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Ledare SLMF

Det spirar inom SLMF…

Umeå i början av maj 2014

Bästa kollegor!
Även här uppe i norr har våren redan 
kommit långt på väg – björkarna har 
”musöron”, och gräsmattorna börjar ånyo 
långsamt bli gröna. Naturen börjar såle-
des förbereda sig för ännu en sommar, 
och pollensäsongen är redan i full gång 
söderöver.

På samma sätt som naturen nu åter 
spirar av liv, är det fantastiskt roligt och 
uppmuntrande att som vetenskaplig se-
kreterare notera att även SLMF spirar 
av vitalitet och livsglädje. Vi som hade 
förmånen att vara med på Svenska Lung-
kongressen i Malmö kunde glädjas åt ett 
gediget såväl kliniskt som vetenskapligt 
program. Som ansvarig för det vetenskap-
liga programmet är det framför allt roligt 
att notera att över 30 abstracts presente-
rades. Aktiviteten runt postrarna var god, 
och diskussionerna av och till livliga; så 
det ”spirar” även inom den lungmedicin-
ska forskningen.

Temadagen om Cystisk Fibros var 
mycket uppskattad bland såväl blivande 
som färdiga specialister, och kongres-
sens huvudtema ”Invasiva metoder vid 
lungsjukdom” låg väl i tiden för att be-
skriva den förändring som pågår inom 
lungmedicinen, dvs. att allt fler viktiga 
diagnostiska och terapeutiska metoder 
implementeras inom vår specialitet. Här 
har vi som förening en utmaning att rätt 
bedöma de nya innovationer som pre-
senteras samt initiera forskning om hur 
de nya metoderna ska förverkligas inom 
lungmedicinen i Sverige. Min uppfattning 
är att det är viktigt för oss som lungmedi-
cinare att med nyfikenhet, men också 
vetenskaplig skepsis, förhålla oss till den 
medicinska utvecklingen och etablera ny 
metodik ett förnuftigt sätt. 

Under lungkongressen hade vi även gläd-
jen att delta i ett Claes-Göran Löfdahl 
symposium som belyste KOL – igår, idag 
och i morgon, samt fick välkomna Anders 

Eklund som hedersmedlem i föreningen. 
Utöver ett gediget kongressprogram stod 
även Malmö stad som värd för en min-
nesrik middag i det anrika rådhuset. 
Sammanfattningsvis vill jag än en gång 
framföra ett varmt tack till kongressens 
organisationskommitté med Lennart 
Hansson i spetsen för ett gediget arbete! 
Göteborg – vi ser redan fram mot de idéer 
som spirar hos er inför 2015 års kongress, 
som blir unik på så sätt att den blir ett 
samarrangemang med Svensk Föreningen 
för Allergologi! 

Under våren har SLMF även för första 
gången utlyst ett lungmedicinskt forsk-
ningsanslag i samarbete med läkemedels-
industrin. När detta skrivs är bedömning-
arna av ansökningarna i full gång, och 
mer information om resultatet kommer 
i nästa LoAF.

Som brukligt är inbjuder SLMF även i år 
till ett vetenskapligt möte under European 
Respiratory Society, ERS, som i septem-
ber går av stapeln i München. Här kom-
mer två av lungmedicinens nya doktorer 
att presentera sina avhandlingar – det 
spirar således även inom den kliniska 
lungmedicinska forskningen, och det 
är bara tragiskt att konstatera att vi inte 
har möjlighet att presentera alla nya av-
handlingar. Emellertid kan vi bli bättre att 
sprida information om de lungmedicinska 
avhandlingar som presenteras, och jag vill 
varmt inspirera alla nyblivna doktorer att 
skicka sina ”spikblad” till vår webredak-
tör Alexis Pulga, så att vi kan datera upp 
listan med avhandlingar på hemsidan. 
Dessutom mottar redaktionskommittén 
för LoAF gärna sammanfattningar av pre-
senterade avhandlingar; det är viktigt att 
inom föreningen sprida information om 
de forskningsframsteg som görs!

Även om jag är medveten om att 
många av oss redan nu är överhopade 
av arbete, oavsett det gäller forskning, 

undervisning eller klinik, är det för vår 
specialitets framtid viktigt att vi engage-
rar oss såväl nationellt inom SLMF som 
internationellt inom exempelvis ERS. Ett 
välfungerande nationellt och interna-
tionellt utbyte är essentiellt i en tid när 
den medicinska utvecklingen går mycket 
snabbt, och det gäller att i möjligaste mån 
försöka hålla sig uppdaterad. Här kan de 
kurser (på ST- och post-graduatenivå), 
som SLMF arrangerar, liksom de kurser 
och konferenser som erbjuds inom ERS 
eller motsvarande vara en stor inspira-
tionskälla. Vidare är det betydelsefullt att 
Sverige är representerat i ledningen av fler 
av de ”assemblies” som är aktiva bl.a. när 
det gäller organisation av och innehåll i 
framtida ERS-kongresser.

Min förhoppning är att arbetet inom 
SLMF ska fortsätta att spira och växa 
sig allt starkare! SLMF behöver dig, och 
tillsammans har vi goda möjligheter att 
påverka såväl specialistutbildning som 
fortbildning för färdiga specialister! 

Till sist vill jag önska dig en riktigt 
härlig sommar! Njut nu av LoAF i häng-
mattan så ses vi till hösten! Emellertid 
vill jag redan nu slå ett slag för ERS och 
riksstämman, där SLMF medverkar i ett 
symposium om ”Målstyrd behandling vid 
Lungcancer”.

Bästa sommarhälsningar

ANDERS BLOMBERG
Vetenskaplig sekreterare

Svensk Lungmedicinsk Förening
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Ledare SFFA

Bästa kollegor!

Våren och björkpollensäsongen 
har varit – i alla fall enligt pollen-
mätningar – den besvärligaste för 

björkallergiker under min tid i Sverige. Jag 
har bott i Sverige sedan 1994 och missade 
således det berömda och beryktade året 
1993 med björkpollenhalter stigande över 
10 000 partiklar/kubikmeter. Men även 
årets säsong med nästan lika höga siffror 
har varit sådan att det kan påverka aller-
giverksamheten några år framöver. Antal 
pollenpatienter som inte fick tillräcklig 
symptomkontroll trots sedvanlig medici-
nering var sannolikt högre än vanligt och 
allergimottagningar kan nu vänta sig ett 
ökat remissflöde för hyposens. Hur klarar 
vi det på bästa sätt? Att förutsättningarna 
skiljer sig åt i olika delar av Sverige är ju 
ingen överraskning, och nu när pollenal-
lergi återigen blev högaktuell, lyftes dessa 
skillnader fram även i dagspressen. 

Astma-och Allergiförbundet presente-
rade nya hyposenssiffror från förra året i 
ett pressmeddelande. Även om vi åtmins-
tone delvis vet bakomliggande orsaker är 
det viktigt att hitta lösningar i stället för 
att hitta bortförklaringar. Något som t.ex. 
har diskuterats i styrelsen är att för sub-
lingual immunterapi behövs ett bättre ge-
nomarbetat underlag för hur den skall an-
vändas effektivt och säkert under svenska 
förhållanden, som ett komplement till ex-
isterande ASIT-dokument.

 
På mer positiva sidan från våren vill 
jag tacka lokala organisatörer från Umeå, 
med Lucia Mincheva-Nilsson i spetsen, 
för väl genomfört vårmöte i den europeis-
ka kulturhuvudstaden 2014. En samman-
fattning av det vetenskapliga programmet 
från Umeå-mötet finns att läsa i detta 
numret av Lung- och AllergiForum.

Kort vill jag härmed sammanfatta även 
föreningens årsmöte, vilket inte bjöd på 
några dåliga överraskningar. Ekonomin 
är i balans och alla val och omval kunde 
hanteras fredligt. Enligt stadgarna väljs 
styrelseledamöter för en period om 2 år 
och omval kan ske två gånger, dvs en per-
son kan vara styrelsemedlem i max 6 år. 
Ingen av nuvarande styrelsemedlemmar 
hade nått 6-års gränsen och därmed blev 
styrelsesammansättningen oförändrad. 
Att alla styrelsemedlemmar ville fortsätta 
med sitt uppdrag ger ju positiva signaler 
om att vårt sätt att arbeta fortfarande 
känns stimulerande och roligt. Desto 
viktigare blir det nu med extra insatser 
från Er, övriga föreningsmedlemmar, för 
att hindra att vi missar något viktigt på 
vägen.

Jag försöker i denna ledarspalt även klar-
göra en viktig aspekt som genom åren har 
skapat en del förvirring bland allergologi-
intresserade. Vet alla vad som är skillnad 
mellan SFFA och specialitetsföreningen 
SSA (Sektionen för Specialiteten Aller-
gologi)? Det kan vara svårt nog att skilja 
mellan Svenska Läkaresällskapet och Sve-
riges Läkarförbund, och inte blir det lätt-
are om jag nu refererar till SFFA:s stadgar: 
Föreningen är Svenska Läkaresällskapets 
sektion för Allergiforskning och Sveriges 
Läkarförbunds specialitetsförening för 
Allergisjukdomar (vuxna). Om jag nu för-
söker göra det enklare: SFFA är således en 
sammanslutning, en sorts paraplyorgani-
sation, av läkare och andra med särskilt 
intresse för allergologiska sjukdomar, och 
för att vara SFFA-medlem behöver man 
inte vara allergolog. Däremot specifika 
frågor som rör specialister inom vuxen-
allergologi – såsom målbeskrivningar för 

TEET PULLERITS
Ordörande SFFA

specialiteten – skall handläggas av SSA, 
en förening för allergologispecialister 
samt ST-läkare under specialistutbildning 
inom vuxenallergologi. 

Som medlem i SFFA blir man således 
inte automatiskt medlem i SSA. För att ni 
som är vuxenallergologer, eller ST-läkare 
inom allergologi – skall bli medlemmar i 
SSA kan ni anmäla ert intresse till SSA:s 
styrelse, antingen till ordförande Monica 
Arvidsson (monica.be.arvidsson@vgre-
gion.se) eller sekreterare Maria Starkham-
mar (maria.starkhammar@sodersjukhu-
set.se). En ytterligare aspekt att komma 
ihåg om skillnader mellan SFFA samt SSA 
är att som förening tillhör SFFA till Svens-
ka Läkaresällskapet, men SSA till Sveriges 
Läkarförbund. 

Slutligen vill jag att ni redan nu innan 
semestertider bokar in3:e oktober i era 
almanackor. Då kommer vi under årets 
Allergidag ha möjlighet att höra om det 
senaste inom födoämnesöverkänslighet.

Härmed vill jag önska alla en avkopplande 
och skön sommar!

"Desto viktigare blir det nu med extra insatser från Er, 
övriga föreningsmedlemmar, för att förhindra att vi 

missar något viktigt på vägen."
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Lungkongressen

Svenska Lungkongressen 2014

Dag 1 – Tisdag 25 mars
Utbildningsdag: Cystisk fibros

På morgonen den 25/3 samlades närmare 100 förväntans-
fulla deltagare från hela Sverige för att få lära sig mer om 
cystisk fibros. Ett fullödigt program väntade åhörarna och 
sannolikt åkte de flesta hem med betydligt större kunskaper 
om cystisk fibros än de kom med!
Lennart Hansson hade planerat dagen och bjudit in förelä-
sare från framför allt Lund, men även Göteborg. 

Först en föreläsning, av Lennart Hansson, generellt om CF; sjuk-
domen är den vanligaste dödliga, recessivt ärftliga i den kau-
kasiska befolkningen. Två mutationer på kromosom 7 krävs, 
en från varje förälder, och då jonkanalen CFTR (cystic fibrosis 
transmembrane conductor regulator) blir felaktig. Detta re-
sulterar i felaktig saltbalans i cellerna, ger ett segt slem i flera 
av kroppens organ, och dessutom påtagligt salt svett. Förutom 
lungorna, vilka drabbas av allvarliga infektioner och en successiv 
respiratorisk svikt, så är många andra organ också påverkade. CF 
är alltså en systemsjukdom. Dödligheten beror till 90 % på lung-
komplikationer. Prognosen för patienter med CF har förbättrats 
kraftigt under de senaste 30 åren. Genen som är defekt vid CF 
beskrevs 1989, men trots många ansträngningar har denna kun-
skap inte lett till någon terapi mot själva gendefekten. 

Överläkare Anders Lindblad, från Drottning Silvias barnsjuk-
hus i Göteborg, var näste föreläsare. CF sågs i många år som 
en barnsjukdom, och även om så inte längre är fallet, de flesta 
patienter i Sverige är vuxna, så är samarbetet med barnläkarna 
av yttersta vikt. Anders berättade om den ökande överlevnaden 
hos våra patienter och om typiska symtom som gör att man bör 
misstänka CF hos ett litet barn. Anders betonade vikten av tidig 
och aggressiv antibiotikabehandling redan hos de små barnen, 
för att deras lungor ska förbli så friska som möjligt.

Nästa föreläsare var undertecknad som började med att be-
rätta om de typiska bakterierna vid CF. Mitt viktigaste budskap 
är att man alltid måste vara observant på när en ny bakterie 
dyker upp och ta ställning till om den ska behandlas eller ej. 
Nyupptäckt Pseudomonas aeruginosa ska alltid behandlas, och 
därmed förhoppningsvis eradikeras. 

Ulrika Dennersten, sjukgymnast vid CF-center i Lund, före-
läste om vikten av den individualiserade andningsgymnastiken, 
en av grundstenarna i modern CF-vård. Syftet är att lösa upp, 
lossa och sedan evakuera det sega, med bakterier bemängda 
slemmet. Fysisk träning är ytterligare en grundsten i behand-
lingen. Genom fysisk träning upprätthålls muskulatur, rörlighet 
och är också ett sätt för patienterna att få slemmet att lossna. 

Sen fick vi, av Anders Lindblad, höra mer om olika gastrointesti-
nala problem vid CF. Tarmmotorik, pankreas, lever och magsäck 
kan alla vara påverkade vid CF.

Cecilia Ahlström-Emanuelsson, överläkare vid ÖNH-kliniken 
i Lund, redogjorde för CF-patienternas problem med sinuit och 
polyper. Våra patienter behöver ofta stå på nasala steroider för 
att minska problemen, och många patienter genomgår uppre-
pade operationer av bihålorna. 

En vanlig komplikation till CF är CF-relaterad diabetes mel-
litus, om vilket vi fick föreläst av Bodil Eckert, överläkare vid 
diabetesmottagningen i Lund. Denna diabetestyp är ett mel-
lanting mellan typ 1 och 2 och drabbar CF-patienter med pan-
creasinsufficiens, oftast i senare tonåren. 

Lennart Hansson redogjorde härefter om lungtransplantation 
vid CF. Patienter med CF utgör i Lund 18 % av dem som lung-
transplanteras. Lennart berättade om kontraindikationer och 
komplikationer vid transplantation och om de internationellt 
sett mycket goda överlevnadsresultaten vi har i Sverige; media-
növerlevnaden för transplanterade CF-patienter är drygt 14 år.

Som nästa programpunkt stod det "patientfall" på programmet. 
Patientfallet var en lungtransplanterad CF-patient, My, som be-
rättade om sin sjukdom, sitt liv som CF-patient och om vägen 
som ledde till lungtransplantationen. Hennes person och berät-
telse fängslade hela auditoriet som tysta och säkert också ofta 
rörda andaktsfullt lyssnade. Jag tror att de flesta som hörde My 
blev imponerade av all den styrka som tagit henne så långt och 
jag tror att vi alla kommer att minnas hennes berättelse. 

I många länder screenar man för CF redan innan barnet föds, 
något som ännu inte är infört i Sverige. Om detta och hur det 
skulle kunna fungera berättade Anders Lindblad.

Dagen avslutades med att Lennart Hansson berättade om nya 
läkemedel och möjligheter att kanske t.o.m. bota CF i framtiden. 
Redan nu finns ett läkemedel, Kalydeco, som korrigerar defekten 
på CFTR så att cellen fungerar normalt. Detta fungerar än så 
länge bara vid en speciell mutation, som tyvärr är väldigt ovanlig 
i Sverige, men läkemedlet är synnerligen effektivt. Vi hoppas 
att det i en inte alltför avlägsen framtid ska gå att bota även den 
vanligaste mutationen, ΔF508.

Tack alla som bidrog till denna lyckade utbildningsdag och tack 
alla deltagare för att ni ville lära er med om CF!

ULRIKA LINDBERG
Specialistläkare, CF-center, Lung-och allergisektionen,

Hjärt-lungkliniken, SUS, Lund
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Dag 2 – Onsdag 26 mars
Tema: Invasiva metoder vid lungsjukdom

Kongressen öppnades av Lennart Hansson som presente-
rade en kort historia om Malmö stad, bl.a. fick vi reda på att 
ordet Malmö betyder sandhög!
Temat för kongressen var “Invasiva metoder vid lungsjuk-
dom” och på första förmiddagen diskuterades intervention 
vid obstruktiv lungsjukdom, KOL/emfysem men även astma. 
Moderator för diskussionen var Dr Lars Ek.

Endobronkiell lungvolyms reduktion – Översikt 
Lars Ek
På första föreläsningen diskuterades de olika metoderna för att 
uppnå endobronkiell lungvolymsreduktion och dokumentatio-
nen bakom varje metod.

– AERISEAL-systemet är ett sätt att nå en atelektas i en lob 
genom att spreja ett speciellt lim i loben. Det finns väldigt få 
patienter studerade, inga kontrollerade studier, en ökad exa-
cerbationstendens efter ingreppet och metoden är irreversibel, 
dock oberoende av kollateral ventilation. Tyvärr finns företaget 
inte längre och registreringsstudien är nedlagd.

– Ånga kan användas genom att ockludera den lobära bronken 
med en ballong och blåsa in varm ånga i loben och på detta 
sättet orsaka en atelektas. VAPOR trial, där man studerade 44 
patienter, visade en ökning på 12 % i FEV1 och +4 poäng i SGRQ.

Återigen så finns det väldigt få patienter studerade, inga kon-
trollerade studier, en ökad exacerbationstendens efter ingrep-
pet och metoden är irreversibel, dock oberoende av kollateral 
ventilation.

– Coils, som har använts f.f.a. i Tyskland, är nitinolimplantat 
som placeras i bronkerna med hjälp av röntgengenomlysning. 
När de är på plats så beter de sig som fjädrar och orsakar atelek-
taser genom att dra i lungparenkymet. Det finns en randomi-
serad studie på 54 patienter som har visat effekt på SGRQ och 
6 MWT, men inga långtidsdata. Dessutom är metoden dyr och 
inte lämplig för avancerad emfysem. Teoretiskt är den rever-
sibel, i praktiken är det dock mycket svårt att extrahera dessa 
implantat.

– Ventilerna presenterades kort då de diskuterades istället på 
nästa presentation.

Sammafattningsvis när det kommer till endobronkiell lungvo-
lymsreduktion så är dokumentationen klen och det finns behov 
av flera kontrollerade studier med noggrann patientselektion.

Ventiler
Alexis Pulga
Den teoretiska bakgrunden bakom ventilbehandligen bygger 
på att emfysemet kan leda till en hyperinflation som i sin tur 
orsakar dyspné. Genom att lokalisera en lob, som är sämre i 
sin funktion och anatomi i förhållande till de övriga loberna 
och stänga av den, så kan man uppnå en atelektas av denna och 
en expansion av de närliggande “friskare” lober och på så sätt 
avlasta diafragma och utnyttja de delar av lungan som har kvar 
en viss funktion.

De envägsventiler som används idag placeras bronkoskopiskt 
i samtliga lobära bronker som leder till den loben som vi vill få 
att kollapsa. De öppnar och låter luften lämna loben vid exspi-
ration och stänger av vid inspiration. På så sätt uppnår man en 
atelektas efter några andetag. Metoden har funnits sedan 2002 
och det finns en del små studier av effekten. Registreringsstu-
dien (VENT) på 270 patienter visade acceptabel tolerabilitet, 
förbättrade spirometriresultat, förhöjd livskvalitet och förlängt 
6 MWT. Dock fungerar behandlingen väldigt dåligt för vissa 
patienter. Man har upptäckt att detta beror på den s.k. kolla-
terala ventilationen, där det hos vissa patienter finns en inter-
lobär kommunikation mellan de “friskare” loberna och loben 
vi har stängd av. Ett sätt att förutse detta har varit att titta på 
fissurerna på HRCT. Numera kan man använda sig av Chartis-
instrumentet, ett system där man stänger av den lobära bronken 
med en ballong och mäter tryck och flöde i loben. Den stora 
implementeringsstudien på 105 patienter visade en träffsäkerhet 
på 75% att uppnå en signifikant förbättrad FEV1.

Biverkningar av ventilerna är en ökad pneumothoraxrisk, 
en ökad exacerbationstendens, ev. blödningar eller glidning av 
ventilerna.

Det största bekymret är naturligtvis priset och den förhål-
landevis otillräckliga vetenskapen bakom behandlingen.

Mycket talar för att det är patientselektionen som är nyckeln 
i frågan. 
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En multi-center, prospektiv, randomiserad och kontrollerad 
två-armad jämförandestudie (TRANSFORM) för behandling av 
heterogent emfysem med endobronkiella ventiler vs medicinsk 
behandling enligt klinisk praxis är på gång på flera sites över 
hela Europa. Sverige bidrar med 4 sites: Uppsala, Lund, Umeå, 
Linköping. Kollegorna uppmanas att remittera till valfritt center.

Emfysemkirurgi
Erik Gyllstedt
Lungvolymsreducerande kirurgi har funnits länge och är välstu-
derad. Dr Otto Brantigan började i slutet på 50-talet på den teo-
retiska grunden att volymreduktion förbättrar tryckförhållan-
dena intrathorakalt. På de 56 patienter som opererades upplevde 
75% en långvarig förbättring. På 90-talet kom begreppet Lung 
Volume Reduction Surgery. Genom dubbellumenintubation, 
sternotomi, bilateral icke anatomisk resektion och förstärkning 
av de opererade områdena med kalvperikard har man lyckats 
uppnå tydliga resultat avseende förbättring av FEV1 (upp emot 
61 % i vissa studier), dock på bekostnad av ökad mortalitet och 
långvarig konvalescens. Den stora NETT-studien, som involve-
rade 17 centra var en prospektiv randomiserad studie där man 
jämförde LVRS mot medicinsk behandling. 1218 patienter stude-
rades varav 608 gick till kirurgi. Studien visade att emfysemets 
fördelning (homogent/heterogent) och arbetsförmågan hade 
stor betydelse för resultatet. Man identifierade 4 subgrupper: 

1) Ovanlobsdominans och låg arbetsförmåga 
– Förlängd överlevnad
– Bättre arbetsförmåga och livskvalitet

2) Ovanlobsdominans och hög arbetsförmåga
– Ingen överlevnadsvinst
– Oftast bättre arbetsförmåga och livskvalitet

3,4) Underlobsdominans låg/hög arbetsförmåga 
– Ingen överlevnadsvinst
– Symtomförbättring initialt. Borta vid 2 - 3 år

VOLREM-studien i mitten av 90-talet studerade livskvalitet 
(SGRQ) som primär variabel och arbetsförmåga, lungfunktion, 
hälsoekonomi och nutritionsstatus som sekundära. 106 patienter 
randomiserades till kirurgi eller sjukgymnastik. På bekostnad av 
en 13 %-ig i mortalitet jmf med 4 %-ig i träningsgruppen så upp-
nådde kirurgigruppen signifikanta förbättringar i både 6 MWT 
och FEV1 men även i hälsorelaterad livskvalitet.

Sammanfattningsvis är volymsreducerande kirurgi fortfa-
rande aktuell för en del patienter och har faktiskt studerats och 
använts en längre tid. Dock är den långa konvalescenstiden och 
mortalitetsrisken inte att underskatta, viktigt att selektera rätt 
patient.

Thermoplastik
Hans-Christian Siersted, Odense, Denmark
Forskning vid Odense universitet visar att astmapatienter upple-
ver färre astmaattacker och flera symptomfria dagar, alltså bättre 
livskvalitet, med en ny behandling för astma.

Behandlingen går ut på att ”hetta upp” luftrören med ett sär-
skilt instrument som man introducerar i luftvägarna genom en 
vanlig bronkoskop. Teorin är att behandlingen reducerar mäng-
den glatt muskulatur i luftvägarna och på detta sätt minskas 
bronkokonstriktionen hos patienter med astma.

Ungefär en tredjedel av lungan behandlas vid varje tillfälle 
och detta upprepas tre gånger med tre veckors mellanrum. Varje 
procedur tar ca. 45 minuter.

 Studien som presenterades (Astma Intervention Research 
(AIR) Trial) hade som syfte att undersöka effekt och säkerhet av 
bronkial termoplastik som behandling av svår astma.

Den omfattade totalt 112 patienter i åldern 18-65 år vid 11 cent-
ra i 4 länder. Patienterna följdes under ett år efter behandlingen.

Ett års data från studien visade att patienter som behand-
lats med den nya metoden i jämförelse med kontrollpatienter 
upplevde ca. 10 färre astmaattacker per år, var asymptomatiska 
från sin astma i genomsnitt 86 ytterligare dagar per år och an-
vände signifikant mindre medicinering. Jämfört med kontroller, 
patienter som behandlas med bronkial termoplastik, visade de 
en signifikant förbättring av astmakontroll och astmarelaterad 
livskvalitet.

 

Claes-Göran Löfdahl symposium
Moderator: Ulf Nihlen
Claes-Göran Löfdahl, Leif Bjermer,
Anders Ullman, Dirkje Postma.

På eftermiddagen var det dags för en hyllning till professor 
Claes-Göran Löfdahl.

Ulf Nihlén presenterade föreläsarna samt prof. Löfdahl, och 
påpekade hans värde som forskare men även som handledare.

Professor Leif Bjermer började med att ta oss tillbaka i ti-
den och visa oss vad astma betydde i prof. Löfdahls perspektiv. 
Capsaicin-studierna om bronkial hyperreaktivitet, studierna om 
den icke adrenergiska – icke kolinergiska vägen och NK2 recep-
torerna, studierna om b-agonisterna och leukotrienernas roll, 
om rökning och emfysem hos friska individer presenterades. 
Inflammation och astma, men även nyare område såsom med-
född immunitet och immunomodulering, hör till prof. Löfdahls 
arbeten. Studierna baserade på hans arbete har lett till den stora 
pågående SCAPIS studien. 

Prof. Löfdahl hade därefter ordet och visade sitt eget historiska 
perspektiv.

Han har under hela karriären haft fokus på klinisk forsk-
ning, utbildning och implementering. Det pratades mycket 
om EUROSCOP-studien om inflammation och KOL där man, 
genom ett europeisk samarbete, försökte bevisa effekten av in-
halationssteroider genom FEV1-mätningar före och efter hos 
KOL patienter.

