minskning av
TSC2 funktion vid LAM ökar prolaktin-sensitiviteten. Därför
hoppas man att prolaktinreceptorblockering kan hjälpa LAM
patienter.
Session: Asthma, Allergy and Inflammation

Type-2 innate lymphoid cells (ILC2) in protective immunity
and allergy
Dr Andrew McKenzie, University of Cambridge
När vi lämnade sessionen med ”rare and orphan diseases” och
gick över till vanligare lungsjukdomar såsom astma och allergi,
fick vi höra från den första av 4 nyckeltalare, McKenzie, om en
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relativ nykomling bland lymfoida celler; neocyten (ILC2). ILC2
dyker upp i respons till IL-25 och IL-33 –cytokiner producerade från epitelceller som triggats av parasiter och allergener.
Mogna ILC2 bildas ur pro-och pre-ILC2 genom stimulering
med GATA3 och RORalpha (Retinoid-related Orphan receptor
alpha). IL-33 fungerar som en alarmin och förekommer tillsammans med surfaktantprotein i typ-2 pneumocyter och inducerar
tidiga lung-ILC2 medan IL-25 kompenserar i frånvaro av IL-33.
Blockering av IL-25 reducerar lungfibros i musmodell av kronisk
allergisk astma, samt experimentell ovalbumin-inducerad astma.
Altered turnover and composition of extracellular matrix in
patients with uncontrolled asthma
Maria Weitoft Lundström (Lund University, Lund, Sweden)
Weitoft Lundström har i sitt projekt jämfört friska kontroller
med okontrollerade astmatiker och undersökt bindvävsomlagring i perifer och central lungvävnad. Vid okontrollerad astma
syns en ökning i kollagendeposition och antal myofibroblaster i
alveolärt parenkym, samt ökat dekorin och TIMP-3 men minskat MMP-9 både i central och alveolär vävnad. Däremot ser
hon ingen skillnad i fibronektin, medan splicingvarianten av
fibronektin, EDA fibronektin, ökar.
Alveolar Th2 inflammation in uncontrolled asthma
Anders Bergqvist (Lund University, Lund, Sweden)
Bergqvist har tittat på samma patientgrupper (som föredragaren ovan) och undersökt den kompletta Th2-cellprofilen. Han
undersökte också patienter med svår astma som går på orala
steroider och där analyserat olika epitelcellsfenotyper. Han visade att patienter med och utan symptom har samma Th2 cellulära profil.
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Professor Dr. Oliver Eickelberg,

Professor Pieter S. Hiemstra,

Allergen challenge in clinical asthma reserach
Professor Zuzana Diamant, MD, PhD (Lund University, Lund,
Sweden and UMCG (Dept. of General Practice) & QPS-NL,
Biotech Centre, Groningen, The Netherlands)

nell fibros) behandling. Wenglén visade att 5-HT2B är ökat i IPF,
och 5-HT2B och 2C-receptorer är ökade i bleomycin-inducerad
fibros i mus. 5-HT2-receptor antagonisten hämmar dessutom
bleomycin-inducerad fibros. In vitro försök på humana lungfibroblaster har visat denna substans ger en dosberoende hämning
av proteoglykanuttrycket samt kollagen, vilket visar en direkt
effekt på bindvävsomlagringen.

Diamant gick igenom metodologiska approacher vid allergenprovokation som framför allt är en Th2 driven process, och
diskuterade effekterna av ökande dos jämfört med bolus dos.
Ökande dos och bolus dos ger liknande luftvägsrespons, men
är inte helt överensstämmande. Reproducerbarheten är något
bättre för den sena allergiska responsen jämfört med den tidiga.
Inhalerade kortikosteroider slår ut framför allt den sena allergiska responsen, och leukotrienreceptor antagonister hämmar den.
Session: Matrix as a culprit in pulmonary disease

Early stages of lung fibrosis
Professor Dr. Oliver Eickelberg, MD, PhD (Ludwig-MaximiliansUniversität and Helmholtz Zentrum, München, Germany)
Först ut för nästa session var den andra nyckeltalaren, Eickelberg
som studerat fibroblasters fenotyp då de odlats i 2D och 3D kultur i extracellulärt matrix (ECM) och sett att fibroblasterna antar
antigen en invaderande/migrerande eller en icke-invaderande
fenotyp. Han visade att de invaderande fibroblasterna har ett
ökat uttryck av MMP-9 och TGF-β, men minskat uttryck av
PTEN och caveolin-1. Eickelberg arbetar med fibros och KOL
och pratade om epithelial-mesenchymal-tranistion som källa
till fibroblastansamling vid dessa sjukdomar. Han visade också
färska data på expressionsArrayer gjorda utifrån IPF och sarkoidos-patienter.
Novel 5-HT2 receptor antagonists as potential inhibitors of
lung fibrosis
Christina Wenglén, PhD (AnaMar, Lund, Sweden)
AnaMar i samarbete med Lunds Universitet presenterade sin
potentiella substans, en 5-HT2-receptor antagonist som kan
komma att bli aktuell vid behandling av IPF (idiopatisk pulmo-

42

TGF-beta and the matrix – interactions in tumor stroma
Professor Kristofer Rubin, PhD (Lund University, Lund Sweden)
Rubin presenterade sambanden mellan inflammation, ödem och
stroma i tumörer. Bindvävsuppbyggnaden i tumörer är kopplad
till integrinbindning och tanken är att behandla carcinom celler
med anti-integrin αvβ6. Kopplingen mellan ökad extracellulär
volym+minskat interstitiellt flödestryck ger högre konvektivt
vätskeflöde genom vävnaden. Högre konvektivt vätskeflöde genom vävnaden uppstår också vid minskad fibros i carcinomen.
Poster session and spa
Day 2 started off with the session:
Session: Pulmonary immune responses and immune
remodeling