Han tackade gamla och nya kollegor men även familjen, talet 
avslutades med väldigt fina ord om frun.

Anders Ullman, som har haft prof. Löfdahl som handledare, 
diskuterade trender och framtiden från industrins perspektiv.

KOL är en allvarlig sjukdom och en stor marknad. Fokus har 
hittills legat på symptomlindring och det finns ett behov att 
fokusera på sjukdomsmodifiering istället, mer än 50 pågående 
projekt finns just nu. Det är viktigt att se läkarperspektivet, men 
även patientperspektiv och betalarnas perspektiv, för att hitta 
nya sätt att närma sig en lämplig terapi.

Talet avslutades med ett stort tack till prof. Löfdahl, enga-
gerad läkare och lärare, energisk forskare och professor, filosof 
och vän.
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Professor Dirkje Postma, från Groningens Universitet i Holland, 
är en gammal vän och kollega till dr Löfdahl som diskuterade 
KOL och framtiden i en fascinerande presentation.

Mycket talar för att det finns en individuell respons och en 
heterogenicitet i KOL-sjukdomen. Den kardiovaskulära faktorn 
måste också beaktas mer när det kommer till mortalitet. Sanno-
likt kommer vi att utveckla individuella behandlingar men även 
individuella diagnostiska metoder genom genetiska analyser i 
framtiden.

Redan idag vet vi att non coding DNA (miRNA) påverkas 
av rökning genom metylering. GLUCOLD studien visade ökat 
genuttryck beroende på behandling och att inhalationssteroi-
der minskar inflammation och förbättrar lungfunktionen i vissa 
subfenotyper av steroid-naiva KOL-patienter. Vilka patienter är 
aktuella och vilka gener är inblandade? Spännande frågor utan 
svar ännu.

Professor Bjermer avslutade symposiet genom att tacka alla 
och framför allt prof. Löfdahl.

SLMF:s Årsmöte och SLIF:s Årsmöte tog plats under senare 
delen av eftermiddagen.

Hedermedlem i år blev professor Anders Eklund. Styrelsen 
föreslog honom med följande motivering: för konsekvent och 
målmedvetet arbete för att stärka den lungmedicinska forsk-
ningen och för att ha befäst Sveriges plats på den internationella 
Sarkoidoskartan.

Tredje dagen på kongressen inleddes med muntliga pre-
sentationer av vetenskapliga arbeten. Därefter var tid för 
posterpresentation. Priser blev utdelade för bästa muntliga 
presentation och tre postrar fick pris innan eftermiddags-
sessionen inleddes. Temat på eftermiddagen var Interstitella 
lungsjukdomar med fokus på diagnostik med endoskopiska 
metoder. Vi fick sedan höra om nya endoskopiska metoder 
som möjligen blir vanligare i framtiden.

Är bensodiazepiner och opioider säkra att använda vid svår 
lungsjukdom? En nationell prospektiv studie. Så var namnet 
på den första muntliga presentationen. Magnus Ekström från 
Karlskrona presenterade ett arbete som är publicerat i BMJ i 
januari. (BMJ. 2014 Jan 30;348). Studien bygger på data från olike 
register (Swedevox, Patientregistret, Läkemedelsregistret och 
Dödsorsaksregistret) och resultatet visar bl.a. att opioider i lägre 
doser kan vara ett säkert behandlingsalternativ vid svår KOL.  

Förändrad vävnadsreparation vid kronisk obstruktiv lung-
sjukdom kallades nästa presentation. Oskar Hallgren, Lunds 
Universitet, presenterade ett arbete där man har tittat på re-
perationsmekanismer i bronker och alveolär vävnad hos KOL- 
patienter och jämfört med friska kontroller. Fibroblaster som 
spelar viktig roll vid vävnadsreperation blev undersökta och det 
visade sig att reparationsförmågan hos KOL patienter var annor-
lunda än hos friska kontroller. Fibroblasterna hos KOL patienter 

producerade bl.a. mer av versikan som är ett matrixprotein som 
har visat sig kunna påverka nysyntesen av elastin och kan därför 
vara viktig vid emfysembildning. Resultatet tyder på att repera-
tionsmekanismer kan vara en viktig pusselbit i patofysiologin vid 
KOL sjukdom. Av tekniska skäl blev Oskar tvungen att presen-
tera senare halvan av sin presentation utan att kunna visa några 
bilder. Detta blev dock inget hinder för Oskar som fick priset 
för bästa muntliga vetenskapliga presentation i år. 

Ett svenskt kvalitetsregister för Idiopatisk Lungfibros (IPF) 
blev tredje muntliga presentationen. Giovanni Ferrara, från 
Karolinska Universitetssjukhuset Solna Stockholm, presente-
rade ett pågående arbete med att grunda ett svenskt register 
för Idiopatisk lungfibros. Arbetet har kommit ganska långt och 
förhoppningen är att en webbaserad IT-plattform blir tillgänglig 
under 2014. Förhoppningen är att alla relevanta kliniker i Sverige 
kommer att delta i registret och att det skapas förutsättningar för 
att bl.a. öka kunskapen om epidemiologin i Sverige, utvärdera 
kvaliteten på vården som erbjuds patienterna och kontrollera 
följsamhet till nationella riktlinjer. Nytt läkemedel har introdu-
cerats och fler läkemedel kommer sannolikt att komma de när-
maste åren vilket kommer att leda till kraftigt ökade kostnader 
för behandling av denna allvarliga sjukdom och ett kvalitetsre-
gister kommer att erbjuda plattform för att utvärdera effekten 
och kostnadseffektiviteten av nya behandlingar.

Lungkongressen

Dag 3 – Torsdag 27 mars
Tema: Invasiva metoder vid lungsjukdom

Kongressmiddag ordnades på Rådhuset i Malmö, där Malmö 
stad stod som värd.

ALEXIS PULGA
Lung- och allergikliniken

Skånes Universitetssjukhus
webmaster@slmf.se

Årets hedersmedlem, Anders Eklund tillsammans med SLMFs avgå-
ende ordförande Magnus Sköld.
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Effekter av bristande astmakontroll, sömnbesvär, ångest och 
depression på astmarelaterad livskvalitet hos unga astmatiker 
var namnet på fjärde presentationen. Fredrik Sundbom från 
Uppsala visade resultat från studie där 408 individer med astma 
har undersökts med frågeformulär var man har bl. a. tittat när-
mare på relation mellan astma-relaterad livskvalitet och ångest, 
sömnstörningar och depressiva besvär. Astma-relaterat livskva-
litet mätt med mAQLQ var sämst när det förelåg okontrollerad 
astma, ångest, depression och sömnbesvär och slutsatsen blev 
att man utöver astmakontroll också bör fråga efter ångest, de-
pressiva besvär och sömnstörning vid astmabehandling.

Förekomst av ”air-trappning” hos rökare och dess association 
till inflammatoriska celler i de nedre luftvägarna blev sista 
muntliga vetenskapliga presentationen. Reza Karimi från Ka-
rolinska Universitetssjukhuset Solna presenterade resultat när 
man har studerat 40 ”friska” rökare med normal lungfunktion 
och jämfört med 40 friska icke-rökande kontroller. Resultat från 
HRCT undersökningar där man tittade på magnitud av ”air-
trappning” korrelerades med inflammatoriska celler i BAL-
vätska. Det visade sig vara signifikant mer ”air-trappning” hos 
”friska” rökare än icke-rökare och det fanns korrelation mellan 
”air-trappning” och neutrofilkoncentration i BAL-vätska som 
stödjer hypotesen att neutrofila granulocyter kan ha en roll vid 
”air-trappning” och möjligen utveckling av KOL senare. 

Efter muntliga presentationen var det dags för posterpresenta-
tioner. Det fanns 29 postrar som presenterades. Tre blev utvalda 
och fick pris. Moustafa Mohsen lungmedicin/SU/Sahlgrenska 
och Hjärt-lungkliniken/SÄS/Borås fick pris för sin poster EUS-
B-FNA där man beskriver erfarenhet av att göra både EBUS 
och EUS vid samma tillfälle med samma utrustning, men det 
visade sig både vara säkert och öka diagnostisk säkerhet. Magnus 
Ekström med flera fick pris för sin poster: Påverkar kardiovas-
kulära läkemedel och syrahämmare överlevnad vid svår lung-
fibros: en tidsberoende analys. En registeranalys som stödjer att 
blockad av RAAS-systemet med ACEI/ARB förbättrar överlev-
nad vid syrgaskrävande idiopatisk lungfibros. Michiko Mori med 
flera fick sedan pris för sin poster: Ansamling av dendritiska 
celler i alveolväggar hos patienter med KOL. Man kunde visa 
att jämfört med friska så var antalet dendritiska celler ökat hos 

KOL patienter och det tolkas som att den alveolära vävnaden har 
en viktig roll i både upptag av antigen och induktion av adaptiva 
immunsvar i KOL

Första presentationen på eftermiddagen framfördes av Bob von 
Bartheld från Leiden i Nederländerna. Namnet på presentatio-
nen var Endosonography vs Conventional Bronchoscopy for 
the Diagnosis of Sarcoidosis men Bob von Bartheld är första 
författare på GRANULOMA studien som publicerades i JAMA 
förra året (JAMA. 2013 Jun 19;309(23):2457-64). Studien är en 
multicenter randomiserad studie där patienter som utreds för 
misstänkt sarkoidos randomiserades för att göra konventionell 
utredning med bronkoskopi och transbronkiella biopsier, slem-
hinnebiopsier och BAL undersökning vs att göra Endoskopisk 
ultraljud (EBUS eller EUS) med provtagning från lymfkörtlar. 
Över 300 patienter randomiserades och vid misstänkt sarkoidos 
stadium I/II visade det sig att diagnostisk säkerhet vid att hitta 
icke-nekrotiserande granulom var bättre vid EBUS/EUS under-
sökning än konventionell bronkoskopi (80 % vs 56 %). Skillnaden 
var signifikant för hela gruppen och patienter med stadium I sar-
koidos men vid stadium II sarkoidos var inte signifikant skillnad 
mellan undersökningsmetoderna även om det fanns trend till 
bättre resultat i EBUS/EUS gruppen. 

Magnus Sköld från Karolinska Universitetssjukhuset Solna höll 
nästa föredrag: BAL vid utredning av interstitiella lungsjuk-
domar. Magnus förklarade hur BAL-undersökning utförs och 
vilka normalvärde används på Karolinska Universitetsjsjukhuset 
men där har man haft tillräckligt med material för att ha kun-
nat få fram egna normalvärden. BAL-undersökning och ana-
lys av BAL-vätska har stor betydelse för forskning. Analys av 
BAL-vätska kan hjälpa diagnostiken i vissa fall av interstitiella 
lungsjukdomar. Differentialräkning av inflammatoriska celler 
rekommenderas. Lymfocytär alveolit kan t.ex. ses vid allergisk 
alveolit, sarkoidos och NSIP medan neutrofil alveolit är vanli-
gare vid IPF och infektion. Eosinofil alveolit kan sedan ses t.ex. 
vid eosinofil pneumoni, Churg-Strauss syndrom och läkeme-
delsinducerad interstitiell lungsjukdom. BAL-undersökning är 
aldrig tillräcklig för att ställa en säker diagnos vid interstitiell 
lungsjukdom men kan vara en viktig pusselbit och kan övervägas 
som del av utredningen.
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Jonas Geir Einarsson från Lung- och allergikliniken SUS Lund 
hade nästa föredrag: Bronkoskopiska vävnadsbiopsier vid in-
terstitiell lungsjukdom. Där framkom det bl.a. att både slemhin-
nebiopsier och transbronkiella biopsier är bra undersöknings-
metoder vid utredning av misstänkt sarkoidos. Transbronkiella 
biopsier är dock oftast för små för att ställa säker diagnos vid 
utredning av interstitiell lungsjukdom. Fynd på transbronkiella 
biopsier kan dock vara en viktig pusselbit vid t.ex. allergisk al-
veolit, cryptogen organiserande pneumoni (COP) och eosinofila 
lungsjukdomar.

Leif Johansson, patolog hade nästa föredrag: Patologens per-
spektiv: vilka prover vill vi ha? Leif visade PAD-bilder av olika 
interstitiella lungsjukdomar. Förutom sarkoidos där man ofta 
kan nöja sig med små vävnadsbitar då krävs det oftast biopsier 
från öppen lungbiopsi för att t.ex. kunna ställa diagnosen UIP 
och NSIP. Desto mer material desto bättre. 

Lars Ek från Lung- och allergikliniken SUS Lund hade sedan två 
föredrag: Transbronkiella kryobiopsier – något för framtiden 
och Endobronkiell terapi vid centralt luftvägshinder. Det finns 
inte mycket skrivet om användning av kryobiopsier vid diag-
nostik av interstitiella lungsjukdomar. Istället för att ta biopsier 
från perifer lungvävnad med tång så används en s.k. kryoprobe 
som blir extrem kall och leder till att närvarande vävnad fryser 

fast vid proben och kan sedan tas från lungan och analyseras i 
mikroskop på sedvanligt sett. Dessa biopsier är betydligt större 
än vanliga transbronkiella biopsier och komplikationsrisk ter sig 
inte vara ökat. Lars visade några fall där kryobiopsier har varit 
nyttiga, bl.a. ett fall där sedvanliga transbronkiella biopsier hade 
visad starka misstankar om avstötning hos en lungtransplante-
rad patient men kryobiopsier var helt normala. Det visade sig 
att de transbronkiella biopsierna hade för mycket krossartefak-
ter och blev därför missvisande. Tyvärr blev det problem med 
tekniken och det gick inte att visa alla filmer som var planerat 
men vi fick dock se lite filmer, bl.a. från en ung patient med 
centralt luftvägshinder som blev helt borttaget med kryoprobe 
och visade sig vara endobronkiell schwannoma, ett mycket säll-
synt tillstånd. Kryobiopsier ser ut för att vara mycket spännande 
metod som möjligen kommer att ha större roll vid utredning 
av interstitiella lungsjukdomar i framtiden och det finns redan 
pågående studier inom området. 

Lennart Hansson, överläkare på Lung och Allergi Kliniken SUS 
Lung, höll sista talet och avslutade Svenska Lungkongressen 
2014.

JONAS GEIR EINARSSON
Lungmedicin och Allergologi, Lund

jonas_geir.einarsson@med.lu.se

28 - 29 januari 2015  Skepparholmen Nacka, Saltsjö-Boo

POSTGRADUATE-
KURS OM KOL

NYTT TEMA!

Omhänder-
tagande vid 

svår KOL

För 18:e året i rad ges en två dagar lång post graduatekurs om KOL i Svensk Lungmedicinsk Förenings regi med 
Boehringer Ingelheim som samarbetspartner. Den nya kursen i januari 2015 inriktas på omhändertagande vid svår 
KOL, ett ämne som inte har diskuterats så ofta vid våra möten. Kursen tar upp behandling av svåra akuta exacerbatio-
ner ur ett intensivvårdsperspektiv, behandling av respiratorisk insufficiens samt kort- och långtidsbehandling med 
antibiotika. Etiska överväganden och patientupplevelser vid svår sjukdom kommer att disku-
teras liksom olika typer av invasiva åtgärder. I kursen ingår även ett stort antal interaktiva fall-
presentationer som utgår från de ämnesområden som presenterats i föreläsningarna.
Kursgivare
Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF) och Boehringer Ingelheim AB
Kontaktpersoner
Utbildningsansvarig: Anders Skarman, Boehringer Ingelheim AB, tel 08 – 721 21 39
Kursadministratör: Inger Blomqvist, Boehringer Ingelheim AB, tel 08 – 721 21 45

Mejla din intresseanmälan till: 
inger.blomqvist@
boehringer-ingelheim.com

PLANERAD TERAPIINRIKTAD UTBILDNING

Boehringer Ingelheim AB, Box 47608, 117 94 Stockholm
Tel: 08-721 21 00.  Fax: 08-710 98 84   www.boehringer-ingelheim.se Re
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Vårmöte SFFA

Vilket ställe skulle passa för allergo-
logiförenings vårmöte bättre än Björ-
karnas stad? I början av april när pol-
lensäsong inte hade kommit igång än, 
men snön var borta och himlen blå, 
påminde björkarnas närvaro tydligt om 
att för allergipatienter väntas svårare 
tider inom kort. SFFA:s Vårmöte 2014 i 
Umeå med temat ”Allergidiagnostik nu 
och i framtiden” var således ett lyckad 
forum för diskussion med kollegor om 
kommande utmaningar. 

Och som det var väldigt lämplig för 
Europeisk kulturhuvudstad 2014 
inleddes Vårmöte med kvällsak-

tivitet i Västerbottens bildmuseum. Pro-
fessor S.G.O Johansson, allergidiagnos-
tikens stora namn, gav först en försmak 
om vad mötesdeltagare kunde förvänta sig 
från vårmötet i form av en stimulerande 
översiktföreläsning om allergidiagnostik 
ur historisk perspektiv. Nej, upptäckt av 
IgE var ingen slump, det var ett resultat 
av målinriktat gediget arbete. Professor 
Johanssons föreläsning följdes av guidad 
rundtur i Bildmuseet och kvällen avsluta-
des med Västerbottensbuffé i Bildmuseets 
restaurang. Lokala organisatörer hade för 
kvällen lovat underbar utsikt över Ume-
älven men verkligheten med strålande 
solnedgång överträffade förväntningaran. 

Själva Vårmötet hölls i Norrlands Uni-
versitetssjukhus och – naturligtvis – i 
”Betula”, dvs. Björksalen. I sin inledande 
översiktspresentation om allergidiagnos-
tik koncentrerade Teet Pullerits från Al-
lergimottagningen, Sahlgrenska, på tre 
olika diagnostikaspekter. Första delen av 
presentation handlade om hudtest som 
annars skulle ha hamnat i skuggan av 
nyare diagnostikmetoder. Astma- och al-
lergisjuksköterskeföreningen ASTA hade 
just blivit färdig med uppdatering av ett 
metod- samt omvårdnadsdokument om 
pricktestet och det var bara att gratulera 
ASTA för ett välgenomtänkt arbete. Sä-
kerhetsaspekter av hudtester lyftes – det 
finns trots allt åtminstone ett dödsfall be-
skrivet vid användning av hudtester inom 
diagnostik, även om fallet själv tyder mer 
på okunskap inom området. I det letala 

fallet gjordes nämligen ett scratch-test 
med 90 födoämnesallergen hos en födo-
ämnesallergisk ung kvinna med astma 
och nedsatt FEV1 på 36 % av förväntat. 
Och när systemreaktionet väl inträffade 
fick patienten behandling med adrenalin, 
enbart 0,2 mg subkutant och inte intra-
muskulärt.

I den andra delen av presentationen dis-
kuterades D-vitaminets roll vid allergi – 
som ett exampel på att allergologer kan ha 
nytta även av tester som inte genomförs i 
allergilaboratoriet. Brist på D-vitamin är 
tydligt associerat med ökad risk för astma 
och allergi. Däremot har försök att ge ex-
tra tillskott av D-vitamin till barn visat 
väldigt kontroveriella resultat. En finsk 
födelsekohortstudie från 1966 har visat 
ökad förekomst av astma vid 31års ålder 
hos dem som i barndomen fick högre till-
skott av vitamin D. Likadant har en svensk 
studie av Bäck et al. från 2009 visat högre 
förekomst av atopisk dermatit innan skol-
starten hos barn som fick högre vitamin D 
mängder vid 5 månaders ålder. Eventuellt 
kan dessa motstridiga resultat förklaras av 
att vitamin D påverkar IgE produktion en-
ligt U-liknande kurva: högre IgE koncen-
trationer i blodet förekommer såväl vid 
brist men även vid hög koncentration av 
vitamin D. Således när det gäller råd om 

Sammanfattning från SFFA:s
Vårmöte i Umeå

vitamin D till allergiker verkar lagom nivå 
vara lagom.

Den sista delen av översiktsföreläsningen 
handlade om lovande markörer, vilka kan 
komma ha nytta i klinisk arbete. En av så-
dana är periostin, en kandidat biomarkör 
för eosinofil astma. Jämfört med FeNO 
har perisotin visat mer stabila nivåer. En 
studie publicerad i New England Journal 
of Medicine 2011 kunde visa att anti-IL13-
behandling (lebrikizumab) hade klart 
bättre effekt just hos patienter med högre 
periostin-nivåer. En annan molekyl som 
diskuterades var kitinas homolog YKL-
40. Kitiner är andra vanligaste biopoly-
mer i naturen efter cellulos och även om 
människor saknar kitiner i vår organism 
har vi enzymer för nedbrytning av kitin. 
Vid astma är YKL-40 serumnivåer ökade 
och korrelerar med basalmembranets 
tjockhet. Men av ännu större intresse är 
fyndet att YKL-40 korrelerar med astmas 
svårighetsgrad och som Jan Konradsen 
med kollegor från Karolinska nyligen 
visade är YKL-40 nivåer ökade just vid 
riktig terapiresistent astma, åtminstone 
hos barn.

Vårmötets gästföreläsning hölls av Prof.
Dr Paolo Matricardi från Charité Medical 
School i Berlin. Han talade engagerat om 

Norrlands Universitetssjukhus 
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kartläggning av IgE sensibilisering genom 
komponentanalys vid allergidiagnostik 
(component resoved diagosis, CRD), spe-
ciellt inför allergen immunoterapi, AIT. 

I Sydeuropa har man svårare att be-
döma relevansen av sensibilisering mot 
björk och gräs inför allergen immunotera-
pi än vi har här i Norden, då säsongen för 
dessa två sammanfaller runt Medelhavet. 
Man har därför alltmer börjat använda 
komponentdiagnostik inför behandlingen 
för att kartlägga sensibiliseringen.

De komponenter av timotej som är 
grässpecifika är Phl p 1 (Phleum pratense) 
och Phl p6, de kallas också för major aller-
gen. Andra komponenter av gräs är t.ex. 
olika profiliner vilka också finns i arter 
såsom björk och gråbo. Exempel på så-
dana korsreagerande profiliner är Phl p 7 
och Phl p 12, de kallas också för minor 
allergen.

Om man testar med helextrakt av 
björk, vilket innehåller profiliner som 
korsreagerar med Phl p 7 eller Phl p12, 
kan en gräspollenallergisk person bli 
klassad även som björkpollenallergisk. 
Detta ställer till problem vid planering av 
allergen immunoterapi, då det är viktigt 
att veta vad som är den primära sensibi-
liseringen. 

Är patienten sensibiliserad både mot 
minor och major allergen av gräs men inte 
mot major allergen av björk, Betv1, kan 
man genom att ge ett helextrakt av gräs 
få effekt även mot patientens björkallergi. 
Är patienten sensibiliserad mot björk men 
inte mot björkens major allergen Bet v 1 

är hen troligen inte hjälpt av behandling 
med extrakt som innehåller framförallt 
Betv1.

I en studie från Italien har man visat 
att om man genomförde komponentdiag-
nostik före beslut om AIT togs så skilde 
sig beslutet om vad man skulle behandla 
med i 20 – 40 % av fallen jämfört om man 
enbart tog beslut på testning med hel-
extrakt av allergen. 

Man har retrospektivt studerat om ef-
fekten av AIT påverkas av vilket mönster 
för sensibilisering patienten haft. Bäst ef-
fekt av behandlingen har man om patien-
ten endast är sensibiliserad med major 
allergen. Är patienten sensibiliserad mot 
både major och minor allergen har man 
fortfarande en relativt god effekt av AIT, 
medan om man endast har en sensibilise-
ring mot minor allergen så är effekten av 
immunoterapi ganska dålig. 

Med komponentanalys har man kunnat 
visa att mönstret för sensibilisering skiljer 
sig mycket åt mellan olika patienter. Hos 
176 barn med gräspollenallergi som man 
testade för 8 olika allergen, kunde man 
påvisa 39 olika allergenprofiler. De flesta, 
22 % var sensibiliserade bara mot Phl p 1 
medan ytterligare 16 % också var sensibi-
liserade mot Phl p 2, 4, 5 och 6. Man kan 
omsätta detta sensibiliseringsmönster 
till ett binärt kodsystem, Allergen profile 
codification system. Genom att matcha 
allergenextraktet vid AIT till patientens 
profil är chansen större att behandlingen 
kommer att ha bra effekt. Man kan kalla 
detta component resolved treatment, CRT.

Professor Matricardi berättade slutligen 
hur man försökt använda komponentdi-
agnostik för att förutsäga allergisjukdom. 
Genom att då tidigt intervenera med ex-
empelvis allergen immunoterapi skulle 
man kunna påverka sjukdomsutveck-
lingen innan symtom uppkommer.

Genom att följa en kohort med barn 
från ett till 13 års ålder med blodprover 
och registrering av symtom under gräs-
pollensäsong symtom har man sett att 
sensibilisering mot gräs föregår kliniska 
symtom med ca 5 år. Den tidigaste sensi-
biliseringen vid gräspollenallergi är van-
ligen mot Phl p 1, vilket är fallet hos 75 %. 
Sedan blir sensibiliseringen mer komplex 
och inför symtomdebut stiger antikropps-
titrarna.

Det har visat sig att störst risk att se-
nare i livet få allergisk sjukdom har de 
barn som vid 3 års ålder har stegrat Ig E 
och hereditet för allergisk sjukdom. Man 
diskuterar nu om man genom att tidigt 
behandla dessa barn med allergen im-
munoterapi kan förebygga sjukdomsut-
vecklingen eller i alla fall få störst effekt 
av behandlingen. 

Många spännande frågor väntar på att 
bli besvarade och vi kommer inom de 
närmaste åren sannolikt att använda den 
komponentbaserade diagnostiken mer 
och mer i rutinsjukvården vid diagnostik 
och inför behandling. 

Andra halvan av dagen inleddes med när-
mare titt på diagnostik på mastcell- samt 
basofilnivå. Just detta har varit forsk-
ningsämne för Anna Nopp från Karo-
linska Institutet, vilket gav henne SFFA:s 
Stora Stipendiet 2013.