Respiratory host defense and inflammation
Professor Pieter S. Hiemstra, PhD (Leiden University, Leiden,
The Netherlands)
Hiemstra, den tredje nyckeltalaren, presenterade sin forskning
om antimikrobiella peptider och det försvagade antimikrobiella
svaret vid KOL. Han visade att epitelcellodling (air liquid interface (ALI)) som utsattes för cigarettrök gav lägre transepiteliell
resistans, ökad permeabilitet och ökat LDH frisläpp. Dessutom
minskade mRNA nivåerna av antimikrobiella peptider (t.ex.
hBD2, S10047, LCN2, RNASE7 och IL-8) efter rökexponering.
Hiemstra visade även att fagocytisk clearance hos makrofager
var nedsatt vid KOL samt att stimulering med antimikrobiella
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peptider (LL-37) av BAL makrofager påverkade M2 makrofager
(antiinflammatorisk) att differentiera mot M1 subtypen (proinflammatorisk).
Immune remodeling: a new aspect of COPD pathology
Professor Jonas S. Erjefält, PhD (Lund University, Lund, Sweden)
Erjefält visade på närvaron av mastceller i olika lungsjukdomar
och balansen mellan subtyper av mastceller; de som uttrycker
tryptas (MCT) och både tryptas och chymas (MCTC). Vid KOL
minskar antal MCT men antalet MCTC ökar, medan vid astma
är både MCT och MCTC ökat. Han presenterade också närvaro
av BALT (bronkoalveolar lymfoid vävnad) med lymfatiska kärl
vid KOL.
P. aeruginosa counteracts the host defense system in cystic
fibrosis
Sandra Jovic (Lung University, Lund, Sweden)
Jovic undersöker antibakteriella peptider och deras egenskaper
som är av betydelse vid cystisk fibros (CF). Vid normal airway
surface liquid (ASL) är pH 7.5 medan vid CF är pH 6.5. pH och
saltkoncentration påverkar antimikrobiella peptiders bakteriedödande effekt och Jovic visade att MIG (CXCL9), en antibakteriell peptid som finns nära epitelet både i centrala luftvägar och
alveolärt parenkym är lägre hos CF patienter. MIGs receptor,
CXCR3 har dessutom med immunhistokemi visats vara ökad
i CF lungor.
Session: Determinants of disease

Genetic and epigenetic markers of COPD development
Professor Guy G. Brusselle, MD, PhD (Ghent University Hospital
and Ghent University, Ghent, Belgium)
Den fjärde nyckeltalaren, höll ett föredrag om potentiella kandidatgener för betydelse vid KOL och epigenetiken bakom varför
KOL progressionen inte avstannar efter rökstopp. Bl.a. visade
han att MMP-12 ökade i sputum hos KOL-patienter men inte
hos friska rökare. Med GWAS identifierades 8 loci av betydelse
för FEV1/FVC kriterierna (HHIP, ADAM19, HTR4, AGER och
PTCH1). Vid inklusion av 90 000 individer i GWAS identifierades ytterligare 16 gener, t ex TGFβ, HDAD, Retinoic acid receptor. MikroRNA (miRNA) har visat sig vara av betydelse för
lungtillväxt, homeostas och repair och Brusselle visade att sputumceller innehöll 214 olika kända miRNA. miRNA som skiljde
mellan KOL-patienter och friska rökare var nedreglerade och
korrelerade till FEV1, t.ex. let-7c och miR-125b. let-7c reglerar
TNF-alphaR och TNFalpha RII.
Serine and arginine-rich splicing factors as nuclear targets for
TGF-b dependent alternative splicing
Oskar Hallgren, PhD (Lund University, Lund, Sweden)

Initiation of pulmonary alterations in systemic sclerosis
Dirk Wuttge, MD, PhD (Lund University, Lund, Sweden)
Wuttge har undersökt olika populationer av eosinofiler i blod
från sklerodermipatienter. Eosinofiler är CD16low och kan ytterligare delas in i CD9high och CD9low. Patienter med en ny
sklerodermi diagnosis (<2 år) har ökad aktivering av CD16low.
Uttrycket av CD48 korrelerar med lungfunktion (vitalkapacitet)
och alveolärt NO. Dessutom har han sett att en ökad eosinofilmängd i BAL korrelerar med ökad fibros (mätt radiografiskt).
Genomic techniques for analysis of lung cancer genomes
Johan Staaf, PhD (Lund University, Lund, Sweden)
Staaf presenterade olika expressions- och genomanalyser bl.a.
användning av transkriptom analys med microArray alternativt
genomiska Arrays med global metyleringsanalysis. Ett alternativ
till hel-genome sekvensering är att fokusera på den mer begränsande exome sekvenseringen.
Pericyte mobilization contributes to remodeling in allergic
airways disease
Jill R Johnson, PhD (Imperial Collage, London, UK)
Johnson visade på kopplingen mellan PDGFbeta inhibition och
ökad tjocklek på luftvägarnas glatta muskulatur. Johnson beskrev pericyter som desmin- och PECAM positiva celler, samt
att dessa finns under luftvägsepitelet efter kvalsterexponering.
NG2+ pericyter mobiliseras från cirkulationen i kvalsterexponerade möss, och är inkorporerade i den glatta muskulaturen i
luftvägsväggarna.
Sandberg lecturers – Stories of successful researchers
De fyra nyckeltalarna berättade sina framgångshistorier från
doktorandtid fram till professor och gav tips och råd för en
lyckad akademisk karriär för unga forskare. Det var mycket
uppskattat och inspirerande.
Young Investigator Awardees
Professor Gunilla Westergren-Thorsson
Posterpriser tilldelades Yuan Xu, Karolinska Institutet, Michiko
Mori, Sara Rolandsson och Jenny Calvén, alla från Lunds Universitet.
Ellen Tufvesson

Docent (Lungmedicin och Allergologi)
Jenny C Karlsson

PhD (Lungbiologi)
båda Lunds Universitet.

Hallgren presenterade betydelsen av TGF-β vid påverkan på
splicing faktorer. Vid proteomanalys har man funnit att flertalet splicing faktorer är uppreglerade. Specifikt vissa av dessa
är av betydelse vid splicing av fibronektin, där TGF-β påverkar
uttrycket av olika spliceformer.
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Gunnar Hillerdal
– Ny hedersladamot i SLMF
Att bli läkare var på intet sätt en pojkdröm för Gunnar,
trots att pappa Olle var läkare.
Gunnar gick i ”den gamla skolan” 4 år i folkskola, 4 år
i realskola och 4 år i gymnasieskola. Under andra året
i gymnasiet och med inte alltför lysande studieresultat
började Gunnar tänka på framtiden och bestämde sig
för läkaryrket. Han läste upp betygen de sista åren och
antogs till medicinstudier i Uppsala 1965.
Så snart det var möjligt att börja vikariera som läkare
började Gunnar arbeta. Första vikariatet var på Vårdcentralen i Strängnäs.

E

fter avslutade medicinstudier var det dags att påbörja
assistenttjänstgöringen, den tidens AT-tjänstgöring. Gunnar väljer istället att för pengarna han tjänat ihop på olika
vikariat ge sig ut på en resa jorden runt. De som känner Gunnar
vet att han ofta kommer tillbaka till minnen från denna resa.
Den tog sin början med flyg till New York därifrån liftandes till
Florida. Resan fortsatte till Bahamas, Jamaica, Yucutanhalvön i
Mexico, Belize och Guatemala. Nu följde sju månader i Sydamerika. Därefter till Påskön och Tahiti. På Tahiti träffade Gunnar
som han själv uttrycker det ”en del rotlösa och smått förvirrade
filurer som varit för länge på resa”. Han bestämmer sig för att nu
är det dags att återvända hem. Resan hem går via Samoa, Tonga
och Fidji, Nya Zeeland och Australien. Planen var att flyga hem
till Sverige från Sydney men det fanns en hake, pengarna var slut.
Gunnar kopplar på charmen och får låna pengar av en ”tjej” han
träffar där. Pengarna räckte till en biljett till London – nästan
hemma – inga pengar. Träffar ännu en ”tjej” och får låna till
biljetten till Stockholm. Utfattig och med skulder i Australien
och England landar Gunnar på Arlanda, det är torsdag.
Några dagar och telefonsamtal senare, på måndagen påbörjar
Gunnar sin assistenttjänstgöring på Sundsvalls lasarett, det har
hunnit bli 1971. Det blev 2,5 år i Sundsvall med medicin och
kirurgi innan Gunnar kom tillbaka till Uppsala och blev anställd
som vikarierande underläkare av professor Gunnar Dahlström
som då var klinikchef vid lungkliniken på Akademiska sjukhuset. Gunnar fastnade för lungmedicinen och utbildade sig till
specialist i lungmedicin även om han ibland sagt att han borde
blivit kirurg.
1980 disputerade Gunnar med avhandlingen “Pleural plaques:

occurrence, exposure to asbestos, and clinical importance: [with
a literature review on medical asbestos problems]”.
Efter fortsatt forskningsarbete blev Gunnar också docent vid
Uppsala Universitet.
Sin avhandling skickade Gunnar till personer och institutioner som han trodde kunde ha nytta och glädje av den. Några
svarade artigt och tackade, några hörda han aldrig något från.
En av dem som fick avhandlingen var Professor Baris, verksam i
Ankara. Han blev intresserad, kontaktade Gunnar och bjöd ho-
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nom att komma till Ankara och avhandlingen blev upptakten till
ett långt och givande forkningssamarbete runt pleuraplaque och
mesotheliom och också början till en lång och varaktig vänskap.
Gunnar har varit en flitig författare. Vid den senaste räkningen uppgick antalet publikationer till 226. Det är bl.a. lärobokskapitel, tidningsartiklar, vetenskapliga artiklar och abstract. Det
har handlat om cancer, KOL, emfysem, astma, sömnapné… ja, i
stort sett alla delar inom lungmedicinen.
Undervisningen har också legat Gunnar varmt om hjärtat och
det är med stort engagemang han föreläser och också undervisar
i det dagliga kliniska arbetet. Många är de studenter som stått
med vid bronkoskopier och lyssnat till anekdoter och historier
blandat med medicinsk fakta.
Gunnar är en uppskattad och ofta anlitad föreläsare både till
våra svenska möten och i större internationella sammanhang.
Vi känner Gunnar som en kunnig kliniker med bred medicinsk kunskap och förmåga att tänka utanför ramarna. Gunnar beskriver sig själv som kliniker med forskning som hobby.
Intresset för människor och mötet med patienterna har varit
en stor drivkraft men det har också funnits en nyfikenhet att
upptäcka och lära mer, innovationsförmåga och inte minst ett
stort mått av envishet. Han har aldrig räds det som varit nytt
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utan ständigt varit villig att ta till sig det nya vilket har gjort att
han många gånger varit först med ny kunskap och nya tekniker.
Gunnar har att gott handlag för det praktiska arbetet inom
specialiteten. Många har förundrats över hur lätt det ser ut när
Gunnar bronkoskoperar och hur knepigt det är när man själv
ska börja. Gunnar är säkert en av de få som är självlärd på thorakoskopi.
Gunnar var en av initiativtagarna till volymreducerande kirurgi

och var med och drev VOLREM studien som blev möjlig att
genomföra genom anslag från Hjärt Lungfonden. Studien publicerades i Chest och visade att emfysemkirurgi var av stort värde
för en väl selekterad patientgrupp.
Gunnar som en av några få lungmedicinare i Sverige lärde
sig sedan en annan metod som kunde förbättra livskvalitén för
patienter med emfysem, nämligen intrabronkiell ventil. En metod som fungerar väl för vissa patientgrupper med emfysem. En
oblodig metod med mindre risker än kirurgi. Ventilen installeras
i bronken via fiberbronkoskop och rätt placerad släpper den ut
men inte in luft vilket gör att volymen minskar och andning och
syrsättning förbättras.
1986 i samband med att vårdplatser minskade vid lungkliniken på Akademiska sjukhuset började iden om dagvård och
utredningscentral ta form. Ett bronkoskop inhandlades och så
var verksamheten igång. Dagvården och utredningscentralen
finns idag i andra lokaler men fungerar i stort sett på samma vis.