 Mastcellen är en mycket viktig cell 
vid den allergiska inflammationen men 
eftersom den är vävnadsbunden läm-
par den sig inte för rutinmässig in vitro 
diagnostik. Som en ersättning för den 
svåråtkomliga mastcellen kan istället den 
basofila granulocyten användas. Basofilen 
är lättillgänglig i blodet och beter sig på 
samma sätt som mastcellen vid aktive-
ring via IgE-antikroppar. Benämningen 
BAT, basofil aktiveringstest, används i 
dag som ett övergripande namn för alla 
in vitro analyser där basofilstimulering 
ingår. Tidigare har förkortningen BAT va-
rit synonymt med basofilstimulering med 
enbart en eller ett par höga allergendoser. 
Vid denna typ av stimulering mäts endast 
basofilens reaktivitet och den har inte i 
några kliniska studier visats korrelera till 
patientens kliniska allergenkänslighet. 
För att kunna mäta allergenkänsligheten 

Vårmöte SFFA

Professor Paolo Matricardi
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måste allergenet spädas och basofilerna 
stimuleras med flera olika allergenkon-
centrationer för att en dos-responskurva 
ska erhållas. Från denna kurva kan baso-
filens allergenkänslighet, CD-sens, räknas 
ut. CD-sens har visats korrelera väl med 
allergenkänsligheten i målorganet t.ex. 
i hudprick-test-titrering och vid nasal-, 
bronkial- och oral- allergenprovokation. 
In vitro analys med basofiler kan använ-
das i flera olika sammanhang. BAT, re-
aktivitetsmätning, har endast begränsad 
användbarhet t ex vid viss diagnostik av 
läkemedel och bi-och getingallergi medan 
CD-sens, allergenkänslighetsmätning, 
även kan användas som ett komplement 
till in vivo provokationer men framfö-
rallt när man vill följa ett förlopp över 
tid såsom vid uppföljning av olika aller-
gibehandlingar och för att följa naturlig 
toleransutveckling.

Som logisk uppföljning till Annas presen-
tation berättade Caroline Nilsson från Sö-
derjukhuset därefter just om CD-sensens 
roll för diagnostik och uppföljning av al-
lergi.

Att förutsäga en allergisk reaktion är 
svårt och att förutsäga svårighetsgraden 
ännu svårare. Senaste tiden har flera oli-
ka studier publicerats om stimulering av 
basofila celler med allergen. En intressant 
studie visade att barn som sökte på akut-
mottagningen med anafylaxi av jordnöt 
hade högre CD-sens än de med lindrigare 
allergiska symtom av jordnöt. En svensk 
studie har visat att CD-sens stämmer väl 
överens med utfallet av provokationer 

med jordnöt. En annan studie har vi-
sat att barn och ungdomar med enbart 
björkassocierad jordnötssensibilisering 
inte reagerar i jordnötsprovokation men 
har basofila celler som reagerar på det 
björklika proteinet Ara h 8 in vitro. Det 
verkar också finnas en god överenstäm-
melse mellan hasselnötsprovokationer 
och utfallet av CD-sens med hasselnöt. 
För vete däremot sågs inte samma tyd-
liga överenstämmelse mellan provoka-
tion och CD-sens. CD-sens har också 
studerats vid provokation av mjölk och 
visat en god specificitet och sensitivitet, 
90 respektive 91 %.

För utredning av läkemedelsreaktioner 
har basofil stimulering inte haft samma 
goda överenstämmelse som vid reaktio-
ner på livsmedel.

Nyttan av CD-sens börjar bli tydligare 
och troligen kan en del provokationer 
ersättas, vi kan få hjälp svårbedömda fall 
och följa olika behandlingar ex Xolairbe-
handling.

Exogena orsaker till eksem belystes av 
docent och överläkare Monica Hindsén 
från Yrkes- och miljödermatologiska av-
delningen, Skånes Universitetssjukhus, 
Malmö. Först och främst betonades vik-
ten av att vara medveten om att eksem 
kan ha flera olika orsaker samtidigt och i 
varierande grad vid olika tidpunkter. För-
utom ärftlig tendens till eksem och sämre 
hudbarriär kan irriterande faktorer som 
vatten och tvål ge eksem, men det finns 
även etsskador orsakade av t.ex. cement 
och fluorvätesyra. 

Föredraget berörde främst kontaktal-
lergiska eksem och hur de utreds. Den 
metod som används är epikutantest (lapp-
test) vilket innebär att en liten mängd av 
ett allergen appliceras och huden expo-
neras under två dygn och därefter avläses 
dag 3 eller 4 samt dag 7. En positiv reak-
tion innebär att ett litet eksem uppstår på 
platsen för exponeringen. Det finns ett 
mycket stort antal ämnen att testa med 
och de vanligaste ämnena i miljön ingår i 
en s.k. basserie. Den vanligaste kontakt-
allergin är nickel och därefter kommer 
parfymer och konserveringsmedel i hud-
vårdsprodukter. De två senare kan ofta 
ha ett stort förklaringsvärde för individen 
med eksem. Utom basserie och specialse-
rier testas med patientens egna produkter.

 Monica Hindséns forskning har visat 
att om man via kosten får i sig en till-
räckligt stor mängd av nickel så kan läkta 
områden på huden där man tidigare haft 
nickeleksem åter blossa upp. Det betona-
des också att även om hudvårdsprodukter 
måste deklareras enligt EU:s direktiv så 
förekommer felaktigt deklarerade pro-
dukter. Ett fall beskrevs, där hudbiopsi 
hade indikerat att patienten hade någon 
typ av lymfom men det visade sig vara 
kontaktallergi mot nagellack. Även in-
tressanta patientfall med kontaktaller-
giska eksem mot hårnålar, hårfärgämnet 
parafenylendiamin i hennatatueringar, 
textilfärger samt växter beskrevs. Även 
fotoallergiskt kontakteksem mot keto-
profen i krämer mot muskel- och ledvärk 
berördes.

Anna Nopp Scherman samt Caroline Nilsson Monica Hindsén

�
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Sista föredraget hölls av vår värd Lucia 
Mincheva – Nilsson som med sin föreläs-
ning om exosomer tog oss till framtiden 
där dessa ultrasmå vesiklar träder fram 
som nya verktyg för allergidiagnostik och 
behandling. Hon bekantade auditoriet 
med dessa fascinerande membranom-
givna bubblor/blåsor, en sorts små paket 
av proteiner, mRNA och mikro RNA, som 
produceras och utsöndras av praktiskt ta-

Lucia Mincheva-Nilsson

get alla celler i kroppen. Med andra ord 
– det är inte bara vi som skickar brev och 
paket, så gör även våra celler när de kom-
municerar med varandra. Cellernas ”brev 
och paket” kallas exosomer – 30-100 na-
nometer stora vesiklar, som skickas ut 
som budbärare och tas upp av mottagar-
celler, nära eller på avstånd. Exosomerna 
bär på viktiga signalsubstanser och ge-
netisk information och utgör en nyupp-
täckt intercellulärt signalsystem som kan 

reprogramera mottagarcellerna och på-
verka viktiga biologiska processer. Allergi 
och inflammation är ett område som har 
visat sig kunna moduleras med exosomer 
vilka också är involverade i upprättandet 
av den så kallade orala toleransen – en 
skyddsmekanism mot födoämnesallergi. 
Applikationerna för dessa små budbärare 
är inte bara begränsade till allergi utan 
verkar vara oändliga, där nytt tänkande 
om mera precisa och riktade diagnostiska 
och terapeutiska metoder, baserade på 
nanoteknologi, redan tar form. 

I och med detta lämnade Umeå över 
stafettpinnen till Göteborg där nästa Vår-
möte går av stapeln 20:e april 2015. En 
titt på kalendern bekräftar att det kom-
mer för ovanlighetens skull vara måndag. 
Anledningen för byte från traditionella 
torsdagen är att även Svensk Lungmedi-
cinsk Förening har sitt våraktivitet i form 
av Svenska Lungkongressen 2015 i Göte-
borg och samarrangemang av våra mö-
ten kändes som ett naturlig och lockande 
alternativ. Enligt planeringen kommer 
allergi- och lungveckan nästa april i Gö-
teborg inledas med SFFA:s Vårmöte följt 
av gemensamma utbildningsdagen på tis-
dag och därefter Lungkongressen onsdag 
samt torsdag. 

Gemensamt sammanfattat av
Vårmötets föreläsare samt

Ulla Nyström Kronander
Ann Pontén

Avancerad bronkoskopi – diagnostik och terapi
Vi har nöjet att inbjuda dig som är van bronkoskopist och är intresserad av att komma vidare och 
vill höra om nya tekniker för diagnostik och terapi endobronkiellt till en kurs i avancerad diagnos-
tisk och interventionell bronkoskopi.

Kursen kommer bland annat att avhandla:
– Hur använder vi vår bronkoskopiutrustning mest optimalt
– Handläggning av centrala luftvägshinder
– EBUS/EUS
– Handläggning av små perifera förändringar i lungparenkymet – genomlysning, 

elektromagnetisk navigation, microprobe, transtorakal punktion etc
– Endoskopisk lungvolymsreduktion – var står vi nu
– Främmande kroppar
– ILD/Sarcoidos - endobronkiell diagnostik
– Nivåstrukturering – vem skall göra vad?

Tidpunkt: Prel 12-14 nov 2014       Ort: Lund

Deltagarantalet är begränsat, först till kvarn gäller…
Tacksam för intresseanmälan senast 141001

Arrangör: SLMF
Kursledning: Stefan Barath Umeå, Lars Ek Lund, Arve Sundset Oslo, 
Anders Vikström Linköping, Ronny Öhman Lund.
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Gällande artikeln "Nya riktlinjer för 
omhändertagande vid astma och 
KOL", Lung & Allergiforum nr 1-2014.

RÄTTELSE
Tillstånd Åtgärd

Luftvägssymtom, nytillkomna, 
utan tidigare behandling

Dynamisk spirometri med reversibilitets-
test med ß2-stimulerare

Dynamisk spirometri med reversibilitets-
test med kombination av ß2-stimulerare 
och antikolinergikum

KOL, stadium 3-4 Kortverkande bronkdilaterare givet med 
nebulisator i hemmet

Kortverkande bronkdilaterare givet med 
pulver och spray, med och utan behållare

Tillstånd och åtgärd kan även ställas mot varandra när man vill belysa om en av två 
åtgärder bör framhållas mer den andra. Ett exempel på detta ses nedan:

I figur nr 2 på sidan 12 hade oturligt felak-
tig text infogats vid redigering av artikeln. 
Vi beklagar misstaget och redovisar här 
korrekt figur till artikeln.

Lung & Allergiforum nr 1-2014.

Specialistutbildningskurs

Andningssvikt, hemrespirator, oxygen och sömnapné

ST-läkare i lungmedicin och inom andra specialiteter som kan beröras hälsas välkomna till denna specialist-
utbildningskurs som tidigare gått som SK-kurs vid tre tillfällen. I mån av plats kommer även specialister att 
erbjudas plats. 

Kursen syftar till att lära ut diagnostik och behandling av olika typer av andningssvikt såsom  
respiratorisk insufficiens vid KOL, underventilering och sömnapné. Kursen är till stora delar praktiskt inriktad 
med undervisning i mindre grupper där kursdeltagarna får träna att självständigt starta hemrespiratorbe-
handling via näsmask och tracheostomi samt inleda CPAP och BiPAP-behandling. 

Utbildningen sker inom väl anpassade lokaler inom kliniskt träningscentrum med möjlighet att träna skötsel 
av tracheostomi, anslutning till hemrespiratorer mm på autentiska dockor. Vidare sker genomgång av vilka 
hjälpmedel som är aktuella vid oxygenbehandling i hemmet och handhavande. 

Under kursen hålls även ett flertal falldiskussioner i grupper. 

Plats: Kliniskt träningscentrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala 
Kursledare: Professor Eva Lindberg 
Tid: 3-7 november 2014
Anmälan: Senast 10 augusti 2014

För mer information och anmälan se www.akademiska.se/SK2014



18 Lung & Allergiforum  •  Nummer 2/2014

SarkoidosCentrum

SarkoidosCentrum Karolinska
Lung Allergikliniken

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Bakgrund
Den inflammatoriska systemsjukdomen 
sarkoidos har fascinerat och utmanat 
lungmedicinare under ett helt sekel. I 
flera decennier har sjukdomen väckt ett 
alldeles specifikt intresse vid det som nu-
mera benämns Lung Allergikliniken vid 
Karolinska Universitetssjukhuset (KS) i 
Solna. En rad såväl nationellt som inter-
nationellt välrenommerade forskare och 
läkare har här funderat över sjukdomens 
ursprung, kliniska förlopp och lämpliga 
metoder att följa och behandlad den med. 
En central svensk pionjär inom sarkoi-
dosområdet var Sven Löfgren, vars namn 
ännu idag förknippas med den i Skandi-
navien vanligt förekommande akuta for-
men av sarkoidos, Löfgrens syndrom. Han 
var verksam vid S:t Görans sjukhus och 
forskade bland annat med Sven Stavenow, 
som 1973 flyttade till den då nyöppnade 
lungkliniken i Huddinge och sedermera 
till dåvarande Thoraxmedicin vid KS i 
Solna. Löfgren och Stavenow samt en rad 
andra framstående kollegor kom att göra 
betydande insatser för bättre förståelse av 
sjukdomsprocessen vid sarkoidos. Några 
som bör nämnas i detta sammanhang är 
Nils Svanborg, Eva Hedfors och Erik Ripe.

Under ett flertal år var professor Åke 
Hanngren klinikchef för lungmedicin på 
KS och samtidigt generalsekreterare för 
Nationalföreningen mot Hjärt- och Lung-
sjukdomar (nuvarande Hjärt Lungfon-
den). Han stöttade helhjärtat uppbyggna-
den av en mer omfattande forskning inom 
sarkoidosområdet vid sin klinik. Av denna 
anledning verkade han på tidigt 1980-tal 
för att bronkoskopiverksamheten, då för-
lagd till en annan klinik, skulle överföras 
till lungmedicin och att fiberskopitek-
niken skulle introduceras. Så snart som 
denna etablerats inleddes utvecklingen av 
metoden att skölja upp celler och lösliga 
komponenter från de djupa luftvägarna 
i samband med bronkoskopi – bronko-
alveolärt lavage (BAL). Det hade gjorts 
på KS under 70-talet i en enstaka studie, 
men då på sövda patienter och med stelt 

bronkoskop. I början av 80-talet påbör-
jades ett nära samarbete med framför allt 
docent Eleonora Blaschke vid avdelningen 
för Klinisk kemi på KS och en expansiv fas 
inleddes. Värdet av tekniken blev snabbt 
uppenbar för många forskande kollegor 
inte minst inom Karolinska Institutet 
(KI). Utmärkta förutsättningar att driva 
den initiala utvecklingen och fokusera på 
frågeställningar om hur material insam-
lat från sarkoidosdrabbades lungor åter-
speglar sjukdomsprocessen gavs då Hjärt 
Lungfonden inrättade en forskartjänst 
som gav innehavaren (AE) tid och resur-
ser att genom speciella utredninsgrutiner, 
sarkoidosmottagningar och nätverksbyg-
ge få den erfarenhet av sjukdomen som 
behövdes för att ge underlag för givande 
sarkoidosforskning. Samtidigt skapades 
underlag för bredare forskningsansatser 
inom området inflammatoriska intersti-
tiella lungförändringar, inte minst sådana 
som kunde vara yrkes- eller miljömässigt 
relaterade. De interstitiella lungsjukdo-
marna kom att bli signum för en viktig 
del av verksamheten vid Lung Allergikli-
niken på KS. 

Sent på 1980-talet togs ytterligare ett 
viktigt steg i utvecklingen av forskningen 

då Åke Hanngren och Hans Wigzell såg 
till att deras yngre adepter möttes. Profes-
sor Wigzell, känd för sin enastående kom-
petens och entusiasm var professor i im-
munologi vid KI och hade i sin grupp en 
doktorand, Johan Grunewald, som inklu-
derade studier av sarkoidos som delar av 
sin doktorsavhandling. Samarbetet mel-
lan Grunewald och AE blev ytterst stimu-
lerande och givande och skapade grunden 
för en välfungerande klinisk forskningsav-
delning och ett numera mycket väletable-
rat lungforskningslaboratorium. I mitten 
av 1990-talet valde Grunewald att flytta 
sin verksamhet rent fysiskt från KI till KS. 
En gemensam doktorand, Jan Wahlström, 
såg till att den nära kontakten med Wig-
zells grupp behölls, men efter sin dispu-
tation och några postdoktorala år i USA 
valde även Wahlström att flytta till lungla-
boratoriet för att på så vis underlätta den 
fortsatta dagliga forskningsverksamheten.

Över 20 doktorander har efter 1985 ge-
nomfört eller genomför sina kliniskt el-
ler laboratorieorienterade projekt inom 
sarkoidosområdet och många andra har 
mycket aktivt bidragit till att projekten 
alls kunnat utföras. Här måste nämnas 
sjuksköterskor såväl inom rutinsjukvår-

Sarkoidoscentrum Karolinska kommer att inrymmas i Nya Karolinska Sjukhuset (NKS), som är 
inflyttningsklart med början under 2016.
Nya Karolinska Solna, illustration: White Tengbom Team.
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den som forskningssköterskor, biomedi-
cinska analytiker (BMA), sekreterare och 
inte minst kliniskt verksamma läkarkol-
legor. – Totalt har ett hundratal veten-
skapliga originalartiklar om sarkoidos 
producerats vid sarkoidosenheten på KS 
och därutöver har en lång rad andra ve-
tenskapliga artiklar, bokkapitel, broschy-
rer och internetbaserad information om 
sarkoidos publicerats. Forskningen har 
genom åren fått betydande ekonomiskt 
stöd från bland andra Hjärt Lungfonden, 
nuvarande Vetenskapsrådet, National In-
stitute of Health, American Thoracic As-
sociation, Stockholms Läns Landsting, 
Söderbergska stiftelsen och Karolinska 
Institutet, samt från stora till KI koncen-
trerade externa nätverkssatsningar (Knut 
och Alice Wallenbergs stiftelse, Stiftelsen 
för Strategisk Forskning).

SarkoidosCentrum Karolinska
Det är mot ovanståendebakgrund som 
vi nu fortsätter och intensifierar arbetet 
med att förena klinik och forskning med 
patienten i centrum vid Lung Allergikli-
niken på Karolinska Universitetssjukhuset 
i Solna och därför har skapat Sarkoidos-
Centrum Karolinska. Här kommer alla de 
som redan har diagnosen sarkoidos och 
är patienter vid kliniken att följas upp 
enligt strikta rutiner av en fast grupp av 
specifikt sarkoidoskunniga läkare. Här 
kommer också alla remisser från kollegor 
i Stockholms läns landsting att handläg-
gas, liksom de remisser och förfrågningar 
som kommer från andra delar av landet. 
Vi är även öppna för samverkan med an-
dra nordiska länder, vilket bland annat 
efterfrågats av patientorganisationer. Ge-
nom redan etablerade samarbetsprojekt 
och kontaktnät har vi förutsättningar för 
utredning och uppföljning av patienter 
som uppvisar även andra organmani-
festationer än lung- och intrathorakalt 
lymfkörtelengagemang. Det gäller ex-
empelvis vid misstanke om hjärtföränd-
ringar, ögonproblem och neurologiska 
manifestationer. En mottagning för utred-
ning och behandling av pulmonell hyper-
tension under ledning av Magnus Nisell 
finns redan etablerad vid kliniken och kan 
konsulteras vid behov.

Nuvarande förutsättningar för Sar-
koidosCentrum Karolinska är att fyra 
läkare (Olle Andersson, Anders Eklund, 
Johan Grunewald och Susanna Kullberg) 
bemannar mottagningen som har två 
fasta sjuksköterskor. Yngre kollegor ska 
också beredas möjlighet att arbeta vid 
mottagningen. Fem mottagningspass per 
vecka skapar under ett arbetsår möjlig-

het att ha minst 1000 patientbesök, va-
rav 200 nybesök. Samtliga nya patienter 
ska kunna bronkoskoperas vid kliniken 
om utredningen kräver det. Tillvarataget 
material upparbetas vid Lungforsknings-
laboratoriet på KS av biomedicinska 
analytiker med mångårig erfarenhet. Vi 
räknar med att i stort sett alla patienter 
lämnar medgivande till att lämna blod-
prov för HLA-bestämning (ingår sedan 
länge i våra rutiner) och att överblivet 
DNA-material sedan får sparas i biobank 
för forskningsändamål, samt att patient-
data kan föras in i det dataregister, som 
omfattar mer än 1400 sarkoidospatienter. 
Redan nu har stora vävnadsbanker med 
BAL-vätska, blod och biopsimaterial 
byggts upp och använts i flera publika-
tioner. Inte på något annan plats i landet 
och bara på enstaka håll internationellt 
finns motsvarande förutsättningar. Data 
matas in av erfarna forskningssköterskor 
och biomedicinska analytiker och regist-
ret styrs av en disputerad forskare med 
civilingenjörsbakgrund och betydande 
erfarenhet av registerstudier (Marcus 
Rönninger). Norska centra har uttryckt 
intresse av att samverka till att bygga re-
gistret än större. 

En rad samarbetsprojekt med högt res-
pekterade forskare på såväl nationell som 
internationell nivå pågår redan. Projekten 
är av varierande karaktär och omfattar 
bland annat genetiska studier i flera in-
ternationella samarbeten, sökande efter 
biomarkörer inte minst av proteinkarak-

tär tillsammans med forskare knutna till 
KTH, samt försök att påvisa sjukdoms-
utlösande agens med kollegor i bla Bal-
timore och Denver. Dessutom pågår stu-
dier av effekten av biologiska läkemedel 
vid sarkoidos, samt utveckling av andra 
alternativa behandlingsmetoder.  

Till SarkoidosCentrum finns även en 
speciellt intresserad och kunnig radiolog 
(docent Kerstin Cederlund, KS i Hud-
dinge) knuten på forskningsbas. Hon 
skapar förutsättningar för enhetlig klas-
sifikation av lungröntgenförändringarna. 

Vi hoppas att SarkoidosCentrum Ka-
rolinska av många ska uppfattas som en 
viktig resurs vid utredning, handläggning 
och behandling av patienter med miss-
tänkt eller konstaterad sarkoidos inte 
bara i Stockholmsregionen utan även i 
övriga landet och i nordiska grannländer. 
Dessutom ser vi möjligheter till samord-
ning av forskningsprojekt på nationell och 
möjligen även på nordisk bas .

Remisser på patienter med misstänkt el-
ler komplicerad sarkoidos kan ställas till
SarkoidosCentrum Karolinska, Lung Al-
lergikliniken, Karolinska Universitetssjuk-
huset, 171 76 Stockholm. Bedömning sker 
vid behov i samråd mellan de sarkoido-
sorienterade läkarna och vid multidisci-
plinära konferenser, som kommer att an-
nonseras på klinikens hemsida.

Karolinska Universitetssjukhuset i maj 
2014

ANDERS EKLUND
Senior professor, Lung Allergikliniken och 

Institutionen för medicin vid Karolinska 
Universitetssjukhuset och Institutet

OLOV ANDERSSON
Med.dr., verksamhetschef, 

Lung Allergikliniken, Karolinska 
Universitetssjukhuset

SUSANNA KULLBERG
Med.dr., specialistläkare Lung Allergikliniken, 

Karolinska Universitetssjukhuset

JOHAN GRUNEWALD
Professor, Lung Allergikliniken och

Institutionen för medicin vid Karolinska 
Universitetssjukhuset och Institutet
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Kan refraktär andnöd behandlas?

Patientfall
67-årig kvinna med svår KOL och 
hemsyrgas. Besvär med svår andnöd 
redan vid mindre ansträngning som 
att gå runt i lägenheten, trots optimal 
behandling enligt riktlinjer både för 
sin lungsjukdom och för hjärtsvikt. 
Patienten uttrycker förtvivlan över 
sin jobbiga andning och situation.

Fallet illustrerar ett relativt vanlig 
klinisk fråga: vad finns det för evi-
densbaserad behandling mot besvä-

rande/begränsande andnöd när underlig-
gande sjukdom(ar) behandlats så gott det 
går, dvs. mot refraktär dyspné? 

Lindring av andnöd är centralt inom 
lungmedicinen. Andnöd är ett kardinal-
symptom vid lungsjukdom och symtom-
lindring är ett primärt mål för all typ av 
behandling. De senaste riktlinjerna från 
Global Initiative for chronic Obstructive 
Lung Disease (GOLD) lyfter mer än tidi-
gare fram betydelsen av dyspné vid KOL 
− för bedömning av patientens sjukdoms-
grad, svar på behandling, livskvalitet och 
prognos.1 

Det finns nu en lovande läkemedels-
behandling mot refraktär dysné: lågdos 
opioider. Nedan följer en sammanfat-
tande beskrivning av dyspné och det ve-
tenskapliga underlaget för behandling, 
inklusive en nyligen publicerad svensk 
säkerhetsstudie av opioider vid svår KOL. 

Vad är dyspné och hur mäts den?
Dyspné definieras av American Thora-
cic Society som en subjektiv upplevelse 
av andningsbesvär som består av olika 
känslomässiga kvaliteter som kan variera 
i intensitet.2 Dyspné är känslan av att det 
inte står rätt till med andningen och upp-
kommer, enligt den nuvarande neurobio-
logiska modellen, som svar på en obalans 
mellan ökad andningsdrive (”behov att 
andas”) och otillräckligt utförd andning 
(”förmåga att andas”). Andnöd påverkas 
av både fysiologiska, psykologiska och 
sociala faktorer.

Dyspné är en subjektiv känsla och har 
endast har svag koppling till fysiologiska 
parametrar som andningsfrekvens och sy-
resättning. Vi måste alltså fråga patienten 
hur mycket andnöd hen har! 

Dyspné indelas i olika kvaliteter: inten-
sitet, obehag och funktionell påverkan. 
Det finns ett flertal skattningsinstrument, 
men för svårt sjuka patienter lämpar sig 
förslagsvis en VAS-skala mellan 0 (ingen) 
och 100 (värsta tänkbara dyspné). Samma 
skala används för att mäta förändring över 
tid och svar på behandling. Ett annat ofta 
använt instrument, mMRC-skalan, är ett 
gott mått på dyspnéns funktionella påver-
kan och är kopplad till prognos, men är 
inte tillräckligt känsligt för att mäta för-
ändringar t.ex. av behandling.2

Hur behandlas refraktär dyspné?
De behandlingar som har vetenskapligt 
stöd mot dyspné som är refraktär (kvar-
står trots optimal behandling för under-
liggande sjukdomstillstånd) är rehabilite-
ringsträning, för de patienter som orkar 
delta, samt behandling med systemiska 
opioider (främst morfin) i lågdos. 

Syrgas och benzodiazepiner används 
ofta men har svag eller ingen evidens. En 
metaanalys från Cochrane av sju studier 
med totalt 200 patienter (främst KOL och 
cancer) kunde inte påvisa någon lindran-
de effekt på dyspné av benzodiazepiner, 
även om underlaget alltså var begränsat. 
Dock sågs biverkningar som yrsel och 
trötthet.3 Det saknas klar evidens för att 
syrgasbehandling lindrar andnöd. Vid 
svår hypoxemi (PaO2 < 7.4 kPa) saknas 
dyspnédata, men syrgas har då en livs-
förlängande indikation. För patienter 
med högst måttlig (PaO2 ≥ 7.4 kPa) eller 
ingen hypoxemi har mindre studier visat 
varierande men möjligen positiva effek-
ter av syrgas.4 Detta motsades dock av en 
stor, dubbelblind, randomiserad studie av 
239 patienter (mestadels KOL), som fann 
att syrgas inte minskade andnöd jämfört 
med luft.5   

Lågdos opioider är den läkemedelsbe-
handling som har bäst evidens och som 
är förstahandsvalet för behandling av re-

fraktär dyspné. En sammanställning av 9 
studier (116 patienter med främst KOL) 
visade på lindrande effekt av systemiska 
(icke-nebuliserade) opioider,6 som bekräf-
tades av en välgjord crossover-studie av 
48 patienter med främst KOL.7 En daglig 
dos av 20 mg långverkande morfin mins-
kade dyspné med i medeltal 10 mm på en 
100 mm VAS-skala efter 4 dagar, eller 25 % 
minskning jämfört med innan behand-
lingen.7 En upptitreringsstudie visade 
att 63 % av patienterna fick en betydande 
förbättring på behandling upp till 30 mg 
oralt morfin per dag, och att 90 % av de 
som svarade gjorde det på en dygnsdos 
om 20 mg eller lägre.8

Är behandling med lågdos opioider 
säker vid svår lungsjukdom?
Det förekommer en oro bland läkare att 
behandling med opioider skulle öka ris-
ken för allvarliga komplikationer som 
andningsdepression, fall och död. Det 
finns inget stöd i litteraturen för att dessa 
risker ökar av behandling med opioider i 
låg dos, upp till 30 mg långverkande mor-
fin per dag. Allvarliga biverkningar lyser 
med sin frånvaro i samtliga publicerade 
kliniska studier.6-8 Det finns, såvitt vi fun-
nit, inga publicerade fallrapporter av and-
ningsdepression av lågdos opioider. 

Nyligen publicerades den första stora 
studien av risker mer behandling av ben-
zodiazepiner respektive opioider vid svår 
KOL, baserat på patienter med hemsyr-
gas för KOL i svenska Swedevoxregistret.9 
Behandling med opioider i doser > 30 mg 
per dag och/eller benzodiazepiner var 
förknippad med måttligt ökad mortali-
tet, men det är oklart om riskökningen 
är sann eller påverkas av skillnader i sjuk-
lighet mellan obehandlade och behand-
lade patienter. Opioider i doser upp till 
30 mg per dag var dock inte kopplat till 
ökad risk för sjukhusinläggning eller död.9 
Effekterna skiljde sig inte för opioidnaiva 
patienter eller vid koldioxidretention. Ba-
serat på den befintliga litteraturen finns 
det därför ingen anledning att avstå från 
att testa lågdos opioider mot refraktär 
dyspné även vid svår KOL. �
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Hur går behandlingen till i praktiken? 
Opioidbehandling av dyspné skiljer sig i 
princip inte från behandling av smärta, 
och bör föregås av en analys av när, hur 
och varför patienten har andnöd. Be-
handling initieras i låg dos, förslagsvis 
5-10 mg kort- eller långverkande morfin 
per dag, med successiv upptitrering un-
der klinisk uppföljning av patienten och 
behandlingseffekten. Alla patienter bör få 
sedvanlig profylax mot förstoppning samt 
mot initialt illamående vid behov. 

Vilken ytterligare forskning behövs?
Med tanke på det stora lidandet behövs 
ökad forskning kring lindring av refrak-
tär dyspné vid lungsjukdom. För lågdos 
opioider behövs fler studier av långtids-
uppföljningar av klinisk effekt och biverk-
ningar för att identifiera vilka patienter 
som har störst nytta.

 
Sammanfattning
Andnöd kvarstår ofta trots optimal be-
handling för underligande sjukdom(ar) 
och orsakar stort lidande. Lågdos opio-
ider kan i dessa situationer lindra själva 
känslan av dyspné och bör testas även för 
patienter med svår KOL.

Figur 1. Behandling med benzodiazepiner respektive opioider och risk för sjukhusinläggning 
och död hos 2249 patienter med syrgasberoende KOL i Sverige. Effekterna är justerade för 
skillnader i ålder, kön, blodgaser på luft, BMI, WHO funktionsstatus, tidigare hospitaliseringar, 
samsjuklighet och peroral steroidbehandling. Lågdos opioider (≤ 30 mg oralt morfin per dag) 
var inte kopplade till ökade risker för inläggning eller död. Baserad på Ekström M, et al.9
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Utbildning

Lungsyrror byter jobb
Lungklinikerna har svårt att behålla sjuksköterskorna. Mer 
vidareutbildning skulle få fler att stanna, hoppas Akademis-
ka sjukhuset.

Många sjuksköterskor som arbetar på lungklinikerna saknar 
någon form av specialistutbildning. En enkät som Sveriges 
lungsjuksköterskors intresseförening, SLIF, gjorde med lung-
klinikerna i fjol visade att bara 59 av 410 sjuksköterskor, på de 
18 kliniker som svarade, hade någon form av vidareutbildning. 
Vanligast var att de hade en översiktlig utbildning i lungsjukdo-
mar, KOL, astma och onkologi.

Någon särskild specialistutbildning för sjuksköterskor i just 
lungmedicin finns inte men diskuteras nu på lungkliniken på 
Akademiska sjukhuset i Uppsala.

– Det skulle kunna höja status och kompetens för dem som 
arbetar inom området. I dag finns bara enstaka kurser för den 
som vill fördjupa sig, säger Sofie Simonsbacka, avdelningschef 
på lungkliniken.

Där försöker ledningen nu skapa en strategi för att rekrytera 
och behålla sjuksköterskor. Det kan handla om att ge längre 
introduktion och bättre handlednig. 

Omsättningen på sjuksköterskor är stor och just nu söker 
avdelningen sex stycken.

Sofie Simonsbacka tror inte att lungsjukvård är det område 
som lockar en nyutbildad sjuksköterska mest.

– Man tänker på slem, folk som röker, andningsproblem och 
ångest. Det är en tung vård med stora och tunga patienter som 
behöver andningshjälp. Detta kan bidra till personalomsättning-
en. Men arbetet ger bred kompetens. Jag har jobbat här i sju år 
och lär mig nya saker varje dag, säger hon.

Anna Svensson, ordförande i SLIF efterlyser fler utbildningar 
på högskolenivå som ger kompetens på lungområdet.

– I dag ger högskolorna framför allt kurser som de vet är 
eftertraktade och som de kan fylla. Men arbetsgivarna borde 
trycka på mer för att det skapas utbildningar inom lungmedicin.

En egen specialistutbildning inom lungmedicin är inte någon 
fråga som föreningen driver.

– Men eftersom detta är en växande patientgrupp finns ett 
stort behov av kompetensutveckling, säger Anna Svensson.

Artikeln har tidigare varit publicerad
i Dagens Medicin nr 13/2014.

MIA WÄRNGÅRD
mia.warngard@dagensmedicin.se

SMS:a LÄKARE till 

71501 
så skickar vi hem en

 anmälan för att 
bli månadsgivare. 

Kostar som ett
 vanligt SMS. 

www.lakareutangranser.se Telefon: 010-199 33 00 Plusgiro: 900603-2



Annons



Lung & Allergiforum  •  Nummer 2/2014 25

Erik Berglund
– en veteran inom lungmedicin

Han föddes 1924 i Boston i USA. Hans 
pappa var läkare och forskare och un-
dervisade på medicinska fakulteter i 
såväl USA som Kina. Redan tidigt be-
stämde sig Erik Berglund för att själv 
välja läkarbanan. Hans kliniska kar-
riär och vetenskapliga arbeten gjorde 
honom sedermera till en av Sveriges 
främste lungmedicinare. Den 9 juni fyl-
ler han 90 år.

Det är tidig eftermiddag när hissen 
stannar på våning fyra i det vackra 
jugendhuset på Engelbrektsgatan 

i Göteborg. Erik Berglund står lutad mot 
ett räcke en trappa längre upp och ropar 
välkommen när hissdörren öppnas. Han 
skyndar nedför trapporna för att hjälpa 
till med väskan och på ett ögonblick står 
vi i hallen till den rymliga våning där Erik 
Berglund bor tillsammans med Kerstin, 
hans hustru sedan 53 år.

Vi har mycket att prata om. Medan 
Kerstin förbereder kaffet, går jag och Erik 
till arbetsrummet. Där hänger ett stort 
foto av den franske fotografen och doku-
mentärfilmaren Yann Arthus-Bertrand.

– Titta på bilden, ser du?
Fotot visar en flygbild av stora kameler 

som korsar bärnstensfärgade sanddyner i 
den mauretanska öknen.

– Jamen ser du?
Erik är ihärdig. Jag kikar en gång till 

och svarar svävande. Det mina ögon tror 
är kameler, är i själva verket skuggor av 
kameler. Det krävs en uppmärksam blick 
för att se att prickarna på fotot är kame-
ler som kastar skuggor mot sanden. Erik 
ler och kisar mot mig med sina pigga och 
nyfikna ögon. Jag skrattar och inser att jag 
tittat slarvigt.

Flera gånger under intervjun, slår det 
mig att Erik har ett särskilt sinne för de-
taljer och att det måste ha varit en styrka 
i hans yrkesliv.

Född i USA
Vårt möte blir ett flera timmar långt vind-
lande samtal om personliga minnen, en 
lång läkargärning, vetenskapliga arbeten 
och möten med spännande och intressan-
ta människor. Om några månader fyller 
han 90 år. Födelsedagen ska han fira till-
sammans med familjen på Gotland. Här 
arbetade han på 70-talet som stafettläkare 

på Tallbackens sanatorium i Follingbo, en 
knapp mil utanför Visby. Här bodde han 
periodvis i överläkarvillan och tillbringa-
de flera semestrar ihop med familjen.

– Från altanen kunde man se 18 av de 
95 medeltida kyrkor som finns på Got-
land, säger Erik.

Det brukar heta att med åldern svik-
tar minnet. Så är det inte med Erik; jag 
imponeras av hans exakthet och förmåga 
att hämta specifika årtal från sin långa 
karriär och sitt privata liv. Jag lutar mig 
tillbaka i fåtöljen och sveps med på en 
fascinerande historia som börjar i Mas-
sachusetts 1924. Där, på Boston Lying-In 
Hospital föds Erik och hans tvillingbror 
Fredrik. Pappa var Hilding Berglund lä-
kare och docent vid Karolinska Institu-
tet. Mamma var Helene Pollack, född och 
uppvuxen i Wien. 

Genom ett stipendium fick Hilding 
Berglund möjlighet att arbeta under pro-
fessor Otto Folin vid Harvard University. 
Otto Folin kom ursprungligen från Små-

land. Han var biokemist och utvecklade 
ett flertal metoder för bestämning av blo-
dets och urinens sammansättning, meto-
der som fick stort kliniskt värde.

Hilding Berglund blev några år senare, 
1925, utnämnd till professor i medicin vid 
University of Minnesota. Hans områden 
var biokemi och ämnesomsättnings-
patologi. 

– Under ett år bodde vi också i Kina. 
Pappa arbetade och undervisade i Peking 
och familjen följde med. Jag kommer ihåg 
att jag som liten åkte handdragen rick-
shaw. Långt senare, 1986, åkte jag tillbaka 
och besökte det sjukhus där pappa arbeta-
de och blev påmind om flera upplevelser 
från den tiden.

Disputerade på Karolinska Institutet
Efter åtta år i Minneapolis flyttade famil-
jen Berglund hem till Sverige 1932. Erik 
och hans bror Fredrik gick de sista åren på 
gymnasiet på Östra Real. Redan då stod 
det klart att de bägge bröderna skulle bli 
läkare. 

– Vi valde lite olika inriktningar, Fred-
rik valde nefrologi och farmakologi och 
jag valde kardiologi och klinisk fysiologi.

Efter läkarstudier i Stockholm och 
Lund arbetade Erik ett kort tag som un-
derläkare på en medicinklinik på S:t Eriks 
sjukhus i Stockholm. Plötsligt dök det upp 
en chans att åka till USA och arbeta som 
forskare under ledning av Stanley Sarnoff, 
hjärtspecialist och uppfinnare av en rad 
medicin-tekniska apparater samt grun-
dare av företaget Survival Technology. I 
sex år arbetade Erik Berglund vid Harvard 
School of Public Health i Boston.

– Jag hade en forskarassistenttjänst och 
utförde experimentella studier i hämo-
dynamik och myokardfunktion. Tillsam-
mans med Jere Mead gjorde jag också ex-
periment på lungcirkulation och lungme-
kanik. Det var ett dynamiskt medicinskt 
center. Jag fick arbeta med fantastiska 
forskare, erfarenheter som lade grunden 
till min karriär, säger Erik Berglund.

I mitten på 50-talet var han tillfälligt 
tillbaka i Sverige för att disputera på en 
avhandling om myokardfunktion vid 
Karolinska Institutet. Han hade kontakt 
med Gösta Birath, chef för Renströmska 
sjukhuset i Göteborg. Birath etablerade 

"Erik är en stark personlighet 
med ett spänstigt och snabb-

fotat intellekt och med en 
omsorg om detaljer."

Claes-Göran Löfdahl

Intervju
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Sveriges första moderna lungklinik och 
sökte medarbetare med goda kunskaper 
i andningsfysiologi. 

– Jag rekryterades dit 1957 och blev 
chef för andningslaboratoriet. Jag före-
läste även om respirationsfysiologi vid 
fysiologiska institutionen där jag fick en 
docentur 1958.

Tillsammans med Bror Söderholm 
ledde Erik kurser i lungsjukdomarnas 
kliniska fysiologi. Satsningen finansiera-
des av Svenska Nationalföreningen mot 
Hjärt- och Lungsjukdomar. Kurserna var 
uppskattade i Sverige och användes under 
många år i vidareutbildning av specialist-
läkare.

Efter några år i Göteborg tillträdde 
Erik en tjänst som laborator i experi-
mentell kirurgi vid Karolinska Institutet. 
Efter ett par år fick han ett vikariat på 
klinisk-fysiologiska laboratoriet på Se-
rafimerlasarettet, och 1972 kom han till 
Lungmedicinska kliniken på Akademiska 
sjukhuset i Uppsala hos professor Gunnar 
Dahlström.

– Han har genom åren varit min före-
bild och inspirationskälla. Han är nu 99 år 
och tyvärr blind sedan tio år. Vi har fort-
farande en god kontakt, jag ringer honom 
ibland och får goda råd och uppmuntran.

Familj med mångkulturella rötter
I början på 60-talet gifte sig Erik med 
Kerstin, preparatris hos Kurt Ahrén på 
Fysiologen i Göteborg. Giftermålet ägde 
rum i London. Kerstin som sitter med en 
stund under samtalet visar bilder ur ett 
fotoalbum. Hon säger att hon fastnade för 
hans omtänksamhet. I över 50 år har de 
stått vid varandras sida och fortfarande 
utstrålar de en stark känsla av samhörig-
het och kärlek.

– Erik verkligen brydde sig om sina pa-
tienter. Han är en omtänksam och ömsint 
person. 

Under åren i Stockholm adopterade 
Erik och Kerstin två barn, en flicka från 
Iran och en son från Indien. Kerstin visar 
bilder från när barnen var små. 

I dag bor dottern i USA med sin familj, 
och sonen bor i Göteborg. Det har blivit 
många resor över Atlanten och så sent 
som i höstas var Erik och Kerstin över 
i USA och hälsade på sin dotter och sitt 
barnbarn i New York. Och varje år kom-
mer barnbarnet till Onsala på besök.

Från Stockholm till Renströmska
Efter nästan elva år i Stockholm och Upp-
sala gick flyttlasset tillbaka till Göteborg 

1974. Erik blev då klinikchef för Lung-
medicinska kliniken på Renströmska 
sjukhuset. 

Sjukhuset invigdes 1913 och hade 190 
vårdplatser reserverade för patienter med 
tuberkulos. Ytterligare 72 vårdplatser 
byggdes till. 

– Det fanns många kvalificerade med-
arbetare på sjukhuset som Nils Svedmyr, 
Bengt-Eric Skoogh, Björn Bake, Gunnar 
Thiringer, Rolf Malmberg, Sven Larsson 
och Sverre Sörenson, för att nämna några. 
Under de här åren hade Renströmska en 
framträdande plats i Sverige. Jag törs nog 
säga att vi var ett dynamiskt och framstå-
ende sjukhus på många sätt, säger Erik.

Verksamheten på Renströmska flyttade 
1994 till Sahlgrenska sjukhuset. Efter någ-
ra år tog Göteborgs kommun över 2006 
och byggde om sjukhuset till bostadsrät-
ter.

Lyckades med det omöjliga
Erik kom även att arbeta för ett flertal 
ansedda vetenskapliga tidskrifter; 1973 
efterträdde han Gösta Birath som chef-
redaktör för Scandinavian Journal of 
Respiratory Diseases. Sju år senare blev 
han chefredaktör för European Journal of 
Respiratory Diseases. 

Under åren 1977-1981 var han även Pre-
sident för SEPCR (European Society for 
Clinical Respiratory Physiology).

– Organisationen bildades vid ett möte 
i Prag. Vi satsade mycket på samarbete 
med länderna bakom järnridån och hjälp-
te till att ordna billig logi i västländerna. 
Det var mycket uppskattat av forskare i 
östländerna.

När han får frågan vad han är mest 
stolt över i sin karriär svarar han:

– Tillsammans med framför allt Philip 
Quanjer, Paul Vermeire och Peter Howard 
gjorde vi det omöjliga. Vi lyckades slå 
ihop European Journal of Respiratory Di-
seases, ägt av Munksgaard i Köpenhamn, 
och Clinical Respiratory Physiology, ägt 
av SEPCR, till en tidskrift, The European 
Respiratory Journal. 

Genom att slå ihop SEPCR och SEP 
kunde de mot alla odds bilda The Euro-
pean Respiratory Society, och mellan 1988 
och fram till 1992 var Erik chefredaktör 
för den nya tidskriften. Redaktörskapet 
delades med JC Yernault och senare med 
Paul Vermeire. Även efter sin pensione-
ring har Erik haft uppdrag för tidskriften.

Genom Eriks internationella arbete 
och engagemang i de vetenskapliga tid-
skrifterna, kunde han hjälpa många unga 
forskare med internationella kontakter 
och forskningssamarbeten.

Om han skulle ge råd till unga forskare 
i dag så skulle han uppmuntra dem till att 
delta i möten och diskussioner och våga 
fråga och ifrågasätta.

Erik Berglund tillsammans med Kerstin, hans hustru sedan 53 år.

Intervju
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– Fråga, fråga, fråga, så får du veta så 
mycket mer.

Fram till så sent som 2012 har Erik haft 
uppdrag i Hjärt-Lungfonden, bland annat 
som ledamot i vetenskapliga nämnden. 
Han har även varit ledamot i en av sek-
tionerna i Internationella Tuberkulosu-
nionen, IUAT. Erik är också författare av 
kapitel i läroböcker, dels om respirations-
insufficiens, dels om dyspné.

Intervju

– Jag fortsätter att följa utvecklingen 
inom de områden jag varit engagerad i, 
och så är jag intresserad av min bror Fred-
riks specialitet.

Det händer fortfarande att människor 
tar miste på Erik och Fredrik, så lika är de 
identiska tvillingbröderna. 

– Jag får ibland höra att man sett mig i 
Stockholm, men då var det sannolikt min 
bror man såg.

Om några veckor är det dags för födel-
sedagsfirande på Gotland. Erik ser fram 
emot att återvända till ön i Östersjön. På 
frågan vad han önskar sig svarar han:

– En slant till Unicef eller Läkare utan 
gränser.

Hur skulle du vilja beskriva honom som 
person?
– Erik är en stark personlighet med ett 
spänstigt och snabbfotat intellekt och 
med en omsorg om detaljer. Han har 
glimten i ögat och trots att han snart är 
90 år får jag mejl från honom där han 
tar upp och ifrågasätter olika saker på ett 
spännande och relevant sätt.

Vilka är hans viktigaste bidrag?
– Han var en av de drivande krafterna till 
att utveckla lungkliniken på Renströmska 
till en av de främsta i landet då han under 
slutet av 50-talet och i början av 60-talet 
utvecklade den fysiologiska diagnostiken. 
Han hade också en stor del i utveckling-
en av svensk lungmedicin under 70- och 
80-talen. Det var svårt att rekrytera lung-
läkare och bristen var stor. Erik såg till att 
ordna läkarstafetter till kliniker som var 
underbemannade och jag var en av flera 
läkare som åkte ut och arbetade där det 
inte fanns god lungmedicinsk verksam-
het. 

– Erik hade också en viktig roll när det 
gällde att föra ut modern lungmedicinsk 
och fysiologisk kunskap i den kliniska 

verkligheten. De kurser han höll i lung-
sjukdomarnas kliniska fysiologi ägde rum 
i en tid då sanatoriemedicinen gick över 
till modern lungmedicin. 

– Erik hade dessutom ett stort inter-
nationellt nätverk i de lungmedicinska 
föreningarna, inte minst genom sin starka 
position i utvecklingen av de lungmedi-
cinska tidskrifterna. Erik var prestigelös 
och generös med att introducera flera av 
de yngre läkarna till nätverket och skapa 
möjligheter för dem att få en position i 
europeisk lungmedicin. Han har alltid vi-
sat stort förtroende och sett till att yngre 
läkare fått möjligheter att etablera sig, 
även de som inte hade hunnit skaffa sig 
stora akademiska meriter.

EVA NORDINClaes-Göran Löfdahl är professor i lung-
medicin vid Lunds universitet och över-
läkare vid Universitetssjukhuset i Lund.

I elva år, mellan 1978 och 1989, arbe-
tade han på Lungkliniken vid Renström-
ska sjukhuset i Göteborg som överläkare.

– Som klinikchef var Erik väldigt om-
tänksam på ett personligt sätt. Hans in-
tresse för människor och för personalen 
kändes genuint och engagerat.

Sagt om Erik Berglund
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SAMMANFATTNING AV AVHANDLINGEN:

Avhandling

Children’s hypersensitivity to cow’s milk
– Public health aspects and impact on families

Målen med avhandlingen har varit att 
utvärdera följsamhet med nutritionsre-
kommendationer för spädbarn med ton-
vikt på introduktion av komjölk i kosten 
hos barn med, respektive utan hereditet 
att utveckla atopisk sjukdom, att utveckla 
nutritionsbehandlingen för familjer med 
barn med komjölksproteinallergi, skapa 
ett instrument för att mäta påverkan i 
vardagen på familjer med barn med födo-
ämnesallergi, samt att följa förändringen 
över tid när barn blir äldre och till följd av 
förändringen i allergin. 

Delarbete I är en tvärsnittstudie där följ-
samheten till gällande rekommendationer 
om spädbarns kost undersöktes retro-
spektivt. Tonvikt lades på komjölksin-
troduktion till barn med, respektive utan 
hereditet att utveckla atopisk sjukdom. 
Data från n= 467 barn som besökte bar-
navårdscentraler i 3 olika län för 12 måna-
ders hälsokontroll visade att barnen hade 
blivit ammade i genomsnitt 7 månader 
(0.2-15 mån) och 18 % ammades fortfa-
rande vid 12 månaders ålder. Få barn hade 
fått smakportioner före fyra månaders 
ålder (6 %) eller senare än vid sex måna-
ders ålder (12 %). Komjölks protein hade 
introducerats i oenighet med gällande re-
kommendationer i kosten hos barn med 
hereditet för atopisk sjukdom (1). 

Delarbete II är en intervention som be-
skriver processen som ledde till skapande, 
utvärdering och långtidsuppföljning av 
en mjölkallergiskola, en arbetsmetod för 
kostbehandling av barn med komjölk-
sallergi. De flesta inbjudna familjer med 
barn i behov att följa komjölksproteinfri 
kost valde att delta i mjölkallergiskola (n= 
84, 86 %). Medelålder på barnen var 9 må-
nader (3 mån-5 år). Antalet deltagare som 
fick nutritionsbehandling inom en månad 
efter diagnos ökade signifikant tre år efter 
introduktionen av mjölkallergiskolan (p= 
0,001) fig. 1 (2). 

I delarbete III konstruerades ett instru-
ment avsett att mäta grad av påverkan 
på vardagen för familjer med barn med 
komjölksallergi, enbart eller i kombina-
tion med andra livsmedel. Ett tillförlit-
ligt och känsligt instrument skapades: 
the Food hypersensitivity famiLy ImPact 
(FLIP) questionnaire. FLIP visade att 
drabbade familjer påverkas negativt av 
barnets födoämnesallergi (n= 94) jäm-
förd med familjer med barn utan behov 
av specialkost (n= 135) i nutritionsrelate-
rade frågor (p= 0,0001) samt att drabbade 
familjer upplever högre stress (p= 0,02). 
Drabbade familjer upplever högre nega-
tivt påverkan ju äldre barnen är (p= 0,01), 
när det är flera barn i familjen (p= 0,02) 

och när barnen behöver undvika två el-
ler flera födoämnen förutom komjölk (p= 
0,003) (3).  

I delarbete IV följs påverkan i vardagen 
över tid för familjerna med barn med 
födoämnesallergi som deltog i delarbete 
III (n= 82, 87 %), i förhållande till barnets 
och födoämnesöverkänslighetens utveck-
ling. Familjer med barn som inte längre 
hade behov av specialkost (n= 20) upp-
levde lägre negativt påverkan i sin var-
dag jämförd med familjer med barn som 
fortfarande behövde specialkost (n= 57) 
(p= 0,0001). Emellertid upplevde samt-
liga familjer, dvs. med barn med persis-
tent respektive urvuxen komjölksallergi, 
kvarvarande negativt påverkan avseende 
nutritionsrelaterade frågor (4).

Sammanfattningsvis visar resultaten av 
avhandlingen att de flesta föräldrar ver-
kar följa rekommendationer som barn-
hälsovården ger. Familjer med risk att ut-
veckla atopiska sjukdomar behöver dock 
uppmärksammas särskilt, annars finns det 
en risk för att resultaten av förebyggande 
åtgärder blir mindre lyckad. Skapandet av 
en mjölkallergiskola ökade avsevärt till-
gänglighet till kostbehandling för drab-
bade familjer. Den möter familjernas be-
hov av information, är uppskattad enligt 

Kostvanor under barndomen kan ge livslånga konsekvenser för hälsan. I 
Sverige betraktas komjölk som ett baslivsmedel samtidigt som komjölkspro-
tein är den vanligaste orsaken till överkänslighetsreaktioner under de för-
sta levnadsåren. Föräldrautbildning är av central betydelse för att förebygga 
att mindre lämplig kost introduceras och att näringsbrist uppstår. Speciellt 
viktigt blir detta för barn i behov av specialkost. Kostbehandling påverkar 
barnets hälsa och utveckling men även familjens vardag. Kunskapen om 
barn med födoämnesöverkänslighet och deras familjer behöver öka för att 
förbättra vård och behandling. 