2000 drabbades Gunnar av en svår sjukdom. Vid ett möte i
Frankrike blev han akut sjuk och lades in på sjukhus, genomgick
flera kirurgiska ingrepp och flögs efter lång tid hem till Sverige
igen. Det var med beundran vi såg Gunnar envist kämpade
sig tillbaka till livet och hur han inte bara nöjde sig med att ha
överlevt utan också kom tillbaka till arbetslivet.
När vi träffade Gunnar för att samtala inför artikeln säger han
– ska ni skriva något om sjukdomen? Vad tycker du, vad vill du,
undrar vi. Efter mycket kort eftertanke svarar Gunnar – Ja gör
det, det är ju också en del av det hela.
Att arbeta tillsammans med Gunnar har aldrig varit tråkigt. Det

har varit spännande om än ibland oförutsägbart. Att vara med
på resan där en tanke, en idé tagit form och blivit verklighet i
den kliniska vardagen har för många gjort det dagliga arbetet
än mer roligt och intressant.
Trots med råge uppnådd pensionsålder har Gunnar inga
tankar att slå av på takten. Flera resor till spännande platser är
planerade och gott om patienter och arbete finns som väntar.
Kristina Lamberg
Helen Wallstedt

Lung och allergikliniken
Akademiska sjukhuset.
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Reseberättelse från

FAAM (Food Allergy and Anaphylaxis Meeting)
7-9 februari 2013 i Nice, Frankrike
Delar av födoämnesteamet, två sjuksköterskor och en läkare, från Allergimottagningen på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg åkte till Nice i februari
för att delta i det 2:a födoämnesallergioch anafylaximötet (FAAM) i EAACI:s
regi. Det var en mycket givande konferens och vi vill gärna dela med oss av
våra intryck med denna reseberättelse.
Om Nice

Nice är franska Rivierans största turistort
och Frankrikes femte största stad.
Niceborna har en stark identitet med
en egen dialekt – Nicois och matkultur.
De gamla grekerna var de första att
utveckla området. Romarna tog över och
började bygga vägar mellan Italien och
Spanien. Nice var en del av Romarriket
från år 118 – 125 före Kristus. Mellan år
1860 – 1911 var Nice Europas snabbast
växande stad.
En stor sevärdhet är Vieux Nice –
Gamla Stan med sina slingrande trånga
gator som har sett ut likadant sedan 1700talet samt inte att förglömma den fantastiska strandpromenaden – Promenade
des Anglais.
Konferensen ägde rum på Acropolis,
en ny fin konferensanläggning. Hotellet
låg bra till, endast några minuters promenad från konferensanläggningen och hade
en underbar utsikt över bergen.
Många intressanta nyheter presenterades inom ämnet födoämnesallergi och
anafylaxi, här följer några exempel.
Dag 1

Temat för dagen var OIT (oral immunotherapy) d.v.s. mathyposens på vanlig
svenska. Toleransmekanismer avhandlades liksom tarmslemhinnans roll vid OIT.
Intressant var att höra om skillnaden mellan tolerans och desensibilisering, vilket
inte alltid är lätt att avgöra.
Flera kliniska studier om OIT presenterades. Det finns flera olika metoder och
protokollen är ännu inte standardiserade.
Nya studier pågår för induktion av födoämnesintolerans båda i USA och Euro-
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pa. Beträffande Oral Immunterapi (OIT)
kunde man påvisa i en studie (Burks et
al 2011) att man hittills har lyckats inducera tolerans för ägg hos ca 27,5 % av
deltagarna. Uppföljning av dessa patienter
efter 22 månader visade att de kunde tåla
upp till 10 g ägg. För jordnötter föreligger
väldigt varierande resultat mellan olika
studier (Varshney et al 2011 resp Syed et
al 2013) med induktion av tolerans som
ligger mellan 28-60 % vilket gör det svårt
att dra några slutsatser. Enbart patienter
med specifikt IgE < 15kU/L inkluderades
i dessa jordnötsstudier dock! I USA följer
de ett snabb ”rash” schema för OIT med
jordnötter, där de doserar upp patienterna
med flera doser under ett dygn. Där har
man följaktligen haft de flesta biverkningarna med anafylaxi. Det intressanta här
är att de flesta patienter som reagerade
under uppdoseringen reagerade med ”pip
i bröstet” och ”andnöd” oavsett om de
hade astma eller inte! I Europa följer man

ett mer konservativt schema med en dos
varje vecka. Denna metod tar längre tid
förstås, men har mindre biverkningar. En
genomgång av alla studier som är gjorda
om induktion av tolerans med OIT för
mjölk visar nedslående resultat i nuläget
men prövningarna fortgår.
Ett problem vid OIT är biverkningsprofilen. Biverkningarna minskar betydligt vid OIT med anti-IgE skydd (Xolair).
Prövningar för toleransinduktion som
kombinerar OIT + Anti-IgE pågår för
mjölk och jordnöt båda i USA och Europa. Det finns en amerikansk studie som
har lyckats inducera tolerans i första fasen
för de flesta av patienterna. Studien kommer att fortsätta i ytterligare 32 månader.
Xolair är som bekant mycket dyrt och
det anses därför inte vara en realistisk väg
att gå.
Möjligheten att använda OIT för att
förebygga födoämnesallergi diskuterades
också.

47

�

FAAM

" Prevalensen av födoämnesutlösta anafylaxier ökar
generellt enligt senaste data. "
Forskning bedrivs även med födoämnes-SLIT (hasselnöt och jordnöt) och
intrakutan administrering av födoämnen
(mjölk och jordnöt) i desensibiliseringssyfte. SLIT-företrädaren rekommenderade att man börjar med SLIT och fortsätter
med OIT eftersom OIT är effektivare än
SLIT.
Holländaren Ronald van Ree redovisade lovande resultat från sin forskning
med rekombinanta födoämnesallergen.
Man försöker inducera tolerans för olika
födoämnen med induktion av hypoallergena muterade rekombinanter av respektive födoämne. Studien ska presenteras på
EAACI i Köpenhamn.
Med denna metod verkar man ha större möjligheter att styra behandlingen och
minimera biverkningar. Van Ree samarbetar för övrigt med våra danska vänner under ledning av Carsten Bindeslev-Jensen.
Många frågetecken kvarstår att räta ut
innan OIT kan användas som en rutinmetod i kliniken. Det verkar t.ex. som att
toleransen/desensibiliseringen försvinner
ganska snart om man slutar äta födoämnet i fråga.
Dag 2

Denna dag handlade om genetiska och
immunologiska mekanismer. Bland annat
redovisades amningens betydelse för toleransutveckling hos nyfödda och pre- och
probiotikas eventuellt skyddande roll mot
födoämnesallergier diskuterades.
Det förekom parallella föreläsningar,
symposier och workshops och vi kunde
givetvis inte bevaka allt.
En workshop handlade om huruvida
diagnostisering av födoämnesallergi
kunde förbättras. På ett lunchsymposium
diskuterades och jämfördes olika Adrenalinpennor.
En ny adrenalinpenna är på gång: Auvi-Q (0,15mg/0,3mg). Det nya är att den
levererar hela adrenalinmängden under
bara 1 sekund. Prövningar för jämförelser
med övriga adrenalinpennor pågår och
beräknas bli klara under 2013. En studie
visade att Epipen och Jext är jämförbara
medan Anapen inte alltid lyckas penetrera muskulaturen tillräckligt för att leverera adrenalin och studierna visade högre
mortalitet för de som använt Anapen.
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På eftermiddagen hölls 10-minuters
presentationer av abstracts under rubriken ”Födoämnesallergi och Anafylaxi”.
Många duktiga personer hade bidragit.
Vi lyssnade bl.a. på Caroline Nilsson
från Sachska barnsjukhuset i Stockholm
som presenterade två gripande fallbeskrivningar om lyckad behandling av
livshotande födoämnesallergi med OIT
under Xolairskydd.
Intressant var även en workshop med

rubriken ”Födoämnesallergi ur ett Patientperspektiv”. Patientföreningar från
olika länder och en enormt engagerad
psykolog från Irland redovisade tänkvärda
aspekter från patienternas synvinkel.
Mycket kan förbättras för att underlätta vardagen för den här patientgruppen, såsom:
• kvalitet på rådgivning och vägledning
från hälso- och sjukvården
• märkning av livsmedel
• förståelse från omgivningen
• tillgänglighet till allergisjukvård
• Det borde vara lättare att få sin diagnos
• Problem att hitta rätt doktor
• Enklare att få dietistkontakt
• Klarare behandlingsdirektiv
• Tydligare egenvårdsplan vid akuta reaktioner
• Tillgång till adrenalinpenna på rätt indikation
• Patientutbildningen är A och O och behöver förbättras
• Konsekvens i budskapen från specialisterna
• Bättre utbildning om födoämnesallergi
behövs både av såväl hälso- och sjukvårdspersonal som av skolpersonal med
målet att förhindra allergiska reaktioner
i förskolor och skolor
EAACI har en undergrupp; ”Allied Health”

bestående av sjuksköterskor och dietister,
som arbetar med och har ett intresse för,
födoämnesallergi och nya medlemmar
välkomnas! Allied Health hade organiserat en kurs med titeln ”Diagnosis Management of food Allergy”.
Tre duktiga dietister; en från Holland och två från England föreläste om
amning kontra välling till spädbarn och
redovisade patientfall om IgE- och icke

IgE-förmedlad födoämnesallergi hos barn
och tonåringar.
Dag 3

Idag var anafylaxi huvudtemat och dagen
började med några mycket intressanta föreläsningar.
Prevalensen av födoämnesutlösta anafylaxier ökar generellt enligt senaste data.
Adrenalin förskrivs mindre i USA än i
Europa. I norra Europa, med England på
första plats, förskrivs adrenalin betydligt
mer än i Sydeuropa, med Frankrike på
sista plats. Den vanligaste indikationen
för adrenalinutskrivning internationellt
är fortfarande insektstick!
Kanadensaren Manuel Jordana redogjorde för anafylaximekanismer. Han
sammanfattade sin redovisning med att
konstatera att vi är i början av att kunna
lösa koden för anafylaxi på cellnivå, utifrån studier av jordnötsinducerad anafylaxi på möss.
Ett av de mest givande föredragen hölls

av amerikanen Carlos Camargo som arbetar som akutläkare i Massachusetts. Han
är epidemiologiskt skolad och har forskat
om KOL och astma samt intresserat sig
för anafylaxi ur akutläkarens perspektiv.
Han redovisade en studie från Canada
som visar att man på akutmottagningar
behandlar allvarliga allergiska reaktioner
som tyder på anafylaxi enligt följande:
73 % med antihistaminer, 33 % med inhalationer, 16 % med adrenalin. Totalt får alltså
endast 22 % av patienterna adrenalin.
Vid utskrivning får endast 40 % adrenalin förskrivet och 20 % remitteras vidare
till specialist för utredning.
Han menar att definitionen av anafylaxi
verkligen inte underlättar för akutmottagningens läkare att ställa rätt diagnos och
föreslår att man borde definiera enligt en
artikel av Simons et al 2011 (WAO). Detta skulle innebära en förenkling utifrån
3 olika kriterier men som inte stämmer
överens med den europeiska och svenska
definitionen.
De flesta anafylaxipatienter sköts primärt på akuten av läkare som inte kunnat följa ett förlopp. Det kan däremot allergologerna; i alla fall på patienter som
reagerar i samband med ASIT.
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Efter dr Camargo talade Carsten Bin-