Andrea Mikkelsen är född och uppvuxen i Buenos Aires, utbildad i Göteborg 
och började arbeta efter dietistexamen på barnmedicin och barnhälsovården i 
Närhälsan (Primärvården) i Göteborg, Västra Götaland.
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Avhandling

Figur I. Tillgänglighet till nutritionsbehandling innan mjölkallergi skolan startade, under första 
året och vid tre års uppföljning

utvärdering, innebär få administrativa 
rutiner och är tidsbesparande. Mjölkaller-
giskolan permanentades och dess använd-
ning ökar i Sverige. Denna aktivitet av-
slöjade behovet av validerade instrument 
för att mäta påverkan av barnets födo-
ämnesallergi på familjernas vardag. FLIP 
enkäten visade sig vara reliabel, validerad 
och känslig. FLIP visade förmåga att upp-
täcka förändringar i påverkan till följd av 
förändringar i födoämnesallergin. Nutri-
tionsrelaterade problem kan kvarstå, även 
efter utveckling av tolerans. Preventiv nu-
tritionsinformation och stöd skulle främja 
barnens utveckling mot normalkost och 
förebygga nutritionsrelaterade problem. 
FLIP enkäten kan vara värdefull i kliniskt 
såväl som i forskningsarbete.

ANDREA MIKKELSEN
Med dr, Legitimerad dietist,

specialist barnhälsovård
andrea.mikkelsen@vgregion.se
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" FLIP visade förmåga att upptäcka förändringar i påverkan
till följd av förändringar i födoämnesallergin. "
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PRAXIS-studien Astma/KOL
– Rapport från Uppsala/Örebroregionens forskningsgrupp 

I år är det tio år sedan arbetet med 
PRAXIS-studien påbörjades. Projektet 
har sedan dess givit upphov till två 
rapporter och åtta vetenskapliga publi-
kationer som bland annat ingår i fyra 
avhandlingar. PRAXIS-studien går nu in 
i ett nytt skede med uppföljande och 
förnyad datainsamling. Här följer en 
kort historik och uppdatering kring vad 
som händer inom PRAXIS-gruppen. 

PRAXIS-studiens start
År 2004 fick de båda astma/KOL-intres-
serade distriktläkarna Björn Ställberg och 
Karin Lisspers, båda nu verksamma vid 
Gagnefs Akademiska Vårdcentral och all-
mänmedicinska institutionen i Uppsala, 
och professor Christer Jansson vid Lung 
och allergikliniken i Uppsala, i uppdrag av 
Centrala Samverkansnämnden i Uppsala/
Örebroregionen att tillsammans med en 
regional projektgrupp starta ett forsk-
ningsprojekt. Socialstyrelsens riktlinjer 
för vård av Astma och KOL hade då nyli-
gen presenterats, och man ville undersöka 
huruvida dessa riktlinjer efterföljdes inom 
primär- respektive sjukhusvård. Eftersom 
syftet var att kartlägga och utvärdera 
astma/KOL-vården i klinisk praxis, fick 
projektet namnet PRAXIS-studien Ast-
ma/KOL. Tanken var att resultaten från 
studien skulle underlätta implemente-
ringen av riktlinjerna och i förlängning-
en leda till ett bättre omhändertagande 
astma- och KOL-patienter i regionen. 

Uppsala/Örebroregionen innefattar 
sju landsting; Dalarna, Gävleborg, Upp-
sala, Värmland, Örebro, Västmanland 
och Sörmland. I PRAXIS-studien repre-
senterades varje landsting av lungkliniken 
eller lungsektionen vid centralsjukhuset i 
fråga, medicinkliniken vid ett slumpvist 
utvalt länsdelslasarett, samt åtta slump-
vist utvalda vårdcentraler. Detta innebar 
således totalt 14 sjukhus och 56 vård-
centraler. Vid varje enhet upprättades 
en förteckning över alla patienter med 
ICD-diagnos astma respektive KOL, från 
vilken ett slumpvist urval av totalt 1725 
astmapatienter och 1548 KOL-patienter 
togs fram. 

Datainsamling
Data i den ursprungliga PRAXIS-studien 
insamlades på tre olika sätt; en klinisk 
strukturenkät riktad till de olika enheter-
nas verksamhetschefer, en patientenkät 
samt genom journalgranskning för pe-
rioden 2001-2003.

Strukturenkäten om astma inkluderade 
uppgifter om lokalt eller regionalt vård-
program, egen spirometer och nebulisa-
tor, tillgång till rökavvänjningsstöd, sjuk-
gymnast och pricktest, samt i primärvår-
den tillgänglig astma/KOL-mottagning 
och på sjukhusen möjlighet att utföra 
bronkialprovokation och allergenspe-
cifik immunterapi. Strukturenkäten om 
KOL innehöll på liknande sätt data om 
lokalt eller regionalt vårdprogram, egen 
spirometer och nebulisator, tillgång till 
rökavvänjningsstöd, samt tillgång till 

astma/KOL-mottagning och pulsoxy-
metri i primärvården och KOL-träning, 
multidisciplinär KOL-rehabilitering res-
pektive noninvasiv ventilation på det egna 
sjukhuset.

Patientenkäterna innehöll bland annat 
frågor om kön, ålder, vikt, längd, tobaks-
rökning, medicinering, vaccinationer, 
akutbesök, vid astma data om astmakon-
troll och livskvalitet skattad med MiniA-
CLQ, samt vid KOL grad av dyspné enligt 
MRC-skalan och livskvalitetinstrumentet 
Clinical COPD Questionnaire (CCQ). 
Journalgranskningen bedömde samma 
parametrar samt gav kompletterande 
information om till exempel komorbi-
diteter, spirometrivärden, diagnostik, 
behandlingsinsatser och åtgärder vid ak-
utbesök och sjukhusinläggningar.

PRAXIS-rapporterna om astma och KOL
De ursprungliga PRAXIS-rapporterna om 
astma och KOL [1, 2] presenterades först 
gången år 2007 respektive 2008, och be-
skrev bland annat att tillgången till spiro-
metrar, pulsoxymetrar, nebulisatorer och 
noninvasiv ventilation var generellt god, 
men att det fanns brister i både tillgång 
och utnyttjande av rökslutarstöd, fysisk 
träning och rehabilitering. Var tredje 
patient i primärvården hade fått diagnos 
KOL utan spirometri, och bara hälften 
av astmapatienterna hade genomgått 
spirometri. Längd- och viktkontroll hos 
KOL-patienter och allergidiagnostik hos 
astmapatienter genomfördes också i gan-
ska låg grad. Två tredjedelar av vårdcen-
tralerna hade astma/KOL-mottagningar 
men endast hälften av dessa uppfyllde de 
befintliga kriterier för godkänd mottag-
ning. Akutbesök på grund av KOL-exa-
cerbationer förekom i hög frekvens, och 
endast en tredjedel av astmapatienterna 
hade fullgod astmakontroll. 

PRAXIS-gruppen
Under åren har PRAXIS-gruppens med-
lemsantal ökat. År 2009 knöts under-
tecknad som doktorand till gruppen, och 
i egenskap av huvudhandledare till mig �
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Delar av Praxisgruppen samlade vid forskningsmöte i Tällberg sept 2013.
Övre raden från vänster: Margareta Ahlberg, Josefin Sundh, Anna Källander.
Nedre raden från vänster: Christer Janson, Eva Manell, Karin Lisspers, Björn Ställberg, Scott Montgomery.

även Scott Montgomery, professor i epi-
demiologi verksam vid Örebro Universi-
tet och Karolinska Institutet. Min inrikt-
ning har varit forskning baserad på data 
från KOL-kohorten i PRAXIS-studien. År 
2012 påbörjade Anna Källander en fors-
kar-ST-tjänst i allmänmedicin vid Gag-
nefs Akademiska Vårdcentral. Hennes 
forskningsplan innefattar observations-
studier kring astma baserat på data från 
PRAXIS-studien. En annan kollega som 
tillkommit är Mary Kämpe, överläkare 
och med. dr. vid Lung- och allergiklini-
ken i Uppsala. Under en period berika-
des även forskargruppen av en disputerad 
astma/KOL-sjuksköterska från Dalarna;  
Eva Österlund Efraimsson, som dock ty-
värr avled i en tragisk olycka våren 2013. 
Till PRAXIS-gruppen hör också sjukskö-
terskorna Ulrike Spetz Nyström och Eva 
Manell samt forskningssekreterare Gun-
nis Bodman Lund från Uppsala, och Mar-
gareta Ahlberg, sjuksköterska från Falun, 
vilka genomfört allt praktiskt arbete med 
journalgranskning och hantering av data. 

Observationsstudier baserade på 
PRAXIS-data
Björn Ställbergs avhandling ”Asthma in 
Primary Care: Severity, Treatment and 
Level of Control” från år 2008 innehöll 
ett delarbete om grad av astmakontroll 
hos primärvårdspatienter 2001 respek-
tive 2005, där PRAXIS-data ingick [3]. 
Karin Lisspers hade i sin avhandling 
”Organisation of asthma in primary care, 
quality of life and sex-related aspects in 
asthma outcomes” från 2008 ett delarbete 
där data från PRAXIS-studien visade att 
livskvalitet och astmakontroll är lägre 
hos yngre kvinnor än män i samma ålder 
medan motsvarande skillnader inte fanns 
hos äldre kvinnor och män, vilket skulle 
kunna vara relaterat till olika nivåer av 
kvinnliga könshormoner [4]. Data från 
astmakohorten i PRAXIS har också givit 
upphov till ett manus från Mary Kämpe 
om riskfaktorer för dålig astmakontroll 
och sänkt livskvalitet som för närvarande 
är under review.  

År 2010 publicerade Mats Arne, leg 

sjukgymnast verksam i Värmland, av-
handlingen ”Chronic Obstructive Pul-
monary Disease- Patients´ perspective, 
impact of the disease and utilization of 
spirometry”, där ett av delarbetena om 
den låga graden av spirometri vid diag-
nostik av KOL baserades på PRAXIS-data 
[5]. Under åren 2011-2013 publicerades de 
fyra artiklar som ingick i undertecknads 
avhandling ”Quality of Life, Mortality and 
Exacerbations in COPD”, försvarad i Öre-
bro november 2013. Det första delarbetet 
studerade sambandet mellan komorbidi-
teter och hälsorelaterad livskvalitet skat-
tad med instrumentet CCQ (Clinical 
COPD Questionnaire) [6], det andra hur 
det multidimensionella skattningsinstru-
mentet DOSE (Dyspnoea, Obstruction, 
Smoking, Exacerbation) index predikte-
rar mortalitet [7], det tredje sambandet 
mellan CCQ och mortalitet [8], och det 
fjärde handläggning av exacerbationer 
hos primärvårdspatienter med KOL, och 
hur olika åtgärder påverkade risken för 
förnyad exacerbation [9]. KOL-kohorten 
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i PRAXIS-studien ingår också numera i 
det internationella samarbetetsprojektet 
UNLOCK [10], där hittills en studie base-
rad på sju olika primärvårdspopulationer 
med KOL-patienter publicerats. Motsva-
rande forskningssamarbete pågår inom 
astmaområdet.

Real-life studier – fördel eller nackdel?
PRAXIS-studien är ett exempel på vad 
som brukar kallas real-life studier. De 
stora läkemedelstudierna kring astma och 
KOL innehåller ofta selekterade popula-
tioner som inte alltid är representativa 
för våra kliniska patientpopulationer, och 
det finns därför en ökande efterfrågan på 
observationsstudier med högre extern 
validitet [11-13]. PRAXIS-studiens enda 
inklusionskriterium har varit KOL- eller 
astmadiagnos ställd av läkare, utan några 
krav på hur diagnosen fastställts. Det har 
inte heller funnits några exklusionskri-
terier förutom att projektet endast inne-
håller vuxna patienter som var upp till 
75 års ålder vid starten 2005. Den största 
svagheten med detta förfarande visade 
sig i KOL-kohorten vara att en hel del 
patienter saknande lungfunktionsdata.  
Att spirometri inte alltid utförts kan ha 
berott på att diagnosen ställts på korrekta 
grunder innan men sedan inte upprepats 
under den aktuella studieperioden, att pa-
tienten inte velat eller orkat medverka till 
spirometri, eller helt enkelt att diagnosen 
felaktigt ställts på andra grunder.  

Målet med PRAXIS-studien har hela 
tiden varit att beskriva astma- och KOL-
vården precis som den ser ut i verklighe-
ten, och den kliniska verkligheten innebär 
tyvärr en underanvändning med spirome-
tri. Vi är väl medvetna om att det därför 
sannolikt finns ett antal patienter med 
felaktig KOL-diagnos i materialet, men 
föredrar att se det som en styrka i sig att 
kunna göra studier på ett real-life material 
med hög generaliserbarhet.

PRAXIS i framtiden 
Vad händer då nu när vi analyserat färdigt 
de ursprungliga PRAXIS-data? Jo, arbetet 
går nu in i en ny fas som innefattar dels 
uppföljning av patienterna från de första 
kohorterna, och dels en ny planerad data-
insamling från samma vårdeneheter men 
med nya utslumpade patienter med ast-
ma- och KOL-diagnos, i syfte att skapa ett 
”PRAXIS II”. Under år 2012 skickades en 
förnyad, utvidgad enkät till de patienter 

från de ursprungliga kohorterna som fort-
farande var i livet. Formulären innehöll 
samma frågor som tidigare men även för-
djupade frågor inom flera områden. Enkä-
ten till KOL-patienterna innehöll förutom 
CCQ även den svenska versionen av CAT 
(COPD Assessment Test), som inte fanns 
tillgängligt vid PRAXIS-studiens start. 
Uppföljande journalgranskning av sam-
ma patienter kommer att utföras under 
hösten 2014. Detta innebär möjlighet till 
analys av nya data från de kompletterande 
frågorna som inte ingick i första enkäten, 
samt till studier av olika data över tid. 
Flera abstract från gruppen har skickats 
till ERS 2014, bland annat en jämförelse 
av vilka faktorer är associerade med CCQ 
och CAT, en studie av vilka faktorer som 
påverkar förändring av DOSE över tid, 
samt ett abstract om förändring av ast-
makontroll över en sjuårsperiod. 

I ”PRAXIS II” har nya strukturenkäter 
insamlats och vi planerar att inom kort 
skicka ut nya patientenkäter och förfråg-
ningar om journalgranskning. Detta kom-
mer att ge möjlighet till fortsatta observa-
tionsstudier kring faktorer som påverkar 
olika aspekter av astma och KOL, men 
också en möjlighet att studera om im-
plementeringsarbetet av Socialstyrelsens 
riktlinjer givit upphov till bättre handlägg-
ning av patienter med astma och KOL i 
Uppsala-Örebroregionen.
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Den sjuka luftvägsslemhinnan
– gränsen mellan övre och nedre

luftvägar suddas ut

Inledning
Den traditionella uppdelningen av sjuk-
domar i luftvägarna i de som drabbar de 
övre respektive de nedre luftvägarna hål-
ler på att suddas ut. Bakgrunden är det 
senaste decenniets forskning som länkar 
tidigare kända anatomiska kopplingar 
mellan övre och nedre luftvägarna till 
evidens på en generaliserad luftvägsin-
flammation. En alltför stor fokusering 
på de symptom som patienten söker för 
i de övre respektive nedre luftvägarna 
utan att beakta möjligheten av en gene-
raliserad luftvägsinflammation i både 
och nedre luftvägar medför en risk för 
underbehandling av patienten. Detta gäl-
ler idag framför allt vid rinitastma och 
akut rinosinuit men data tyder också på 
att kopplingar finns till kronisk obstruktiv 
lungsjukdom (KOL) och kronisk rinosi-
nuit (CRS) med polyper. I denna artikel 
vill vi lyfta fram några av de faktorer som 
ur ett ÖNH-perspektiv har betydelse för 
den luftvägssjuke patienten.  

Näsan – första försvarslinje
Redan Galenius 200 före Kristus konsta-
terade att näsan sannolikt har en skyd-
dande funktion för lungorna. ”The nose: 
. . . in order that inspiration may not begin 
in a straight line with trachea . . . For I 
think this should be double advantageous: 
the parts of the lung will never be chilled 
when oftentimes the air surrounding us 
is very cold, and particles of dust, . . . will 
not penetrate as far as the trachea.”

I vila andas vi spontant genom näsan. 
Detta trots att 2/3 av luftvägsmotståndet 
sitter i näsans främre del och att det följ-
aktligen skulle vara lättare att andas ge-
nom munnen. Vi vet dock att luften på 
sin väg genom näsan värms, fuktas och 
renas betydligt mer effektivt vid munand-
ning (1). Detta möjliggörs bland annat av 
att anläggningsytan mellan luft och slem-
hinna är optimerad genom näsans inre 
veckade struktur samt att slemhinnans 
svullnadsgrad kan regleras närmast mo-

mentant som svar på ändringar i inand-
ningsluftens sammansättning, kroppsläge 
och fysisk ansträngning (2). Den respira-
toriska slemhinnan involverar inte bara 
näshålan utan även bihålorna och öron-
trumpeten. Med ett avbrott för svalget 
som utgöras av skivepitel återkommer 
det respiratoriska epitelet i bronkerna och 
hela vägen ut i alveolerna. I näsan sker 
en tillblandning av kväveoxid (NO) från 
slemhinnan i näsa och bihålor vilken för-
utom viss antimikrobiell aktivitet också 
synes påverka ventilations – perfusions 
kvoten i lungan gynnsamt. Kväveoxid di-
laterar lungkärl betydligt mer än bronker 
och perifera luftvägar vilket gör att en god 
blodtillförsel försäkras i väl ventilerade 
lungområden (3). Om mediatorer frisatta 
på cellytan och uppblandade i näsans se-
kret via cilie-faciliterad transport skulle 
kunna nå och direkt påverka de nedre 
luftvägarna är dock mer oklart. Troligen 
sker dock inte detta under normalförhål-
landen. Det står dock utan allt tvivel att 
de inflammatoriska celler som från blod-
banan tar sig fram till näsan också kan 
nå slemhinnan i luftvägarna, något som 
öppnar för ett intrikat samspel. På syste-
misk väg kommer därför en tillsynes lokal 
inflammation i näsan, orsakad av såväl al-
lergen som mikrober, att kunna driva och 
kanske rent av att skapa ett likande infam-
moriskt tillstånd i lungan, och tvärt om. 
Analogt kan potentiellt – en förbättring, 
t.ex. till följd av lokal antiinflammatorisk 
behandling på en lokal att medföra för-
bättringar även vad gäller kroppens öv-
riga luftvägsslemhinnor. En avgörande 
skillnad på såväl symtom och behand-
lingsutfall betingas dock av att det under 
slemhinnan i näsan finns ett komplicerat 
kärlsystem medan lungan karakteriserad 
av glatt muskelutklädda luftvägar. Frågan 
om den partiska betydelsen av nervösa 
förbindelser mellan näsa och lunga, vid 
annat än babysim, har debatterats i om-
gångar under decennier. Den nya era av 
neuroimmunologisk forskning som är 

i vardande kommer dock sannolikt att 
medföra att frågan åter lyftes. 

Vid infektiösa tillstånd i näsa och bihå-
lor och bronker har man tidigare skiljt på 
rinit, sinuit och bronkit. Vid vanlig förkyl-
ning har man dock kunnat se på datorto-
mografibilder att slemhinnan i bihålorna 
är svullen samtidigt som man utvecklar 
nästäppa och rinnsnuva och därför har 
nomenklaturen ändrats till akut rinosinuit 
(4). Om infektionen övergår i en bakteriell 
infektion i bihålorna med varansamling 
benämns detta numer akut bakteriell ri-
nosinuit och om patienten får långvariga 
besvär från näsa och bihålor i mer än 12 
veckor, kronisk rinosinuit (5). Det är alltså 
tydligt att infektiösa tillstånd som drabbar 
den övre luftvägen inte alltid begränsas 
till en viss kavitet utan ofta följer slem-
hinnans utbredning. I analogi med detta 
upplever man ofta lockkänsla för öronen 
vid akut rinosinuit som ett tecken på att 
örontrumpeten är engagerad och senare 
i förloppet kan ofta de nedre luftvägarna 
engageras med hosta som följd-bronkit.

Rinitastma
En sjukdomsbild där interaktionen mel-
lan de övre och nedre luftvägarna blir 
särskilt tydlig är vid rinitastma. Astma 
& Allergi förbundet har med hjälp av en 
multidiciplinär expertgrupp nyligen tagit 
fram ett vårdprogram för att lyfta fram 
betydelsen av att beakta bägge sjukdoms-
uttrycken hos många patienter inte minst 
i primärvården. Arbetet är evidensbase-
rat och utgår från gällande guidelines som 
ARIA (Allergic rhinitis and its impact on 
asthma) samt GINA (Global initiative for 
asthma) guidelines (6, 7). Sammanfatt-
ningsvis finns rinit hos 85 % av patienter 
med astma och astma hos ca 20 % av pa-
tienter med rinit och i vissa studier upp 
till 50 % och många patienter med CRS 
har bronkiell hyperreaktivitet utan astma 
(5, 8). Risken att utveckla astma är 4 ggr 
högre på 8 år om man har en föregående 
rinit (9). Den gemensamma patofysiolo-
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giska mekanismen förfaller vara utveck-
lingen av inflammatoriska celler i ben-
märgen som via blodbanan når målorgan 
både i näs och bronkialslemhinna men 
detta är inte säkert fastställt (10). Behand-
ling av rinit har goda effekter på symptom 
och livskvalitet och på motsvarande sätt 
är det väl visat att behandling av luftvägs-
inflammationen vid astma påverkar både 
symtom, lungfunktion, välbefinnande 
och överlevnad (6). För patienter med 
rinitastma är frågan dock om riniten blir 
bättre av att vi behandlar astman och om 
astman blir bättre av att vi behandlar rini-
ten? Även om vissa data tyder på sådana 
effekter har vi framför allt att förhålla oss 
till att båda sjukdomsuttrycken är vanliga 
hos samma patient och behandlas var för 
sig.

Rinit och Kronisk obstruktiv 
lungsjukdom
Intresset kring rinit och astma har också 
väckt frågan om kronisk obstruktiv lung-
sjukdom (KOL) kan vara kopplat till ri-
nit. I en svensk frågeformulärsbaserad 
epidemiologisk studie av 8469 personer 
hade 40 % med självrapporterad KOL  
betydande nässymptom (11).  I en fransk 
kohort bestående av 274 patienter med 
KOL uppgav 42 % kroniska nässymptom 
som sekretion och nästäppa (12). Kro-
niska nässymptom var också associerat 
med en sämre livskvalitet men resultaten 
begränsas av att bara 274 av KOL patien-
terna i kohorten om 783 patienter kunde 
analyser utifrån fullständiga data och att 
dessa var något sjukare än patienterna i 
bortfallet. I en mindre grupp patienter 
(n=61)med mild till moderat KOL har 
man funnit att kroniska nässymptom 
hos 75 % och flera studier har visat ökad 
näsinflammation hos patienter med KOL 
mätt i slemhinnebiopsi och nasalt lavage 
(13, 14). Ökad svullnad i näsan har också 
påvisats vid KOL liksom att svårbehand-
lade KOL-exacerbationer är vanligare hos 
KOL-patienter med sinuitbesvär (15, 16). 
Kopplingen mellan rinit och KOL anses 
också har en systemisk väg via benmärgen 
så som förslagits vid rinitastma. I vad mån 
behandling av riniten har effekt på sjuk-
domsbilden vid KOL är än så länge oklart. 
Självklart måste också rökning som mil-
jöfaktor vägas in och dess betydelse både 
för KOL och icke-allergisk rinit (16). Till 
skillnad från rinitastma är studierna på 
sambandet mellan KOL och rinit få och 
mer forskning behöver göras här för att 
belägga ett tydligt samband och utvärdera 
effekten av behandling.

Kronisk rinosinuit
En ibland svårbehandlad patientgrupp 
där generaliserad luftvägsinflammation 
skall misstänkas och där en kombinerad 
behandlingsstrategi för de övre och nedre 
luftvägarna ofta medför ett bättre resultat 
är kronisk rinosinuit (chronic rhinosinu-
sitis-CRS) ffa när det är kopplat till näs-
polypos och astma.

Kronisk rinosinuit är mycket vanligt 
och prevalensen i Europa skattas vid 
multicenterstudier till drygt 10 % vilket är 
högre än man tidigare bedömt. Vid CRS 
finns minst två symtom av vilka det ena 
skall vara antingen nästäppa och/eller se-
kretion kombinerat med värk/tryck i an-
sikte och/eller luktsinnesnedsättning och 
med minst 12 veckors duration. Objektiva 
fynd krävs också såsom mucopurulent se-
kret eller ödem/slemhinnesvullnad i mel-
lersta näsgången alternativt näspolyper. 
DT som visar svullna slemhinnor kan ut-
göra komplement eller alternativ till po-
sitiva kliniska fynd. För epidemiologiska 
studier har symtomen ovan validerats för 
diagnosen CRS utan klinisk undersök-
ning, och ett starkt samband mellan CRS 
och astma har påvisats även vid epide-
miologiska studier och även i frånvaro av 
allergi. I det evidensbaserade dokumentet 
EPOS (European Position Paper on Rhi-
nosinusitis and Nasal Polyps www.rhi-
nologyjournal.com) har CRS delats upp 
i två grundentiteter, CRS med respektive 
utan polyper (5). Dessa tillstånd uppvisar 
skillnader i flera avseenden avseende in-
flammationsuttryck och behandling men 
en stark koppling till astma finns vid dem 
båda och starkast är sambandet vid sam-
tidig allergi. 

CRS skall bli föremål för extra stort 
intresse om det samtidigt hos patienten 
finns anamnes/tecken på ASA-intolerans, 
astma/bronkiell hypereaktivitet/KOL/
bronkiektasier eller allergi. Vid samtliga 
dessa co-morbiditeter till CRS skall hand-
läggning av patienten ske med beaktande 
av hela luftvägsslemhinnans bästa i fokus 
eftersom alla dessa tillstånd är komplice-
rande faktorer vid CRS. Dessa tillstånd 
är dessutom mer vanligt förekommande 
vid CRS än i totalpopulationen. Allergisk 
rinit är sålunda klart överrepresenterat 
vid CRS och risk-ratio för CRS var i en 
stor kohort 4,5 för individer med aller-
gisk rinit (17) Allergiförekomst skiljer sig 
dock ej mellan CRS med respektive utan 
näspolyper.