deslev-Jensen om hur patienter med risk
för anafylaxi ska kunna identifieras. Han
menade att det är svårt att generalisera
riskbedömningar eftersom patienten ”har
sitt eget fingeravtryck”.
I nästa symposium deltog den spanska
doktorn Victoria Cordona. Hon höll en
mycket intressant presentation om cofaktorer vid födoämnesutlöst anafylaxi
med fokus på vete-beroende-ansträngningsutlösta anfylaxier (FDEIA). Hon
visade också att patienter som använder
kosmetika med hydroliserat veteprotein
kan sensitiseras för vete genom huden
och befinner sig i större risk att drabbas av
anafylaxier i samband med ansträngning.
Dr Cordona menar bl.a. att inte bara
vete utan många andra födoämnen kan
bidra till ansträngningsutlöst anafylaxi.
Hon redogjorde för hur epidemiologin
i södra Europa beträffande FDEIA skiljer
sig från den i norra Europa. I Spanien
är de födoämnen som är inblandade vid
FDEIA: grönsaker 28 %, sädesslag 28 %,
nötter 16 %, frukter 15 % och baljväxter
5 %. Prövningar med kromoglykat och
ketotifen pågår för att förebygga FDEIA
problematiken.
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Dr Knut Brockow från Tyskland föreläste

om mastcellssjukdom.
Allergi är ingen riskfaktor för mastcellssjukdom och vuxna med mastcellsjukdom får sällan angioödem och urtikaria. Däremot är yrsel, tackykardi och
hypotension vanliga symtom liksom kardiovaskulär svimning och medvetslöshet.
De drabbade är övervägande män och
mastcellssjukdom beror på aktivering av
en mutation (KIT). Vuxna patienter upplever att symtomen triggas och förvärras
av vissa faktorer, såsom:
• Insektsbett
• Läkemedel: NSAID, Pc, narkosläkemedel
• Födoämnen (tveksamt)
• Lägesförändring
Mastcellssjukdom hos barn är alltid
idiopatisk och symtom från huden och
mag/tarmkanalen dominerar. Barn med
mastcellssjukdom löper liten risk för anafylaxi.
Tryptas är alltid förhöjt hos både barn
och vuxna med mastcellssjukdom.
Intressant var även en föreläsning om
produktionsprocessen av födoämnen.
R Arah1 i jordnöt har visat sig vara värme-

stabilt upp till 140´C då proteinerna ombildas till ett väldigt stabilt gel som inte
löses upp i tarmen! Detta förklarar varför
jordnötter i olika former kan orsaka reaktioner trots uppvärmning. Proteinerna
för frukterna (rPru p3) klarar 90´C och
gliadinproteinerna i vete (Tri-omega5-gliadin) är stabila till 121´C och orsakar
då inga allvarliga reaktioner längre. Flera
gliadiner kommer att finnas tillgängliga
för diagnostik av veteallergi nästa år.
Dr Ebsen Eller från Danmark avslutade symposiet med att presentera sina
resultat från studier om tröskelnivåer för
ägg, mjölk, hasselnöt och jordnötter och
hans slutsats blir att det inte finns något
samband mellan tröskelnivåer och svårighetsgrad på reaktionen!
Ja, detta var ett litet axplock ur programmet. Posterutställningen var omfattande och innehöll många intressanta
teman. Det var ett stort nöje att lyssna på
föreläsare som Hugh Sampson m.fl. och
konferensen i helhet var mycket inspirerande och lärorik och gav mersmak.
Helén Jägsmyr
Georgios Rentzos
Margareta B. Gertmo
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KOL i Sverige 2012
– Luftvägsregistrets årsrapport
Luftvägsregistret har nu varit i funktion sedan 2009, och
hittills är det till KOL-delen som rappporteringen har skett.
Under våren 2013 kommer också astmadelen att tas i bruk.
Årsrapporten för 2012 finns nu klar, och vi sammanfattar här
en del av fynden i denna.
KOL-prevalens och registrets täckningsgrad

KOL är en av våra folksjukdomar, prevalensen av KOL är cirka
8-10 % bland individer >45 års ålder. Prevalensen är beroende av
framförallt ålder och rökvanor. Det finns en betydande underdiagnostik av KOL där man kan räkna med att enbart 20 % av
alla individer med KOL är identifierade. Det skulle innebära att
det finns 100-150 000 individer med känd KOL i Sverige. Antal
unika individer med KOL som är registrerade i Luftvägsregistret
(31 december 2013) uppgår till 7209 (9727 registreringar), vilket
motsvarar <10 % av alla kända fall. Det finns således förutom en
betydande underdiagnostik av KOL också en betydande underrapportering av antalet kända fall till Luftvägsregistret.
Täckningsgraden för Luftvägsregistret uppvisar stora regionala variationer. Det är därför viktigt att inventera faktorer som
kan bidra till ökad täckningsgrad för Luftvägsregistret. Tekniska
möjligheter som möjliggör automatiserad inhämtning av journaluppgifter till registret finns inom räckhåll vilket kommer att
kunna förenkla datainmatning. Strukturerat omhändertagande
av patienter med astma och KOL, exempelvis astma-KOL-mottagningar, kan också bidra till att underlätta rekrytering till registret. Återkoppling av registerdata till den enskilda vårdenheten och till den enskilda patienten är värdefulla redskap i vården
som kan bidra till ökad medverkan och delaktighet i registret.
Registerdata kan bidra till en mer nyanserad bild av patientgruppen då länge den äldre manlige rökaren symboliserat KOLpatienten. Även om Luftvägsregistret ännu innehåller relativt
få patienter kan vi notera att medelåldern är förhållandevis låg,
knappt 70 år, i jämförelse med exempelvis hjärtsviktsregistret
där medelåldern ligger mellan 75-78 år. Vidare är andelen kvinnor högre än andelen män på såväl specialist- som primärvårdsenheter; 58.3 respektive 55.7 %.
Rökning och KOL