Astma kan förbättras av näs-bihåleki-
rurgi vid både CRS med respektive utan 
näspolyper. Omvänt kan sägas att astma 
är en negativ faktor vid utvärdering av 
näs-bihålekirurgi vid CRS då patienter 
med svår astma har sämre operationsre-
sultat än de med lätt-måttlig astma! Stu-
dier har också visat att ju svårare astman 
är desto mer uttalade förändringar kan 
ses vid CT av bihålorna vilket är ett yt-
terligare uttryck för sambandet mellan 
sjuklighet i övre och nedre luftvägar (18). 
Patienter med CRS med näspolyper har 
också mer nästäppa, sämre luktsinne och 
större recidivbenägenhet efter näskirurgi 
om de har samtidig astma. Det är dock 
oklart om aggressiv behandling av astma 
påverkar näspolyper och tillhörande in-
flammation i näsan. Samtidigt vet vi dock 
att patienter med astma och samtidig CRS 
har svårare astma, fler exacerbationer och 
sämre sömn än astmatiker utan CRS. Vi 
vet dock ej om vi kan påverka astmans 
svårighetsgrad genom behandling av nä-
san även om flera studier indikerar detta 
med såväl medicinsk som kirurgisk be-
handling av näsan. I grunden skall givetvis 
astman behandlas enligt golden standard 
per se och det återstår att se om behand-
ling av näsan har någon nytta på astman 
därutöver. Det viktigaste är att tänka på 
hela luftvägens bästa så att behandlingen 
kan optimeras såväl i övre som nedre luft-
vägar med patientens optimala livskvalitet 
som fokus. 

Vid CRS utan polyper brukar sjukdo-
men ofta förklaras av anatomiska för-
ändringar i nässlemhinnan och cellbil-
den domineras vanligen ej av eosinofiler 
som fallet är vid CRS med näspolyper. 
Behandling med lokala kortikosteroider 
rekommenderas vid båda formerna av 
CRS men effekten är inte lika tydlig vid 
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CRS utan polyper. Den mest uttalade eo-
sinofilin ses annars vid CRS med näspo-
lyper i kombination med ASA-intolerans 
och samtidig astma, s.k. Samters triad. 
Dessa patienter har ofta en mer svårbe-
handlad CRS som kräver kombination av 
medicinsk och kirurgisk behandling men 
likväl svarar måttligt på behandling och 
oftare kräver upprepad bihålekirurgi även 
om de primärt kan svara bra på operation 
avseende symtom i både övre och nedre 
luftvägar (19).

Framtiden
Den symptombaserade diagnostik som 
vi idag i huvudsak använder behöver ut-
vecklas så att enskilda fentotyper bättre 
karaktäriseras inom övre, nedre och ge-
neraliserad luftvägsinflammation. Då kan 
diagnostik och behandling riktas bättre än 
idag. Med en ökad förståelse för hur de 
inflammatoriska mekanismerna i luft-
vägsslemhinnan fungerar så ökar också 
möjligheten att kartlägga samspelet mel-
lan övre och nedre luftvägar samt deras 
respektive roller i utvecklingen av sjuk-
dom. Så förefaller rinit föregå astma och 
KOL-utvecklingen men det är oklart 
varför.

Ett exempel på ett intressant forsk-
ningsområde där man studerar hur näsan 
kan spela en roll i luftvägsinflammationen 
är de sk pattern recognition receptorer-
na. Pattern recognition receptorer är en 
relativt nyupptäckt familj av mönsteri-
genkännde receptorer vilka reagerar på 
delar av mikrober som virus, bakterier 
och svamp (20). Dessa receptorer finns 
i rikligt mått på såväl epitel som inflam-
matoriska celler i hela luftvägen. De utgör 
en viktig del av vårt medföddda sk innata 
immunförsvar. De saknar minne men kan 
heller inte rundas av mikroberna, något 
som gör att resistensutveckling inte är 
möjligt. I näsan är de ständigt aktiva eme-
dan de sannolikt normalt ”vilar” i lungans 
sterila miljö. Mycket talar för att dessa 
receptorer även är involverade i såväl 
allergiska svar som icke inflammatorisk 
hyperreaktivitet (21). Djurexperimentella 
data talar också för att mikrober, speciellt 
virus vilka når in i de nedre luftvägarna 
via aktivering av dessa receptorer bidra till 
astmatiska exacerbationer (22). Troligen 
kan denna aktivering av luftvägsmusku-
laturen, åtminstone till del, ske direkt och 
utan omväg om inflammatoriska kompo-
nenter.
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Sammanfattning
För en stor grupp av patienter med in-
flammation i luftvägarna håller gränserna 
mellan övre och nedre luftvägssjukdom 
på att suddas ut. Vid rinitastma kan det 
vara viktigt att specialister som handläg-
ger dessa patienter i primär och sluten-
vård beaktar möjligheten av båda sjuk-
domstillstånden hos samma patient. Även 
KOL och kronisk rinosinuit kan vara del 
av en generaliserad luftvägsinflammation. 

MATS HOLMSTRÖM
Karolinska ÖNH-kliniken

Universitetssjukhuset Solna

JOHAN HELLGREN
ÖNH-kliniken

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg
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Vetenskapligt symposium i samband med ERS-kongressen

Senaste nytt inom lungforskning
Även i år arrangerar Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF) ett vetenskapligt symposium i samband 
med ERS-kongressen, som i år äger rum i München 6-10 september. På symposiet presenteras två av 
årets avhandlingar med anknytning till lungmedicinsk forskning, vilka bedömts av SLMF som särskilt 
intressanta och av hög vetenskaplig kvalitet.

Plats:  Hilton Munich City, Rosenheimer Straße 15, München
Tid:       Tisdagen den 9 september kl. 19.15 – 22.30

Program 
Moderator Anders Blomberg, Vetenskaplig sekreterare i SLMF

19.15 Samling med förfriskningar och lätt förtäring

19.40 Inledning och välkomna, Magnus Korsgren, Medical Advisor Novartis

19.45 Presentation av avhandling: 
 Quality of Life, mortality and exacerbations in COPD
 Josefin Sundh, Örebro

20.15 Presentation av avhandling: 
 Every breath you take every move you make; 
 Studies on asthma and sport in adolescent athletes
 Kerstin Romberg, Lund

20.45 Diskussion

21.00 Middag

Deltagandet ska vara godkänt av din huvudman. Deltagandet är kostnadsfritt. Förutsatt din huvudmans 
godkännande står de sponsrande läkemedelsföretagen (AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi,
GlaxoSmithKline, Intermune, Mundipharma, Novartis och Teva) för symposiekostnader samt en
enkel middag. 

Vi önskar dig varmt välkommen till detta symposium och efterföljande middag.
Anmälningsblankett finns på www.slmf.se under "Kalendarium & Kurser".
Vi behöver ha din anmälansenast den 22 augusti 2014.

Med vänlig hälsning och varmt välkommen!

SLMF genom

Anders Blomberg    Inger Dahlén
Vetenskaplig sekreterare   Ordförande
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ST-rådet

Vad tycker ST-läkarna om sin utbildning 
– ST-råd inom lungmedicin

E n enkät skickades ut 2012 till alla 
ST-läkare i lungmedicin för att 
höra ST-läkarnas röst, vad tycker 

vi ST-läkare är bra, vad skall förbättras 
eller ändras i vår utbildning? 

De flesta var överens! Kursutbudet 
kunde vara bättre och fler platser behövs 
på de kurser som finns. Men hur kan man 
öka utbudet och hur kan vi se till att ST-
läkarna kommer in på kurser som Soci-
alstyrelsen ställer krav på?

SLMF´s styrelse tog del av resulta-
tet och började arbeta direkt på att öka 
kursutbudet. Socialstyrelsen och stu-
dierektorsgruppen har arbetat fram ett 
dokument där kursutbudet skulle spegla 
delmålen, en ”önskelista” av kurser som 
bör finnas för ST läkare i lungmedicin. 

Men vad vill ST-läkarna själva?
För att svara på den frågan bildades 
nationella ST-rådet i lungmedicin. En 
ST-läkare från varje universitetsklinik 
och en ST-läkare från ett mindre sjuk-
hus träffades i Uppsala i början av 2014. 
Under 2 dagar diskuterades bland annat 
kursutbudet och som underlag hade stu-
dierektorsgruppen gjort ett dokument 
med beskrivningar av de kurser som bör 
finnas i kurskatalogen. Vi gick igenom 
dokumentet och lämnade efter det för-
slag till ändringar till utbildningsansvarig 
i SLMF. Det vi tycker är viktigast är att 
vi som blivande lungläkare kommer med 
på kurser dvs att vi prioriteras in på de 
kurser som anordnas av lungläkare för 
blivande lungläkare. Om kurserna skulle 
ändra riktning med målet att anpassas 
bättre till övriga specialiteter finns ris-
ken att det sker på bekostnad av blivande 
lungläkarens behov. 

ST-rådet fick också i uppdrag att dis-
kutera hur ST-läkarna kan kommunicera 
på bättre sätt, dvs skapa nätverk där vi 
kan sprida information som är viktig 
för lungläkare under utbildning. Vi kom 
fram till att enklast och effektivast är att 
skapa en grupp på facebook där vi kan ta 
upp det som vi behöver få svar på som 
ST-läkare. Vi kommer också använda ST-
forum på SLMF´s hemsidan (www.slmf.
se) för att sprida information.

ST-rådet kommer att träffas en gång 
om året 1-2 dagar. Yngre ledamot i 
SLMS´s styrelse kommer att vara sam-
mankallande. Protokoll från vårt första 
möte finns på hemsidan under ST-forum, 
ST-råd. 

ST-rådet 

Hälsningar från ST-rådet

Brynja Jónsdóttir (Malmö),
Helga Asgeirsdottir (Göteborg),

Jacob Crafoord (Örebro),
Natalija Carek (Linköping),

Saba Raouf (Falun),
Shadi Amid (Uppsala),

Sofia Kemi (Umeå),
Vasiliki Megadimou (Stockholm)

Läs mer om ST och utbildning på:
www.slmf.se/st-forum
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AMBOX-studien 
– En nordisk KOL-studie som undersöker om oxygenbehandling vid fysisk 
aktivitet kan öka fysisk aktivitetsnivå, fysisk kapacitet och livskvalitet 

KOL

Bakgrund
Personer med kroniskt obstruktiv lung-
sjukdom (KOL) som är fysiskt inaktiva el-
ler har en låg fysisk kapacitet har en ökad 
morbiditet och mortalitet jämfört med 
fysiskt aktiva. Rehabiliteringsinsatser som 
omfattar fysisk träning leder till ökad fy-
sisk kapacitet och förbättrad livskvalitet. 

Den undergrupp av personer med KOL 
som har vilohypoxi (PaO2<8kPa) har en 
betydligt sämre prognos än övriga. För 
mer än 30 år sedan visade två randomi-
serade multicenterstudier att behandling 
med oxygen förbättrar överlevnad och 
livskvalitet markant. Som ett resultat av 
dessa studier så är standardbehandlingen 
idag att ge patienter med vilohypoxi lång-
tidsbehandling med oxygen. 

Patienter som är normoxiska i vila men 
sjunker i syrgasmättnad under ansträng-
ning (SpO2<88 %) får extra oxygen i vissa 
länder men inte i alla. I internationella 
och nationella riktlinjer rekommenderas 
extra oxygen under övervakad fysisk trä-
ning om syrgasmättnaden sjunker under 
88%. Denna rekommendation har sitt ur-
sprung i att personer med KOL kan träna 
på en högre intensitet och under längre 
tid om de får extra oxygen och får på så 
sätt större fysiologiska effekter. 

Det finns inga studier som undersökt 
fördelarna med att använda oxygen under 
fysisk aktivitet och det finns ingen studie 
som undersökt om patienter skulle vara 
mer fysiskt aktiva om de kan använda ex-
tra oxygen under aktiviteter. 

Syftet med studien är att studera effekter 
på fysisk kapacitet, fysisk aktivitet, livs-
kvalitet, symtom, morbiditet och inflam-
mationsmarkörer av extra oxygentillför-

sel, som används under fysisk aktivitet, 
hos personer med KOL, som inte har 
vilohypoxi, men som är hypoxiska under 
ansträngning (6-minuters gångtest).

Metod
Denna nordiska multicenterstudie som 
startade i slutet av 2012 ska inkludera 144 
patienter från centra i Sverige, Norge och 
Finland.  Patienterna randomiseras till 
interventions- eller kontrollgrupp. Inter-
ventionen omfattar extra oxygen som ska 
användas vid fysisk aktivitet under en tid 
av sex månader. Kontrollgruppen får inget 
extra oxygen. Patienterna testas vid inklu-
sion samt efter 6 och 12 månader.

Fysisk aktivitet definieras som planerad 
fysisk aktivitet ≥10 min (dyspné 3-5, Borgs 
CR-10-skala). Optimalt ska patienterna 
vara fysiskt aktiva ≥ 30 min per dag. 

Praxis är olika om förskrivning av oxygen till patienter med KOL som inte har lång-
tidsoxygen, men som sjunker i syrgasmättnad under fysisk ansträngning. Vi vet inte 
om extra oxygen i samband med fysisk aktivitet är bra, men det efterfrågas av både 
patienter och kliniker – därför behöver denna studie göras.

Om du vill ansluta din klinik till studien så är du välkommen att höra av dig till
docent Margareta Emtner, Akademiska sjukhuset i Uppsala.
e-post: margareta.emtner@medsci.uu.se

Inklusionskriterier
KOL-diagnos, FEV1/VC < 0,7

FEV1 < 80 % av förväntat värde (efter bronkdilatation)

PaO2 > 8 kPa i vila

Icke-rökare (rökfri i 6 månader)

SpO2 ≤ 88 % och en sänkning av SpO2  ≥ 4 % under 6-min gångtest i luft

SpO2 ≥ 90 % under 8 min gång med oxygen på en måttlig nivå (3, Borgs CR-10-skala

Ingen exacerbation under de senaste 4 veckorna

Villig att vara fysiskt aktiv alternativt öka sin aktivitetsnivå

Exklusionskriterier
PaCO2 > 6,5 kPa i vila

Kardiell-, ortopedisk-, neurologisk- eller mental sjukdom som hindrar/begränsar
fysisk aktivitet 

Cancersjukdom som kan påverka överlevnad 

Långtidsbehandling med oxygen 

Oxygen sponsras och distribueras av Aga 
Gas AB till de patienter som randomise-
rats till att använda extra oxygen under 
sex månader. Beroende på patientens be-
hov och önskemål väljs flytande oxygen, 
oxygenflaska eller koncentrator. Samtliga 
system ska dock vara bärbara, dvs. lätt 
kunna bäras av patienten eller rymmas 
på en rollator.

Titrering av oxygen, dvs. hur mycket 
oxygen som patienten ska använda vid 
fysisk aktivitet, bestäms under ett 10 min 
gångtest i självvald gånghastighet (and-
fåddhet  ≤ 3 på Borgs CR-10-skala). Efter 
10 min oxygenandning i vila (exvis 2L), 
gärna med näsandning vart 3:e eller 4:e 
andetag påbörjas gångtestet. Den minsta 
mängd oxygen som medför att SpO2 ≥ 
90 % under testet ska patienten använda 
under fysisk aktivitet. 

Stimulering till ökad fysisk aktivitet
Båda grupperna får en sex månader lång 
beteendemedicinskt inriktade interven-
tion som syftar till att öka patientens fy-
siska aktivitet. Den är individuellt anpas-
sad och baseras på beteendemedicinska 
teorier. 

Initialt sker ett samtal mellan patient 
och sjukgymnast, där patientens målsätt-
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KOL

ning, tidigare erfarenheter och önskemål 
om aktivitet/träning ligger till grund för 
planering av aktiviteter inför den kom-
mande veckan. Patienten självregistrerar 
sedan i en  aktivitetsdagbok vad hon gjort 
och hur det gått. Efter en vecka ringer 
sjukgymnasten till patienten för att stäm-
ma av hur det gått, ge återkoppling samt 
tillsammans med patienten planera den 
kommande veckans aktiviteter. Telefon-
samtalen sker varje vecka (månad 1), var-
annan vecka (månad 2-3) och var tredje 
vecka (månad 4-6).  

Datainsamlingsmetoder 
Det primära utfallsmåttet är 6-min gång-
sträcka i rumsluft.

Sekundära utfallsmått omfattar; fy-
siskt aktivitetsbeteende (accelerometer 
och frågeformulär), livskvalitet, ångest 
och depression, symtom, exacerbationer, 
akutbesök, sjukhusinläggningar, orala ste-
roider, antibiotikakurer, fall, överlevnad, 

inflammationsmarkörer och subjektiva 
upplevelser av att ha använt extra oxygen.

Data från patient- och läkemedelsre-
gistren kommer att användas för framtida 
analyser.

Genomförande/Genomförbarhet
Totalt 32 patienter har inkluderats (från 
Uppsala, Umeå, Sthlm, Örebro och Hel-
singfors). Studieprotokollet, interventio-
nen och testerna fungerar utmärkt. 

Anslag för projektet 
Studien är delvis finansierad av Hjärt-
lungfonden och Riksförbundet Hjärt-
Lung.  

Huvudprövar och samarbetspartners
Ansvarig/huvudprövare: Margareta Emt-
ner, Uppsala
Medarbetare: K Wadell, Umeå, K Larsson, 
Sthlm, R Casaburi, Los Angeles,USA.

Om du vill delta i studien
Om du vill ta del av studien, dvs. bidra 
med patienter, är du välkommen att höra 
av dig till docent Margareta Emtner, 
e-post: margareta.emtner@medsci.uu.se.

MARGARETA EMTNER

SK-kurs i Thoraxradiologi
26-28 November • SU – GÖTEBORG

Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg anordnar en kurs i thoraxradiologi
26-28 november 2014, 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: 26 – 28 november 2014

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 2014

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. 
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SAMMANFATTNING AV AVHANDLINGEN:

Avhandling

T cell subsets in Asthma and Allergy
– role of glucocorticoids, plasticity

and microRNA-155

A stma och allergi är vanliga sjukdo-
mar världen över med ca 10-40 % 
som lider av allergier och ca 300 

miljoner människor som lider av astma. 
Astma är en heterogen kronisk inflamma-
torisk sjukdom som kan bero på allergi, 
men som också kan ha andra underlig-
gande orsaker. Kombinationen astma 
och allergi är dock vanlig, ca 70 % av alla 
människor med astma har också allergisk 
rinit (AR). Den vanligast förekommande 
behandlingen är kortison, dvs. glukokor-
tikoider. Klassificering av astmafenotyper 
har visat sig användbara men inte full-
ständiga för att förutse svar på behand-
ling. Eosinofil inflammation och andra 
fenotyper omfattar troligen undergrup-
per av sjukdom med distinkta molekylära 
mekanismer s.k. endotyper. En endotyp är 
en subtyp av ett tillstånd, definierat av en 
distinkt funktionell eller patofysiologisk 
mekanism. För att förstå bakomliggande 
mekanismer för sjukdom är det viktigt 
att subgrupper inte bara karaktäriseras 
baserat på kliniska fenotyper utan också 
på immunologiska karakteristika. 

T-celler har en central roll i nästan alla 
kroppens immunsvar pga. deras regle-
rande förmåga. CD4+ T-cellerna omfattar 
T-regulatoriska (Treg) celler, vars huvud-
sakliga uppgift är att dämpa immunsvar 
mot kroppsegna antigen men också mot 
främmande antigen när immunsvaret blir 
farligt för organismen. CD4+ T-cellerna 
omfattar också T-hjälpar (Th) celler, vars 
huvudsakliga uppgift är att skydda mot 
patogener. Alla Th-celler producerar sina 
specifika proteiner s.k. cytokiner som för-
ändrar mikromiljön och attraherar andra 
inflammatoriska celler. Th2-cellerna är de 
som starkast sammanknippas med allergi, 
då produktion av cytokinerna interleukin 
(IL)-4 och IL-13 förmår B-cellerna att pro-
ducera IgE, ett immunglobulin som kän-
ner igen allergen. Th2-cellerna producerar 
även IL-5 som är mycket viktigt för eo-

sinofilers överlevnad och förökning. Det 
är dock viktigt för organismen att uppnå 
balans för att skydda mot patogener men 
inte döda organismen. Man har tidigare 
ansett att dessa olika T-celler var linje-
specifika dvs. antog en viss profil och att 
denna sedan var slutgiltig. Numera börjar 
man inse att det inte är fullt så enkelt utan 
att dessa T-celler kan förändras beroende 
på mikromiljön och uppvisar plasticitet. 
Mikromiljön påverkas inte bara av pro-
teiner utan även av korta sekvenser ri-
bonukleinsyra (RNA) s.k. mikroRNA 
(miRNA). Enligt den klassiska dogman 
kodar deoxyribonukleinsyra (DNA) för 
alla gener i organismen som sedan trans-
kriberas till budbärarRNA (mRNA) för 
proteinsyntes. miRNA har nu visat sig ha 
en reglerande funktion genom att kunna 
inhibera denna proteinsyntes. 

I avhandlingens första delarbete stu-
derades effekten av behandling med en 
glukokortikoid i samband med naturlig 
gräspollenexponering på antalet Treg-, 
Th1- och Th2-celler i nässlemhinnan hos 
AR patienter. Behandlingen medförde 
störst effekt på antalet Th2-cellerna men 
även Treg cellerna som minskade signifi-
kant jämfört med AR patienter som fick 
placebo. Glukokortikoidbehandling med-
förde att balansen mellan Treg/Th2 men 
även Th1/Th2 bibehölls lokalt i nässlem-
hinnan jämfört med före pollensäsong.

I delarbete två var frågeställningen om 
plasticitet hos Treg-, Th1-, Th2- och 
Th17-celler förekommer in vivo och om 
det finns någon relation till eosinofil in-
flammation i blodet hos astmatiker. T 
celler som samtidigt uttryckte flera sig-

Figur 1. CD4+ T-celler uttrycker flera signaturspecifika transkriptionsfaktorer. Med hjälp av 
konfokalmikroskopi visualiseras här samtidigt uttryck av A) T-bet (Th1) och GATA-3 (Th2), 
B) FOXP3 (Treg) och GATA-3 (Th2) och C) T-bet (Th1) och RORγt (Th17).
DAPI färgar cellkärnan och fjärde och sista bilden i varje serie visar sammanläggningen av 
de tre övriga bilderna.
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naturspecifika transkriptionsfaktorer hit-
tades hos både astmatiker och hos friska 
kontrollindivider (figur 1). 

I delarbete tre studerades miRNA-155 
och dess effekter på den T-cellsberoende 
allergeninducerade eosinofila luftvägsin-
flammationen. Detta studerades genom 
användandet av en experimentell djur-
modell. Här kunde vi se att brist på miR-
155 ledde till minskat antal eosinofiler, 
Th2-, Th17- och Treg-celler i luftvägarna 
efter allergenexponering medan trans-
kriptionsfaktorn PU.1, som har en däm-
pande effekt på Th2 cytokinproduktion, 
var förhöjd. När allergenspecifika CD4+ 
T-celler gavs till möss före allergenexpo-
nering resulterade det i samma grad av 
eosinofil inflammation i luftvägarna, hos 
både möss som saknade miR-155 som för 
vanliga möss (figur 2).

Sammanfattningsvis visades i denna av-
handling att behandling med en glukokor-
tikoid lindrar den allergiska inflammatio-
nen genom att bevara den lokala balansen 
mellan Treg/Th2-celler och mellan Th1/
Th2-celler. Dessutom, kan cirkulerande 
T-celler uttrycka flera signaturspecifika 
transkriptionsfaktorer vilket indikerar 
plasticitet in vivo. Slutligen, bidrar miR-
155 till regleringen av allergisk luftvägs-
inflammation genom att modulera Th2-
svaret, via transkriptionsfaktorn PU.1. 
Sammantaget styrker dessa studier att T-
celler uppvisar flexibilitet och plasticitet 
som kan påverkas av behandling, allergen 
exponering och miRNA och är därför vik-
tiga regulatorer i astma och allergi. Att yt-
terligare öka förståelsen för dessa proces-
ser kan förhoppningsvis resultera i mer 
specifika behandlingar framöver.

Avhandlingen baserades på följande 
tre delarbeten:
Malmhäll C, Bossios A, Pullerits T, Löt-
vall J. Effects of pollen and nasal glucocor-
ticoid on FOXP3+, GATA-3+ and T-bet+ 
cells in allergic rhinitis. Allergy. 2007 
Sep;62(9):1007-13.

Malmhäll C, Bossios A, Rådinger M, 
Sjöstrand M, Lu Y, Lundbäck B, Lötvall 
J. Immunophenotyping of circulating 
T helper cells argues for multiple fun-
ctions and plasticity of T cells in vivo in 
humans--possible role in asthma. PLoS 
One. 2012;7(6):e40012.

Figur 2. Effekten av miR-155 i allergisk inflammation. Röd cirkel: miR-155 binder till PU.1 som 
leder till ökat GATA-3 uttryck och antal Th2-celler. Th2-cellerna utsöndrar cytokinerna IL-4, IL-5 
och IL-13 som leder till ökad produktion av eotaxin-2 och periostin följt av ökad tillströmning 
av eosinofiler, ökat antal bägarceller och mucusproduktion. Blå cirkel: Hos möss som saknar 
miR-155 är PU.1 uppreglerat och interfererar med GATA-3 vilket leder till reducerat antal 
Th2-celler. Lägre nivåer av Th2 cytokiner resulterar i reducerad produktion av eotaxin-2 och 
periostin följt av reducerat antal eosinofiler och mindre mucusproduktion. 

Malmhäll C, Alawieh S, Lu Y, Sjöstrand 
M, Bossios A, Eldh M, Rådinger M. Mi-
croRNA-155 is essential for TH2- mediated 
allergen-induced eosinophilic inflamma-
tion in the lung. J Allergy Clin Immunol. 
2014 May;133(5):1429-1438.

CARINA MALMHÄLL
Med dr, Leg. Biomedicinsk analytiker/

Forskningslaborant
Krefting Research Centre, Avdelningen 

för invärtesmedicin och kliniska nutrition, 
Institutionen för medicin, Sahlgrenska 

Akademin, Göteborgs Universitet 
carina.malmhall@gu.se

Avhandlingen försvarades 4/4-2014.
Opponent var professor Lars K Poulsen, 
Allergikliniken, Köpenhamns Universitet-
sjukhus i Gentofte.
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Specialistexamen i lungsjukdomar 2014 
– mina funderingar

Det här med en specialistexamination i lungsjukdomar 
kan kännas väldigt avlägset när man är i början på sin 
ST-utbildning i lungsjukdomar. Någonstans i bakgrun-

den har den dock funnits en längre tid, lite pratas det trots allt 
i kliniken om möjligheten att göra en specialisttentamen. Från 
klinikledningshåll eller sektionsledning kan man se det som ett 
bevis om en viss kvalité på sina specialister i lungsjukdomar. 
Men som sagt i början på sin ST-utbildning har man mycket 
annat att fundera på rörande de olika delmålen som skall upp-
fyllas innan man kan skicka in sina intyg till Socialstyrelsen för 
att erhålla specialistkompetens i lungsjukdomar. En annan sak 
som ibland dyker upp i huvudet är om man verkligen skall ut-
sätta sig för en frivillig examination. Tiden går och rätt som det 
är kommer det ett mail från sektionschefen om att det nu går 
att anmäla sig och att det kunde vara bra om man gjorde denna 
examination.

Efter någon veckas fundering så växer beslutet fram att det 
nog kan vara intressant och se om man kan pressa sig till att gå 
igenom denna process. Sagt och gjort, anmälan blev ivägskickad. 
Nu är det bara till att vänta på att få de sju tentafrågorna hem-
skickade. Någon gång i mitten på december kom frågorna till 
mailen. Gott om tid, svaren skulle inte vara inne förrän 17 mars 
2014. Under jul och nyår har man trots allt en hel del annat att 
tänka än en specialistexamination. Men lite gick jag nog och 
funderade på frågorna trots allt under helgerna.

I början på januari var det så dags att göra verklighet av det man 
hade gett sig in på, söka i litteraturen och svara på frågorna. 
Varje fråga skulle besvaras med 2-3 sidor exklusive referenser. 
Låter rätt så överkomligt innan man påbörjar sin litteratursök-
ning. Många artiklar per fråga blir det till att läsa igenom, gran-
ska och bedöma relevansen i frågan. När man sedan bestämt sig 
för att svara på första frågan rörande lungcancer och mutations-
analyser kommer det fram tvivel om man förstått frågan rätt, 
om litteraturen är relevant eller om det är något man missat. 
Men trots allt efter några sena kvällar fanns det tre sidor med 
svar på första frågan samt efterföljande referenslista. Nu började 
det kännas som en viss struktur i hur man söker information i 
litteraturen, granskar densamma och sedan formulerar ett svar. 
Men lite osäker på sig själv är man trots allt, även om det ser bra 
ut när man läser igenom sina svar. 

Det som är bra med den skriftliga delen av specialistexamen 
är att det är väldigt aktuella och relevanta frågor rörande lung-
sjukdomar. Man får chans att läsa in sig på vissa ämnen och leta 
upp senaste forskning och även gå igenom vårdprogram. En av 
frågorna var en lite mjukare fråga som inte rörde lungsjukdomar 
i allmänhet och som mer handlade om etik och i detta fall HLR. 
Det var väldigt nyttigt att gå igenom vad som gäller när man 
tar beslut om inskränkningar i behandlingsnivå dvs avstå från 
HLR och så vidare. 

När alla sju frågorna fanns besvarade mailades dessa iväg och 
nu var det för sent att ändra sig. Då var det till att vänta på den 
muntliga examinationen, som i år var på Akademiska sjukhu-
set i Uppsala den 7 april. Hur gör man då med inläsning inför 
detta, går det att läsa in sig på hela området med lungsjukdomar. 
Försöka går men det visar sig snart att det är ett stort område 
att läsa in. Får väl försöka hoppas att man under dessa år åt-
minstone lärt sig lite lungmedicin när man gjort sin kliniska 
tjänstgöring. Själva examinationen i Uppsala var en väldigt 
trevlig och avslappnad tillställning. Det tog trots allt en hel dag 
men kändes mycket nyttig att även få prata lungmedicin med 
andra erfarna kollegor. Vi var en liten grupp på tre blivande 
specialister i lungsjukdomar som examinerades. Detta var en 
gruppexamination där vi först diskuterade de sju hemskickade 
tentafrågorna på förmiddagen och efter en väldigt god lunch i 
restaurangen på det nya psykiatrihuset diskuterade vi patientfall 
på eftermiddagen. Efter en kort fikapaus fick vi så gå in en och 
en till våra examinatorer och få besked om vi var godkända eller 
inte. Glädjande nog var vi godkända alla tre. Med lätta steg efter 
detta var det så dags att ta flyget hem till Skåne igen och landa i 
Ängelholm på kvällen efter en lång dag som började redan strax 
efter klockan fyra på morgonen. Det var även med lätta steg 
man steg in på jobbet dagen efter och kungjorde att man blivit 
godkänd i specialistexamen i lungsjukdomar. 

Denna erfarenhet kan jag varmt rekommendera för alla bli-
vande specialister i lungsjukdomar.

CHRISTER NILSSON
Specialist i internmedicin och

förhoppningsvis snart även lungsjukdomar,
Lungsektionen, Helsingborgs lasarett.

"Det som är bra med den skriftliga delen av specialist-
examen är att det är väldigt aktuella och relevanta frågor 

rörande lungsjukdomar"

Specialistexamen
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Specialistexamen 2014 – frågor/svar

Fråga 5. Dyspné

Svar från Qi Wang

�

Dyspné definieras som en subjektiv obehaglig känsla av att inte 
kunna få luft, vilket kan leda till hyperventilation (1). Dyspné är 
ett mycket vanligt förekommande symtom vid KOL. Mekanis-
merna bakom detta är komplicerade och fortfarande ofullstän-
digt kända. En förbättrad förståelse för dessa mekanismer skulle 
kunna bidra till förbättrad behandling och minskad lidande för 
patienter. 

Betydelse av patofysiologi 
Flödesbegränsning av exspiration är ett patofysiologiskt kän-
netecken för KOL och uppstår på grund av den irreversibla de-

struktionen av lungparenkymet (emfysem) och luftvägs dysfunk-
tion, vilket i sin tur återspeglar effekterna av små luftvägsinflam
mationer(slemhinneödem, luftvägs ombildning, peribronkiolär 
fibros samt slemstagnation (2). Det ökade expiratoriska flödes-
motståndet medför således en ökad belastning på inandnings-
musklerna (3). Detta kan vara en bidragande orsak till att de 
flesta patienter med KOL upplever inspiratorisk dyspné (4, 5).

Det finns reversibla komponenter i den luftvägsobstruktionen 
vid KOL som påverkar patientens upplevelse av dyspné, vilka är 
luftvägs glatta muskulaturer kontraktion, luftvägsinflammation 
med exsudat och inflammatoriska celler samt slemproduktion 

Frågor till specialistexamen  i lungmedicin 2014

1. Lungcancer
Det går numera att skräddarsy behandlingen av patienter med 
icke småcellig lungcancer på ett helt annat sätt än för några 
år sedan. Vi kan nu med hjälp av biomarkörer erbjuda en del 
av våra patienter med icke småcellig cancer en individualiserad 
behandling.

De två markörer som fått störst genomslag i den kliniska var-
dagen är förekomsten av mutationer i EGFR-genen samt före-
komst av ALK-translokation.

Svensk Lung Cancer Studie Grupp (SLUSG) har nyligen kommit 
med nya rekommendationer där det skrivs att analys av dessa 
markörer skall göras rutinmässigt vid utredning av icke småcel-
lig lungcancer.
• Redogör för den vetenskap som ligger till grund för denna 

rekommendation.
• Vilka metoder finns för analys av markörerna? Fördelar och 

nackdelar?
• På vilket material går det att göra dessa analyser?

2. Sarkoidos
Sarkoidos är en sjukdom som för patienten kan debutera på olika 
sätt och ha olika förlopp. Diskutera prognostiska faktorer vid 
sarkoidos utifrån ett kliniskt perspektiv och utifrån tillgängliga 
markörer.

3. HLR
Det råder ibland en viss oklarhet kring HLR beslut. Reflektera, 
diskutera och ge underlag till följande frågor: 

Vem får fatta detta? När ska detta fattas? Vilka bör eller skall 
informeras?  Skall eller bör beslutet journalföras? Skall eller bör 
patienten informeras? När kan det vara aktuellt med HLR men 
inte respiratorvård? Skall eller bör beslut om IVA tas? 

4. Empyem
Diskutera och reflektera utifrån ett vetenskapligt perspektiv ut-
redning och behandling av misstänkt empyem.

Hur ser ett empyem ut på rtg/CT och vad skiljer det från en 
lungabscess respektive parapneumonisk utgjutning? Vilka labo-
ratoriedata är vägledande? Antibiotikaval och behandlingstider?  
Dränagebehandling? Spolningar? Pleural trombolys? Indikation 
för kirurgisk intervention? Uppföljning? 

5. Dyspné
Andnöd är ett mycket vanligt förekommande symtom vid lung-
sjukdom. Besvären kan variera mycket från patient till patient 
och också över tid.

Redogör för orsaken till andnöden vid KOL och för de fy-
siologiska och patofysiologiska mekanismer som ligger bakom.

6. Läkemedelsreaktioner i lungorna
En rad olika läkemedel som ges mot olika typer av sjukdomar 
kan ge biverkan i form av läkemedelsreaktioner i lungorna.

Beskriv kliniskt relevanta läkemedelsreaktioner i lungorna 
med redogörelse för bakomliggande mekanismer, utredning, 
behandling och prognos. 

7. ABPA
Diskutera och redogör för Allergisk Bronkopulmonell Aspergil-
los (ABPA) utifrån följande frågeställningar: 
• Vilken är den vanligaste agens bakom ABPA?
• Diskutera den immunologiska reaktionen i patogenesen.
• Hur ser symtombilden ut? När ska ABPA misstänkas?
• Vilka diagnostiska metoder och kriterier finns?
• Vilken behandling rekommenderas?  Hur utvärderas behand-

lingseffekt?
• Hur är prognosen?
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(6). Det var de komponenterna som kan svara på farmakologisk 
behandling såsom antikolinergika inhalationer, inhalationsste-
roider, B2-agonist och gör att patienten blir mindre andfådd.

Rökning
Den främsta orsaken till KOL är exponering för tobaksrök som 
totalt sett svarar för så mycket som 90 % av KOL. Tobaksrökning 
kan inducera makrofager att släppa neutrofil kemotaktisk faktor 
och elastas, förutom makrofager, även T-lymfocyter, speciellt 
CD8-positiva T-lymfocyter och en rad andra inflammatoriska 
celler rekryteras i luftvägarna (7, 8). När de cellerna blir akti-
verade då utlöser en inflammatorisk reaktion som frisätter ett 
inflöde inflammatoriska mediatorer navigerade till platsen i ett 
försök att förstöra och ta bort det inhalerade främmande ämnet. 
Den här processen är egentligen en kroppens försvarsreaktion 
som i normala fall leder till läkning. Men i KOL, upprepade 
exponeringar för tobaksrök bidrar till ständigt pågående inflam-
matoriska reaktioner i luftvägarna. Kliniskt manifesteras med 
hypersekretion av slem och ciliär dysfunktion, en kombination 
som leder till försämrad mukociliär transport. Med tiden kan 
denna process orsaka luftvägs ombildning och dysfunktion. 
Patienten utvecklar typiska symtom vid KOL såsom produktiv 
hosta, dyspné, väsande andning. Dessutom kan ökad oxidativ 
stress (orsakad av fria syreradikaler som släpptes av makrofager 
och polymorfonukleära leukocyter i samband med cigarettrök-
ning) leda till apoptos eller nekros av exponerade celler (9, 10).

Kronisk bronkit och bronkiolit
Kronisk bronkit föregår ofta utvecklingen av KOL hos rökare 
(11). Hyperplasi av bägarceller är det histologiska kännetecken 
för kronisk bronkit. De strukturella förändringarna vid kronisk 
bronkit inkluderar epitelatrofi, fokal skivepitelmetaplasi, ciliär 
förändring, ökad mängd glatta muskelceller, inflammation, samt 
luftvägsförtjockning. Förändringarna på bronkepitelet bidrar till 
försämrad mukociliär transport. Inflammation och slembildning 
utgör en obstruktiv komponent av kronisk bronkit . Neutrofi-
ler utvecklas i de centrala luftvägarna och infiltrat submukösa 
körtlar, vilket ansågs vara associerat med ökad slemsekretion 
(12). De respiratoriska bronkiolerna uppvisar en mononukleära 
inflammatoriska processen, lumen fylld av slempluggning, bä-
garcellsmetaplasi, glatt muskulatur hyperplasi, samt distorsion 
på grund av fibros. Dessa förändringar i kombination med de-
struktion av ”fästpunkterna” mellan alveolarväggar orsakar ob-
struktivitet genom ombildning av bronkväggarna och minskning 
av lumen (13). Den viktigaste platsen för luftvägsobstruktion 
ligger i de bronkiolerna (<2 mm i diameter) som trots spela en 
central roll för utveckling av KOL (14, 15, 16). Fenomenet kan fin-
nas hos rökare redan innan de har utvecklat mätbar obstruktiv 
ventilationsinskränkning. Histopatologiskt ses slemhinneödem, 
inflammation och peribronkiolär fibros (11).

Emfysem
Emfysem beskrivs som en irreversibel destruktion av lungans 
alveolära utrymme perifert om de terminala bronkiolerna. Det-
ta leder till en dramatisk minskning av den alveolära ytan för 
gasutbyte. Förlust av alveoler kan leda till obstruktivitet via två 
mekanismer: 1:a, förlust av de alveolära väggarna resulterar i en 
minskning av elastisk återfjädring, vilket leder till luftflödesbe-
gränsning; 2:a, förlust av den alveolära stödstrukturen leder till 

luftvägsförträngning, vilket ytterligare begränsar luftflöde. Den 
gradvisa förlusten av alveolarväggar och lungkapillärbädd i em-
fysem kan bidra till en minskad förmåga att syresätta blodet (13). 

Emfysem och bronkiolit finns ofta samtidigt hos enskilda pa-
tienter. När emfysem är måttlig eller svår, då är dominerande 
mekanism obstruktivitet. Kroppen kompenserar med sänkt 
hjärtminutvolym och hyperventilation. Den förhöjda ventila-
tionen/perfusion (V/Q) förhållanden resulterar i relativt be-
gränsade blodflöde genom en relativt väl syresatta lunga med 
normala blodgaser och trycket i lungkärlen. Däremot om en 
KOL patient med en betydande bronkit är förknippad med en 
relativt oskadade lungkapillärbädd och är mer benägna att ha 
en låg V/Q-förhållande, därmed fysiologisk shunt. Då reagerar 
kroppen genom att minska ventilation och öka hjärtminutvolym, 
vilket leder till hypoxi och polycytemi. Så småningom, även hy-
perkapni och respiratorisk acidos kan utvecklas, vilket leder till 
vasokonstriktion i lungartär och cor pulmonale (17). 

Betydelse av blodgas
Hypoxi kan orsakas av perfusion/ventilation missförhållande, 
minskad mängd alveoler (emfysem) eller nedsatt diffusionska-
pacitet, etc. Tidigare studier har visat blandat resultat var gäller 
samband mellan hypoxi och dyspné. Hypoxi tycks dock vara en 
ovanlig orsak till dyspné(18). Senare har flera studier visade att 
syrgastillförsel till KOL patienter(även utan hypoxi) under trä-
ning kan öka deras motion tolerans och minska effort dysnpé, 
det finns flera teorier kring detta, såsom att syrgas kan ge sänkt 
laktat vilket leder till en förbättrad aerob metabolis, som en följd, 
dyspné minskas, central mekanism, ökat arbete av diafragma 
(19). 

Akut hyperkapni är en välkänd orsak till dysné. Detta kan ge 
förhöjt PH värde, som stimulerar de centrala kemoreceptorerna, 
vidare leder till andnöd och ökat andningsarbete. Vid kronisk 
hyperkapni har olika kompensationsmekanismer trätt i kraft och 
gör att PH normaliseras. Patienten adapterar sig successivt till 
det förhöjda PCO2-värdet och upplever ingen andnöd. Då drivs 
andningen av hypoxi (20). 

Acidos. Lane och medarbetare har undersökt friska försöks-
personer och sett att ventilation ökar under ansträngning före 
och efter NH4CL-inducerad metabolisk acidos, men inga skill-
nader i ökning av dyspné score i metabolisk acidos grupp jäm-
fört med kontrollgruppen. Resultaten visar att med metabolisk 
acidos finns det ingen förändring i förhållandet mellan grad av 
dyspné och ventilation. Därför drar de slutsatsen att metabolisk 
acidos bara kan ge ökad ventilation utan att öka upplevelse av 
dyspné. (21).

Dynamisk Hyperinflation
Den minskade lungelastiska återfjädringen bidrar till en ökning 
av residualvolym och dynamisk hyperinflation (DH). De nega-
tiva effekterna av DH under träning är nu väl studerade (6): 1:a 
leder till plöslig ökning i elastisk och tröskel belastning på in-
andningsmuskulaturen, vilket ökar muskelarbetet och syrekost-
naden för andning(18). 2: a ger funktionell svaghet i inandnings-
muskler genom att maximalt förkorta muskelfibrer i membranet 
i inandningsmuskler. 3:a förhindrar tidalvolym att öka på vanligt 
sätt under träning, och detta leder till tidig mekanisk begräns-
ning av ventilation. 4: a Den mekaniska hindern för tidalvolyms 
expansion för vissa patienter med svåra V/Q- missförhållande 
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immunkomplex (typIII) hypersensitivitet och onormalt cellme-
dierat immunsvar. Hos genetiskt känsliga individer ger dessa hy-
persensitivitets reaktioner i bronker och bronkioler upphov till 
mukus ansamling med kompakta slempluggar och infiltration av 
inflammatoriska celler i bronkväggen och peribronkiell vävnad 
som kan progrediera till organiserande pneumoni, bronkiecta-
sier och bronkocentriska icke nekrotiserande granulom (2). I den 
granulomatösa inflammationen ingår histiocyter, lymfocyter och 
ett ökat antal eosinofila (1).

ABPA karaktäriseras av ett överdrivet TH-2 medierat svar 
som triggar utsläpp av inflammatoriska cytokiner och tillväxt 
faktorer som ger upphov till luftvägshyperreaktivitet, bägarcells 
hyperplasi och subepitelliel fibrosbildning (4). Exponering hos 
lungfriska fär Aspergillus fumigatus antigen ger priming av naiva 
TH-celler till Aspergillus specifika T-celler. Immunreaktionen 
mot Aspergillus fumigatus är normalt sett TH1 CD 4+ T-cell 
svar. Men hos Aspergillus sensitiserade och ABPA patienter 
ses ett TH-2 CD+ T-cell svar med IL-4, IL-5 och IL-13 cytokin 
sekretion. TH-2 svaret ger upphov till kraftig inflammatoris-
kreaktion med tillkomst av olika inflammatoriska celler som 
neutrofiler och eosinofiler och IgE (5).  

Symtombild och när ska ABPA misstänkas.
ABPA är vanligtvis mer vanligt hos patienter med steroidbe-
roende svårbehandlad astma eller hos patienter med Cystisk 
fibros. Man kan misstänka ABPA hos patienter med astma som 
försämras med mer hosta, ökad sputum produktion med miss-
färgad mörkbrun till svart sputa, dyspnè med obstruktivitet. Den 
missfärgade slemproduktionen beror på ökad produktion av segt 
slem in luftvägarna och består av inflammatoriska celler inklusi-
ve eosinofiler, avstötta epitelceller och mucin. Dessa mucusplug-
gar kan ses i upp till 69 % av alla ABPA-patienter. Hemoptys kan 
vara ett sent tecken på ABPA. Systemiska symtom som låggradig 
feber, illabefinnande och viktnedgång ses hos upp till 29 % av 
patienterna. Man kan även ha pleuritsmärtor och även symtom 
ifrån övre luftvägar i form av allergisk aspergillus sinuit. Närvaro 
av dessa symtom hos patienter med astma och Cystisk fibros bör 
leda till en snar start av utredning för ABPA (1,2).

Diagnostiska metoder och kriterier 
Det finns inget enskilt test för att påvisa ABPA. De viktigaste 
anledningarna till att ställa diagnosen ABPA är att det är en 
steroidkänslig åkomma och att tidig upptäckt och behandling 
minskar risken för progression till en fibrotisk lungsjukdom. Di-
agnosen ställs vanligtvis genom användning av kliniken, röntge-
nologiska fynd samt immunologiska kriterier. 

De stora diagnostiska kriterierna är:
Känd astma, positiv pricktest mot Aspergillus antigen, Preci-

piterande antikroppar mot A. fumigatus, Serum total IgE >417 
IU/ml (>1000 ng/ml), perifert blod eosinifili >500/mm(3), lung-
infiltrat på lungröntgen, centrala bronkiectasier på CT-thorax 
samt förhöjt specifikt IgE och IgG mot A. fumigatus. 

Om de fyra första kriterierna uppfylles men inga centrala 
bronkiectasier ses, så blir diagnosen ABPA-S (seropostiv).

Minimikriterierna för att diagnostisera ABPA-CB (centrala 
bronkiectasier) är:

Tidigare astma, positiv pricktest mot A. fumigatus, förhöjt 
total IgE, centrala bronkiectasier samt förhöjt specifikt IgE och 
IgG mot A. fumigatus. 

Första steg i utredning av ABPA är pricktest. Ett negativt prick-
test följt av ett negativt intradermalt test utesluter i stort sett ABPA.

Fråga 7.  ABPA
Diskutera och redogör för Allergisk Bronkopulmonell 
Aspergillos (ABPA) utifrån följande frågeställningar: 

• Vilken är den vanligaste agens bakom ABPA?

• Diskutera den immunologiska reaktionen i patogenesen

• Hur ser symtombilden ut? När ska ABPA misstänkas?

• Vilka diagnostiska metoder och kriterier finns?

• Vilken behandling rekommenderas?  
Hur utvärderas behandlingseffekt?

• Hur är prognosen?

Svar från Christer C Nilsson

Inledning
Allergisk bronkopulmonell aspergillos (ABPA) är en klinisk en-
titet framförallt hos astmatiker och hos patienter med cystisk fi-
bros. Ofta misstänks detta hos en patient med svår kontrollerad 
astma som inte svarar på sedvanlig behandling med inhalations-
steroider och långverkande betaagonistbehandling. Symtom-
bilden domineras vanligen av hosta, upphostningar av ibland 
brunaktiga slempluggar samt dyspnè med obstruktivitet. Ibland 
ses även feber och pleuritsmärtor. Aspergillus fumigatus är det 
agens som vanligen ger upphov till allergisk bronkopulmonell 
aspergillos. Aspergillus fumigatus är en svampart och ingår i 
släktet Aspergillus och familjen Trichocomaceae. Denna svamp 
finns normalt sett i miljön omkring oss i jord och vid nedbryt-
ning av organiskt material och spelar en viktig roll i kol och väte 
återvinning. Kolonier av svampen producerar från conodiopho-
rer tusentals små conidier som är luftburna. Dessa s.k conidier 
finns i stora mängder i luften och kommer in i andningsvägarna. 
Hos normalt lungfriska personer får man ingen reaktion mot 
dessa men personer med lungsjukdom såsom astma och cystisk 
fibros kan då reagera med allergisk bronkopulmonell aspergil-
los (1).

Vanligaste agens bakom ABPA:
Allergisk bronkopulmonell aspergillos är en hypersensitivi-
tets lungsjukdom som nästan enbart drabbar icke lungfriska 
patienter med astma eller cystisk fibros. Dessa patienter har 
koloniserats med Aspergillus fumigatus som är en vanlig mö-
gelsvamp som finns överallt runt omkring oss och som kan ge 
upphov till olika sjukdomar hos sin värd. Det är beskrivet fem 
olika lungsjukdomar orsakade av Aspergillus fumigatus: ABPA, 
hypersensitivitets pneumoni, kronisk nekrotiserande Aspergillus 
pneumoni, aspergillom samt invasiv aspergillos (2). 

Vid genomgång av fallrapporter utförda av Chowdhary et al 
har man funnit 143 globala fall av allergisk bronkopulmonell 
aspergillos som ej orsakats av Aspergillus fumigatus. Den då 
vanligaste orsaken var Candida albicans som rapporterats i 
60 % av fallen och därefter Bipolaris species i 13 % av fallen samt 
Schizophyllum commune i 11 % av fallen och därefter olika mer 
ovanliga agens i fallande skala (3).

Immunologiska reaktionen i patogenesen
Den immunologiska patogenesen vid ABPA är komplex och in-
volverar immunologiska reaktioner inkluderande Aspergillus-
specifik IgE-medierad (typI) hypersensitivitet, IgG-medierad 
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Vid positivt pricktest tas total IgE och precipitiner mot As-
pergillus. Vid total IgE <417 IU/ml eller precipitiner mot Asper-
gillus är negativa utesluter det också ABPA. Har man förhöjda 
nivåer av total IgE och positiva precipitiner tas specifika anti-
Aspergillus IgE och IgG.

Lungröntgen användes för att påvisa lunginfiltrat och/eller 
bronkiectasier. En negativ lungröntgen bör följas av en HRCT-
thorax om pricktest och serologiska test är positiva (6).

Behandling och utvärdering
Behandling med per orala steroider för att undertrycka den 
inflammatoriska reaktionen är vanligen effektiv och leder till 
minskade symtom samt en reduktion av eosinofili samt total IgE 
i blodet. Lämplig begynnelsedos är 0.5 mg/kg kroppsvikt dag-
ligen i cirka två veckor varefter dosen trappas ned över sex till 
åtta veckor till lämplig underhållsdos. Behandlingstiden indivi-
dualiseras utifrån kliniskt svar och total IgE. Kontroll av total IgE 
bör göras var 6-8 vecka och fortsätta i åtminstone 1 år. Man kan 
då få en uppfattning av patientens baseline total IgE som oftast 
inte är helt normal. Man bör även följa upp dessa patienter med 
lungröntgen alternativt CT-thorax efter 4-8 veckor för bedöm-
ning av regress av lunginfiltrat. Rekommenderas även kontroll 
av lungfunktion för utvärdering (1,2).

Behandling med antimykotika har sin plats i behandling av 
ABPA. Studier finns på såväl itraconazole som voriconazole 
där man ser minskat behov av steroider, sänkning av total IgE 
och förbättring av lungfunktionen. Det som begränsar använd-
ningen av antimykotika är biverkningsprofilen. Även inhalerat 
amphotericin B har gett effekt på steroidbehov och förbättrad 
lungfunktion. Omalizumab har testats i ett fåtal studier där man 
sett effekt på antalet exacerbationer och behov av systemiska 
steroider (1,2,7). 