Andelen i registret som aldrig har rökt är ca 5 %, vilket väl överensstämmer med nationella och andra västerländska studier.
Andelen rökare i KOL-registret 2012 är fortsatt hög, 33 % (38 %
i primärvården, 22 % på specialistklinikerna), väsentligen oförändrat jämfört med tidigare år, men på specialistklinikerna har
andelen minskat något. Variationen mellan olika landsting är
stor, med värden från 17 % till 40 %. Bland rökarna är 58 % kvinnor. Trots att rökstopp är den enda faktor som med säkerhet kan
bromsa sjukdomsförloppet vid KOL har andelen rökare bland
rapporterade patienter som erbjuds stöd för rökstopp minskat
från drygt 46 % år 2009 till cirka 33 % år 2012. Andelen rökare
som lyckas med rökstopp är högre inom specialistvården, 25 %,
jämfört med inom primärvården, 16 %. Det kan finnas flera or-
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Figur 1. KOL-registrets patienter – det kumululativa antalet unika
patienter, antal patienter som rapporterats under respektive år och
antalet avlidna under året.

saker till dessa skillnader, där också svårighetsgrad av sjukdom
kan ha betydelse och vi vet, i enlighet med tidigare redovisade
resultat, att specialistvårdsmottagningarna har patienter med
svårare sjukdom. Såväl Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer som Socialstyrelsen betonar betydelsen av stöd
för rökstopp för dessa patientgrupper och registerdata visar
tydligt att ökade insatser krävs. Att öka antalet individer med
KOL som slutat röka är av största betydelse, och måste anses
vara ett ansvar för sjukvården, och det är därför av väsentlig
betydelse att sjukvården i såväl primärvård som specialistvård
samverkar med uttalat stöd från sjukvårdshuvudmannen. Detta
kommer att påverka KOL-patienternas livskvalitet, och överlevnad, samt minska sjukligheten också i de komorbiditeter som
drabbar KOL-patienterna.
Nutritionsstatus

Malnutrition brukar vanligen beskrivas vid mer avancerad sjukdom, d.v.s. främst i stadium 3 och 4. Detta stämmer tämligen väl
med registerdata där drygt en fjärdedel i stadium 3 respektive
drygt 40 % med stadium 4 har BMI <22. I hela KOL-populationen är det ca 20 % som har BMI <22, vilket är några procentenheter lägre än föregående år. Jämfört med 2010 är det något
färre som är underviktiga bland patienterna i stadium 1-2. Det
finns inga tydliga könsskillnader.
Det finns studier som talar för en ökad mortalitet bland individer med KOL som har BMI <22. Registret visar att färre än
var fjärde individ med BMI <22 erbjuds dietistkontakt, andelen
är högre på specialistmottagningar, 50 %, jämfört med primärvården, 15 %. Registerdata visar således bristande följsamhet till
gällande behandlingsriktlinjer där det rekommenderas att patienter med BMI <22 remitteras till dietist. 57 % av denna subgrupp inom specialistvården erhåller denna kontakt, mot 13 % i
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" Som specialister i lungmedicin och allergi är det viktigt att
vi arbetar för att registret får en god nationell täckning "

primärvården. Denna skillnad har ökat jämfört 2011. Kvinnorna
verkar erbjudas denna kontakt i större utsträckning på sjukhusen, medan man inte kan se någon större könsskillnad på
vårdcentralerna. Vad gäller dietistkontakter finns det en slående
skillnad mellan olika sjukvårdsområden. Landstinget i Södermanland, med en god rapportering har erbjudit dietistkontakt
till ca 50 % av dem som hade BMI <22, medan man i region
Skåne endast erbjudit detta till ca 15 %. Det är viktigt att verka
för att primärvården får större tillgång till dietister för att göra
det möjligt att öka möjligheten att remittera dessa patienter, men
även andelen remitterade i specialistvården är för låg.
Exacerbationer och vårdtillfällen

Antal exacerbationer/patient/år fördelat vid olika stadier av KOL
är tämligen oförändrat under åren 2009–2012. Exacerbationer
förekommer vid alla stadier av KOL, men andelen individer med
exacerbationer och även andelen med frekventa exacerbationer
ökar vid svårare sjukdom. Primärvårdens registrerade patienter
har lägre andel med frekventa exacerbationer jämfört med specialistmottagningarna vilket stämmer överens med att specialistmottagningarna har större andel patienter med svårare sjukdom. Det är väl dokumenterat att förekomst av exacerbationer
påverkar prognosen vid KOL varför ett viktigt behandlingsmål
är att minska antalet exacerbationer.
Tidigare årsrapporter från registret har talat för en överförskrivning av framförallt kombinationspreparat (inhalationsstereoider + långverkande luftrörsvidgande) vid KOL stadium 1
och 2. Tyvärr har detta inte förändrats, 2012 hade 35 % respektive
40 % kombinationsbehandling vilket är jämförbart med vad som
observerades år 2011. Det finns dock inom stadium 1 och 2 en
mindre andel individer med frekventa exacerbationer, ≥2/år, där
det skulle kunna vara motiverat med kombinationsbehandling.
Årlig influensavaccinering rekommenderas vid alla stadier
av KOL som profylax mot exacerbationer. Registerdata visar en
nedgående trend med minskande andel influensavaccinerade
från år 2009 drygt 70 % till år 2012 drygt 60 %, genomgående
i de flesta sjukdomsstadierna. Orsaken till denna nedåtgående
trend är svårvärderad. Senare års mediala focus på vaccinationsbiverkningar kan tänkas bidra till att patienterna blir tveksamma
till vaccinationer.
De svåraste exacerbationerna resulterar i vårdtillfällen på
sjukhus och i registret ser man hur andelen med sjukhusinläggning som väntat ökar med svårighetsgrad. Det är då viktigt att
notera att bland de patienter som rapporterats till registret har
20 % haft minst ett vårdtillfälle, de flesta orsakade av KOL. I
stadium 4 har 39 % vårdats minst en gång på sjukhus, och 9 %
har vårdats 3 eller fler gånger på sjukhus. Vårdtillfällena för KOL
är den viktigaste faktorn såväl för den individuelle patientens
livskvalitet som för den samhälleliga kostnaden för sjukdomen,
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och det är av stor vikt att denna grupp svårt sjuka får en fullgod
behandling, med maximala ickefarmakologiska och farmakologiska åtgärder för att minska problemen.
Komorbiditet

Patienter med KOL har en betydande komorbiditet, samtidig
förekomst av andra sjukdomar. Kardiovaskulära sjukdomar som
hypertoni, hjärtsjukdom och stroke är vanligast och bidrar till
en betydande morbiditet och även mortalitet vid KOL. Av Läkemedelsverkets riktlinjer framgår också att kardiovaskulära riskfaktorer skall identifieras och behandlas hos patienter med KOL.
Andelen patienter med kardiovaskulär sjukdom i Luftvägsregistret ligger på ungefär samma nivå som föregående år; nästan
varannan har högt blodtryck och var fjärde har hjärtsjukdom.
Andelen patienter med osteoporos stiger från <10 % vid stadium I till >20 % vid stadium IV. Den förväntade prevalensen
av osteoporos hos svenska kvinnor i dessa åldersgrupper ligger
mellan 22 och 36 % (Läkemedelsverkets behandlings-rekommendationer 2007:(18)4 + SBU-rapport 127) vilket talar för att
osteoporos är underdiagnostiserat bland de registrerade KOLpatienter. De förefaller också underbehandlade enligt gällande
behandlingsriktlinjer då enbart drygt 60 % har behandling med
kalcium och cirka 40 % med bisfosfonater. Årets rapport visar
tyvärr ingen förbättring jämfört föregående år med avseende på
andelen patienter med osteoporosbehandling.
I registret ser vi att också depression och ångest är vanligt.
Dessa tillstånd förefaller öka med sjukdomens svårighetsgrad
och förekommer hos var femte patient med KOL stadium 4.
Det är angeläget att ha ett aktivt förhållningssätt till diagnostik av komorbida tillstånd hos patienter med KOL. Ett strukturerat omhändertagande med stöd av Luftvägsregistret kan bidra
till ökad medvetenhet om och diagnostik av komorbida tillstånd
vilka, naturligtvis även hos patienterna med KOL, skall behandlas enligt gällande riktlinjer.
Sammanfattning

Luftvägsregistrets KOL-del har nu börjat nå en täckning så att
man kan göra vissa regionala övervägande om KOL-vården i
landet. En förbättrad täckning behövs, särskilt i sjukvårdsområden där fortfarande rapporteringen är låg. Som specialister i
lungmedicin och allergi är det viktigt att vi arbetar för att registret får en god nationell täckning. Detta kommer att ge oss
en god möjlighet att förbättra vården för våra patienter vid våra
egna vårdinrättningar, och också ge oss underlag för en nationell
argumentation för en god och jämlik vård av KOL och astma.
För styrgruppen för Luftvägsregistrets årsrapport
(Thomas Gars, Anne Lindberg, Nikolai Stenfors, Ann Ekberg Jansson)
Claes-Göran Löfdahl
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Stora SFFA-stipendiet 2013
Svenska föreningen för Allergologi utannonserar för femte året i rad stora SFFA-stipendiet!
Stora SFFA-stipendiet är ett forskningsstipendium med syfte att stimulera forskningsprojekt
inom astma- och allergiområdet i Sverige.
Förutom SFFA har följande företag/organisationer bidragit med 50 000 SEK vardera:
ALK Nordic, Boehringer Ingelheim AB, Meda AB, Novartis AB och Thermo Fisher Scientific.
Prissumman för 2013 års stipendium beräknas vara 300  000 SEK.
Sökande av stipendiet skall vara en person som bedriver forskning inom astma- och
allergiområdet, kliniker eller icke-kliniker. Sökande skall vara en disputerad, självständig
och etablerad forskare. Stipendiet är ett basanslag och får fritt disponeras av den sökande.
Vid publikationer av forskningsresultat förväntas pristagaren skriftligen omnämna detta
stipendium och dess arrangörer. Pristagaren förväntas även inkomma med en skriftlig
redogörelse om vad medlen från stipendiet används till.
Ansökan, på svenska språket, om maximalt 3 A4-sidor skall innehålla följande rubriker:
Titel:
Projektplan/Bakgrund:
Målsättning/Frågeställningar:
Material och metoder:
Betydelse för patienter:
Genomförbarhet:
Andra anslag för projektet:
Bifoga gärna en separat meritförteckning med publikationslista till ansökan.
Sista ansökningsdatum 2013-09-15.
Ansökan skickas i 12 exemplar per post till:
Eva Hallner
Institutet för miljömedicin (IMM), Enheten för miljöhälsa
Karolinska Institutet
Box 210, 171 77 Stockholm
Juryn består av tre ledamöter i Svensk allergiforsknings stiftelses styrelse samt två
ledamöter som utses av SFFA:s styrelse.
Beslut kommer att meddelas skriftligen till sökande i början av november.
I anslutning till prisutdelningen, som kommer att ske vid Svenska Läkaresällskapets
Riksstämma i Stockholm den 5-6 december 2013, skall stipendiaten hålla en
översiktföreläsning på ca 30 minuter om sin forskning.
Vid frågor angående stipendiet, vänlig kontakta SFFA:s ordförande Teet Pullerits via E-post:
teet.pullerits@vgregion.se

50
year

Jubilee Symposium on Malmö
discovery of alpha 1-antitrypsin deficiency
September 26-27, 2013 - Malmö, Sweden

• Clinical, epidemiological and biochemical aspects
on lung and liver disease in children and adults
• Gala dinner at the top of Turning Torso

For more information visit: www.mkon.se/alpha1
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791 82 Falun, Tel: 023-49 20 00, pierre.sobrino@itdalarna.se
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