Prognos
Prognosen vid ABPA är ofta god om adekvat behandling sätts in 
i tid och åtgärder vidtas för att upptäcka och behandla recidiv. 
Patterson och kollegor har klassificerat den kliniska bilden av 
ABPA i fem stadier som kan vara en hjälp vid handläggandet av 
ABPA. Stadie I är akut stadiet som är det första symptomatiska 
stadiet vid ABPA med röntgenologiska infiltrat, förhöjda IgE-
nivåer och förhöjda specifikt IgE/IgG mot A. fumigatus. Stadie 
II är remissionsstadiet där man ser både kliniskt och immu-
nologisk remission. Stadie III är återkomst av initiala symtom 
och upp till tvåfaldig ökning av totala IgE-nivåer. Stadie IV är 
det kortikosteroid beroende stadiet där man har en okontrol-
lerad symtomatisk fas som behöver kontinuerlig kortikosteroid 
behandling för att kontrollera astmasymtom och förhindra åter-
komst av ABPA. Stadie V är det fibrotiska stadiet på grund av 
kontinuerlig inflammation och man ser då fibros i ovanlober 
och man får ej heller något svar på kortikosteroid behandling. 
Naturalförloppet, progression genom stadierna, remission och 
återkomst av ABPA är ej helt klarlagt. Den vanliga uppfattningen 
är att behandling i tidiga stadier är viktigt för att förhindra bron-
kiectasier eller lungfibrosutveckling och att stadie V sjukdom 
har en klart sämre prognos (1,2,6). 

Sammanfattning
ABPA är en komplex immunologisk reaktion oftast mot A. fumi-
gatus hos patienter med astma eller cystisk fibros. Ses ofta som 
en försämring med mer astmatiska symtom med hosta, dyspnè 
och ibland låggradig feber som svarar dåligt på sedvanlig antiob-
struktivbehandling. Tidig misstänksamhet mot diagnosen och 
tidigt insättande av behandling är viktigt för att minska risken 
för bestående lungkomplikationer i form av centrala bronkiec-
tasier och fibrosutveckling. Hörnstenen i behandling är per oral 
kortikosteroid behandling med eventuellt tillägg av antimyko-
tika. Tät kontroll av dessa patienter och långvarig behandling 
erfordras.
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Dyspné – hur vet vi de’?
En historik om hur vi upplever dyspné

1. Vad menas med dyspné?
Dyspné: etymologiskt av grekiska dys pnoe’, försvårad andning. 
Termen används numera enligt definitionen ”dyspné är med-
vetenheten om behovet av ökad respiratorisk ansträngning" (1). 

Dyspné är en subjektiv känsla av försvårad eller tung andning. 
”Dyspné är väsentligen ett symtom, inte ett objektivt fynd” (2).

Dessa definitioner innebär att dyspné-begreppet inte är tillämp-
bart på komatösa eller sövda personer.

Termer, som ofta förväxlas med dyspné, är:
• tachypné – förhöjd andningsfrekvens, t.ex vid lungemboli
• hyperpné – förhöjt andningsdjup, typisk vid metabolisk acidos
• hyperventilation – förhöjd totalventilation i förhållande till 

metabolism.
Dessa tre kan förekomma tillsammans med dyspné.

Dyspné hör ihop med andningen. Dyspné är alltså inte samma 
som tightness of the chest; detta symtom känns när man håller 
andan (3) och försvinner vanligen vid ökad andning. 

Dyspné är inte samma som andningssvikt. Andningssvikt är 
inte dyspné.

”Samtalsdyspné” betyder att patienten behöver hämta andan 
ofta under samtal.

2. Historiska dyspné mekanismer 
I Christies översikt 1938 (4) görs följande uttalanden: 
• ”Den direkta orsaken till dyspné måste vara stimulering av 

någon del av nervsystemet som reglerar andningen”. 
• Andningen är beroende av rytmisk aktivitet i andningscen-

trum/centra i förlängda märgen. 
• Andnings frekvens och andningsdjup kan modifieras av kemiska 

förändringar i andningscentret (a) Hypoxämi ökar inte retbar-
heten i andningscentrum, snarare tvärtom. (b) ökad aciditet 
i centret stimulerar till ökad andning, framför allt ökat and-
ningsdjup,

 eller (2) av nervösa stimuli. (a) stimuli från högre centra, vo-
luntär eller emotionell kontroll. (b) Hering-Breuer.reflexer. 

Hering och Breuer i Wien visade 1868 i djurförsök att uttänj-
ning av lungorna framkallade en reflektorisk hämning av in-
andningen. ”När vissa nervändar i lungan blir sträckta, skickas 
impulser via vagus-nerven till andningscentret, som inhiberar 
inandningen.  .  . dessa sträck-receptorer förhindrar över-tänjning 
av lungan. Reflexen reglerar både andningsdjup och frekvens. 

Christie beskrev också utförligt hur dessa mekanismer fram-
kallar dyspné vid hjärtsjukdomar, lungsjukdomar och metabola 
sjukdomar.

Vad är det vi känner?
Fram till slutet av 1950-talet antog man att impulserna från 

lungorna via vagusnerverna kunde detekteras i hjärnbarken.  
Man antog också att hypoxi och/eller förhöjt CO2-tryck kunde 
detekteras i hjärnbarken. 

Även receptorer i kostovertebralleder kunde avge afferenta 
signaler till CNS.

3. Hur mycket andningsarbete tål man? 
Normalt är vi inte medvetna om andningsaktiviteten. Men när 
andningen ökar eller försvåras märker vi av den.

Genom att registrera ändringar i ösofagustryck (som ett 
mått på intrapleurala trycket) och ändringar i lungvolym kan 
man beräkna arbetet under varje inandning för att överkomma 
lungornas elasticitet och lungornas flödesmotstånd, ”arbetet på 
lungorna”. 

Marshall et al (5) studerade 8 friska försökspersoner, 8 för-
sökspersoner med mitralisstenos och 10 med emfysem. Sex-
minuters arbetsprov på rullande matta. För att maximera and-
ningsarbetet gjordes sessioner med olika inandningsmotstånd 
– för dom som tolererade det. När de friska försökspersonerna 
andades genom motstånden minskade inte bara maximala venti-
lationsförmågan utan också det maximala andnings arbetet, t.ex. 
från 120 till 50 till 25 liter per minut och andningsarbetet från 
45 till 27 till 8 kg per minut. Patienterna med mitralisstenos och 
patienterna med emfysem nådde ännu mycket lägre värden för 
ventilation och andningsarbete.

Man kan således inte använda andningsarbete som gräns för 
intolerabel dyspné. Men i alla tre grupperna registrerades att 
det negativa ösofagustrycket vid intolerabel dyspné nådde ett 
maximalt värde på 40-50 cm H2O. Det var alltså tensionen i 
lungorna som var den gemensamma faktorn. (5). “. . . in order to 
satisfy a respiratory stimulus a person can increase the minute 
volume until he is limited by the force which he can apply to the 
lungs. The maximum rate of physical work of which the person 
is capable will depend not only on the minute volume required 
at his rate of work but also on the resistance of the lungs to 
expansion.”

Av intresse är att Ulf Hedstrand Uppsala fann att vi svår astma 
med maximal dyspné ökade det inspiratoriska trycket i ösofagus 
till cirka -45 cm H2O.(6)

Och fortfarande var det vagus som gällde! Eller??

Figur 1
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4. Hur liten ökning i andningsarbete kan man upptäcka?
1961 hölls ett symposium ”Pulmonary structure and function” 
vid CIBA Foundation i London. Min chef Gösta Birath ordnade 
så att jag fick deltaga, och jag fick höra de främsta forskarna 
inom lungmedicin och respirationsfysiologi. Alla föredragen 
följdes av omfattande, mycket givande diskussioner.

Campbells föredrag ”Proprioceptive control of breathing” var 
sensationellt (7). Campbell visade att man i akuta blindförsök 
kan känna av mycket små ändringar i mekanisk belastning av 
lung-torax-systemet. Försökspersonerna kunde känna av en ök-
ning av elastisk belastning på 2,5 cm H2O, motsvarande 10-15 % 
av respirationssystemets normala elastans. De kände också av en 
cirka 30 % ökning av flödesmotståndet. Vid lungsjukdomar kan 
ökningen av elastans och/eller flödesmotstånd vara upp till 20 
ggr högre. Flera tänkbara förklaringar kunde uteslutas:
• ändringar av tryck i munhåla eller svalg: även en patient med 

tracheostoma kunde känna av elastans-ändringarna
• ändringar i tidalvolym: de var mindre än ändringarna under 

vanlig andning
• ändringar i flödeshastighet eller inandningshastighet likaså
• ändringar i transpulmonellt eller transtorakalt tryck likaså

Campbell konkluderade att: 
• The loads are detected by disturbance in the relation between 

tensions developed and the resulting changes in dimension. 
• The information about length and tension cannot come from 

the lungs  because the pressure-volume relationships of the 
lungs are not altered by external loads, inte heller från lun-
greceptorer via vagus. 

• We believe that both forms of information arise in the chest 
wall.

Muskelkontraktionerna utlöses från motoriskt centrum  i ryggmär-
gens framhornsceller via de efferenta α-trådarna. Afferenta signaler 
från muskelspolarna når ryggmärgen och påverkar framhornscellerna 
men kan också reläas vidare till hjärnan. Muskelspolarna anpassar 
sig till den tvärstrimmiga muskulaturens längd genom kontraktion i 
trådar som innerveras av de fina γ-trådarna.
Efter Campbell & Howell 1962.

Campbells förklaring var att det som man känner är belast-
ningen i andningsmusklerna på samma sätt som man känner 
belastningen i övrig skelettmuskulatur. Andningsmusklerna har, 
liksom övrig skelettmuskulatur, dels motorisk innervation via 
de motoriska α-nerverna, dels ett proprioceptivt system via 
muskelspolar och deras innervation. Muskelspolarna styrs via 
gammanerver från ryggmärgen. Signaler från muskelspolarna 
når ryggmärgen via afferenta 1A-nerver. Muskelspolarna är pla-
cerade parallellt med de ”extrafusala” muskerna. De innehåller 
känselkroppar som känner av tensionen i musklerna. För att 
kunna göra detta måste de kunna avpassa sin längd till ändringar 
i de extrafusala muskelfibrerna. Muskelspolarna innehåller egna 
muskeltrådar som innerveras av γ-nerver från ryggmärgens 
framhornsceller. Systemet kallas gamma eller gamma-loop sys-
temet. Systemet har en viktig modulerande effekt på de tvär-
strimmiga musklerna.

I den efterföljande heta diskussionen frågade  bl.a. ”Cunning-
ham: Dr Campbell, what is the evidence so far for the actual 
participation of a gamma system in the respiratory system? 
I haven’t seen any to date. Svaret från Campbell: There is no 
evidence. The problem hasn’t been studied”. Exempel på stark 
indirekt bevisföring.

Lars-Erik Hagbardt, klinisk neurofysiolog i Uppsala, har visat 
att signaler från muskelspolar transmitteras vidare till hjärn-
barken (8).

Antal muskelspolar i olika muskler: Diafragma har väldigt 
få muskelspolar glest utspridda. I interkostalmuskulatur finns 
mycket fler. Diafragma-kontraktionerna är inte finstyrda, dia-
fragma gör grovjobbet. Yttre ögonmusklerna har tätast med 
muskelspolar vilket behövs för snabb precis aktivitet.

Syntes av teorierna i sektionerna 3 och 4:
Det är alltså inte andningsarbetet i sig som upplevs som dyspné. 
Uttänjningen eller tensionen, mätt med intrapleuralt eller intra-
ösofagalt tryck, är en gemensam faktor för dyspnéupplevelsen 
hos personer med friska lungor och patienter med restriktiva 
och/eller obstruktiva lungsjukdomar. Det är signalerna från 
muskelspolarna i andnings muskulaturen som upplevs.

Men vagus då???

5. Vagus? Central ansträngning? Upplevelse i hjärnan?
I ovannämnda föredrag visade Campbell också ett experiment 
med ”threshold load”. Vid belastning av utandningen höjde fp 
sitt andningsläge, men andnings  frekvensen förändrades inte, 
d.v.s. ingen vagus-medierad Hering-Breuer-effekt (7). Enligt 
Widdicombe är Hering-Breuer-effekten mycket svag hos män-
niska. Curt von Euler visade att man på vuxna kan få fram He-
ring-Breuer-reflexen om man ökar lungexpansionen tillräckligt 
mycket.

Campbell’s teori om muskelspolarnas roll väckte debatt och 
stimulerade till fler studier kring dyspné-problemet. Fyra år 
senare hölls nytt stort symposium, ” Breathlessness” med bl.a. 
följande rapporter.

1. Guz och medarbetare blockerade vagusnerverna på två för-
sökspersoner, fysiologen John Widdicombe och läkaren Marc 
Noble. Andningen var oförändrad i fråga om både andningsdjup 
och frekvens. Båda försökspersonerna deltog i symposieet. De 
rapporterade att andningen kändes precis som vanligt och att 

Figur 2
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de inte upplevde någon ändring i ”sensation of breathing”. Under 
blockaden kunde de hålla andan betydligt längre, tills de nästan 
blev medvetslösa (9). 

Hering-Breuer reflexen är svag hos nyfödda vid post-men-
strual ålder 32 veckor men når full styrka veckorna 36-38 och 
avtar sedan i styrka. Gamma-innervationen av muskelspolarna 
är inte färdig- utvecklad vid födseln. Efter vecka 38 ökar aktivite-
ten av gamma-loop systemet och Hering-Breuer reflexen avtar i 
styrka (10). Vagus-reflexen är väl mer primitiv och försvagas när 
gammasystemet börjar fungera.

Signaler från andningscentra till hjärnbarken
Vid samma symposium visade Plum att andningscentrums ak-
tivitet ökar med ökad användning av intercostalmuskler och 
auxiliära andningsmuskler. Denna ökade aktivitet i andnings-
centrum sprider även signaler till hjärnbarken (11). Det tycktes 
ske en utstrålning av denna aktivitet.  Koepke hade tidigare vi-
sat att ökad ventilation till hjärnbarken medför engagemang av 
inte bara diafragma utan även intercostalmuskler och auxiliära 
andningsmuskler. 

Upplevelsen i hjärnan
Fem unga frivilliga försökspersoner fick andas genom ett inspi-
ratoriskt flödesmotstånd. Med Positron Emission Tomograp-
hy, PET, och H2

15O registrerade man förändringar i regionalt 
blodflöde. Samtidigt registrerades dyspnén enligt Borg-skalan. 
Blodflödet ökade regionalt i vänster gyrus cinguli och i ventrala 
sensorimotor cortex. Den sistnämnda lokalisationen är troligen 
kopplad till ökad inspiratorisk muskelaktivitet (12).

6. Från lungvolymer till dynamisk spirometri
Fram till 1950-talet bedömdes ”lungfunktionen” genom bestäm-
ning av lungvolymer och vitalkapacitet. Lungvolymerna bestäm-
des vanligen med hjälp av inerta gaser – kvävgaselimination 
eller utspädning i lungorna av inandad helium. Tonvikten låg 
på residualvolymen, RV, och vitalkapaciteten, VC. Man fann 
att hos obstruktiva patienter var RV, residualvolymen, förhöjd 
och kvoten RV/TLC förhöjd över 35 %; tyvärr använde man se-
dan denna kvot som tecken på emfysem, men kvoten kan ju 
vara lika mycket förhöjd genom sänkning av TLC hos patienter 
med lungförändringar av restriktiv typ. Man använde VC som 
ett grovt mått på ventilationsförmågan. Eller också mätte man 
ventilatonsförmågan genom att låta patienten under 15 sekunder 
ventilera maximalt, och utandningsluften uppsamlades i Dou-
glas-säck. Hyperventilation medförde en CO2-förlust framför 
allt för personer med god ventilationsförmåga.

Tiffeneau och Pinelli visade 1947 att bronkobstruktion kunde 
påvisas med snabba forcerade utandningskurvor (13). I USA bör-
jade Gaensler använda forcerade utandningskurvor i slutet av 
1940-talet (14).

I Europa infördes dynamisk spirometri med Bernstein-
spirometern på 1950-talet (16). Jämfört med tidigare använda 
spirometrar har Bernstein spirometern ett mycket lågt flödes-
motstånd och minimal distorsion av registrerade kurvor även 
vid höga andningsfrekvenser. Registrering av både in- och ut-
andningskurvor kan utföras. Forcerad utandning från TLC ger 
mer direkt information om graden av obstruktivitet än den ti-
digare (felaktigt) använda RV/TLC kvoten.

Maximala Voluntära Ventilationsförmågan, MVV, kan mätas 
med 15 sekunder återandning i den stora plasthuven utan att 
pCO2 sjunker. Tiffeneau och Pinelli beräknade att vid andnings-
frekvens av 30 andetag per minut under arbete borde utand-
ningsfasen ta 1 sekund: de införde därför capacité pulmonaire 
utilisable à l’effort, CPUE, som ett mått på maximal ventilations-
förmåga (13). Det motsvarar i huvudsak vårt Forcerad Exspirerad 
Volym på en sekund, FEV1.

Man kan alltså använda FEV1 som mått på ventilationsför-
mågan.

Då förväntar man sig kanske att FEV1 skulle vara ett bra mått 
på ansträngningen vid ökad ventilation, men det är mer kom-
plicerat än så:. 
• FEV1 mäts med en aktiv exspiratorisk manöver.
• Andningen är huvudsakligen en aktiv inspiratorisk manöver.
• Inducerad bronkdilatation leder hos obstruktiva patienter, ssk 

astmapatienter, till minskad dyspnéupplevelse trots ibland 
oförändrad FEV1, s.k. volymseffekt, se nedan om hyperinfla-
tion och dyspné. 

• Förhållandet mellan upplevelse (Response, R) och retning 
(Stimulus, S) inte är lineärt (17). 

Hos patienter med obstruktiva lungsjukdomar visar både den 
forcerade utandnings  kurvan och flöde-volymkurvan (18) en 
sänkt exspiratorisk flödeshastighet. 

Därför antog många läkare att dessa patienter har exspirato-
risk dyspné. ”Patients (other than doctors and medical students) 
with severe asthma frequently complain that inspiration is more 
difficult than expiration  . . . depending upon the high elastic 
work of inspiration at their increased level of  FRC” (19).

Har då lungvolymer ingen betydelse längre? 

Figur 3

Figur 4
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7. Lungvolymer igen – med annan tonvikt
I sektion 6 diskuterades lungvolymer med tonvikt på Residual 
Volume, RV, och Functional Residual Capacity, FRC, d.v.s. vo-
lymer som ”bara finns där”. 

O’Donnel har ändrat tonvikten till 
• Inspiratory Capacity, IC: den volym som står till förfogande 

för ventilationen i vila och under arbete;  
• Inspiratory Reserve Volume, IRV: den del av IC som fortfa-

rande är outnyttjad;
• End Expiratory Volume, EEV: används i stället för FRC; 

EEV är lika med FRC endast i vila. EEV ändrar sig under 
arbete. TLC, Total Lung Capacity ändras vanligen inte under 
arbete.  Om EEV höjs under arbete, sjunker IC i motsvarande 
grad. I motsats till RV och FRC är IC och IRV direkt mätbara 
både i vila och under arbete (20).

Många KOL-patienter har redan i vila hyperinflation, d.v.s. för-
höjd FRC. Den beror på:
• minskad elastisk  retraktion p.g.a. förlust av elastisk vävnad
• tonisk kontraktion i inandingsmusklerna för att hålla luftvä-

garna öppna.

Hyperinflationen gör att inandningsmusklerna får en mer 
ofördelaktig längd och form. Särskilt diafragmas form föränd-
ras, blir planare och mindre effektiv. Detta leder till ökad belast-
ning på övriga andningsmuskler, som är mer välförsedda med 
muskelspolar. Hyperinflationen ökar därmed dyspnékänslan.

Under arbete tillkommer dynamisk hyperinflation. Därmed 
flyttas andningen till en mer fördelaktig del av flöde-volymkur-
van, så att utandningen kan ske med utnyttjande av den extra 
elastiska energi som byggts upp under inspirationen. Men den 
dynamiska hyperinflationen innebär också att IC, Inspiratory 
Capacity, minskar ytterligare (20).

Hyperinflationen avspeglar sig i ökning av det transpulmo-
nella trycket.

8. Hyperinflation och andningsfrekvenser
Göran Liljestrand i Stockholm studerade 1917 andningsmuskler-
nas andel i den totala syrgaskonsumtionen i vila, cirka 2 %, och 
vid olika grader av ökad ventilation och vid olika andnings-
frekvenser. Denna klassiska studie hörde jag inte talas om på 
fysiologikursen i Stockholm 1944 utan 8 år senare i New York. 
Från dessa data beräknade Arthur Otis hur mycket man skulle 
behöva ventilera innan andningsarbetet slukade mer syrgas än 
det tillskott som tillfördes med den ökade ventilationen – cirka 
140 L/minut (21).

Christie och medarbetare studerade det mekaniska arbetet 
för att ventilera lungorna vid olika andningsfrekvenser både i 
vila och under arbete. Andningsfrekvensen hos friska perso-
ner är vanligen 14-16 andetag per minut, vilket ur synpunkten 

mekaniskt arbete är ”optimalt”. Även under arbete använde för-
sökspersonerna en andningsfrekvens som är nära den ”optimala” 
(22). Detta tycks gälla även för patienter med mitralisstenos. De 
har styvare lungor och större elastiskt motstånd: inandningsar-
betet är betydligt större än hos friska, de ”optimala” frekvenserna 
i vila och arbete ligger betydligt högre, och patienterna anpassar 
sig till de högre frekvenserna (23).

För KOL-patienter dominerar det non-elastiska motståndet, 
d.v.s. flödesmotståndet och viskositeten i lungor och bröst-
korg. Ur synpunkten inspiratoriskt mekaniskt arbete vore det 
fördelaktigt med låga flöden, långsam inspiration, och följaktli-
gen lägre andningsfrekvens än hos friska. Sådan är teorin. Men 
för att kompensera för den låga frekvensen skulle tidalvolymen 
behöva ökas i motsvarande grad. Men p.g.a. hyperinflationen 
säger den reducerade Inspiratoriska Capaciteten Stopp, vilket 
visas i figur 5. 
• Inspiratoriska Capaciteten är ju redan begränsad av hyperin-

flationen, och Inspiratory Reserve Volume försvinner prak-
tiskt taget.

• I rutan B visas att patientens tidalvolym nästan slår i taket, 
trots att den är reduceerad.

• I rutan A måste patienten öka sin andningsfrekvens för öka 
minutventilationen lite till.

• Det negativa ösofagustrycket ökade till maximala 50 cm H2O 
– ej visat i bilden.

• Och dyspnén ökar. 

Under min tid på Renströmska sjukhuset följde vi på min avdel-
ning samtidigt andningsfrekvens och PEF. Vi avbröt inte ”ast-
madroppet” förrän andnings frekvensen var nere i 16 andetag 
per minut. Denna frekvens nåddes först någon eller några dagar 
efter uppnådd förbättring av PEF. Tyvärr gjorde vi inte någon 
kontrollerad studie på denna diskrepans. Kanske värt att pröva?

Ökningen av andningsfrekvensen åstadkommes genom förkort-
ning av andningscykeln. Schaaning visade att tiden för inspi-
ration förkortas proportionellt mer än tiden för exspiration. 

Figur 5

Figur 6

Historia/Dyspné



Lung & Allergiforum  •  Nummer 2/2014 55

Historia/Dyspné

Vid max-arbete förkortas inspirationstiden med upp till 50 %. 
Samtidigt ökar inspiratoriska flödet med upp til 250 %. Detta 
bidrar till ökning av det transpulmonella trycket och dyspné-
intensiteten (24). 

Hedstrand i Uppsala var troligen den förste att registrera den 
ökade andningsfrekvensen vid akut astma (6).  I hans astmastu-
die åstadkoms den förkortade andningscykeltiden enbart genom 
förkortning av inandningstiden. Även i den studien ökade in-
andningsflödet kraftigt.

Hos obstruktiva patienter är alltså andningsfrekvens ett 
viktigt indirekt mått på patientens hyperinflation och all-
männa tillstånd.
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9. Sammanfattning
Upplevelsen av ansträngd andning kommer huvudsakligen från 
sensorer i andningsmuskulaturen.

Hos patienter med obstruktiva lungor orsakar hyperinflatio-
nen dyspné genom sin indirekta påverkan på andningsmusku-
laturens form och längd

Hyperinflationen ligger bakom den ”oekonomiska” ökningen 
av andnings frekvensen hos dessa patienter. 

Jag tackar Ingemar Kjellmer och Claes-Göran Löfdahl för vär-
defulla råd och synpunkter på manuskriptet.

ERIK BERGLUND

Medicininstruktioner Sverige AB
Packhusplatsen 2 · 411 13 GÖTEBORG
031-779 99 87 · info@medicininstruktioner.se 

Ta stöd av instruktionsfilmerna  
på medicininstruktioner.se

Med en välinformerad patient ökar möjligheten att  
ordinerad behandling uppnår avsett resultat. 
Säkrare läkemedelsanvändning ökar compliance.

•   Tillgänglig 24 timmar om dygnet 

•   Kostnadsfri tjänst för sjukvården och patienterna

•   Oberoende portal – fokus på användarinstruktioner

•   EN webbadress att komma ihåg – enkelt för alla
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Sven Stavenow – in memoriam

Sven Stavenow i två skeden av livet

Det är få förunnat att äga en ele-
gans och värdighet lika naturlig 
som den som Sven Stavenow 

utstrålade. Att gå ronden med honom 
var alltid en vederkvickande upplevelse. 
Vi som haft förmånen att arbeta en tid 
med honom minns honom som en dis-
tingerad, med tiden grånad men alltid 
mycket vänlig och kunnig företrädare 
för den äldre generationen av lungläkare. 
Den generation som verkligen var banbry-
tande, som till följd av sin egen verksam-
het fick bevittna hur det lungmedicinska 
sjukdomspanoramat på ett omvälvande 
sätt förändrades till det bättre. När Sven 
vid 96 års ålder stilla somnade in, om-
given av sina närmaste, var det efter ett 
rikt liv, både yrkesmässigt och socialt. 
Hans läkargärning utspelades länge vid 
lungkliniken vid Sankt Görans sjukhus, 
dit Sven anlände 1944 och där han kom 
att samarbeta med legendariska kollegor 
som Alf Westergren, som i sin tur arbetat 
med Robin Fåhreus vid utvecklingen av 
blodsänkan och såsom chef vid kliniken 
efterträtt storheter som Emanuel Lindha-
gen och Israel Holmgren.

På S:t Görans sjukhus mötte Sven Stave-
now många patienter med svår tuberkulos 
och fick vara med om att introducera de 
första verksamma läkemedlen mot sjuk-
domen som skördat så många liv. Han 
fick exempelvis tidigt uppleva hur en ung 
kvinna med tbc-meningit, ett tillstånd 
som tidigare alltid varit dödligt, kunde 
behandlas så framgångsrikt med de nya 
läkemedlen att hon överlevde och senare 
även kunde bilda familj. Alf Westergren 
och Sven Stavenow insåg tidigt fördelar-
na med kombinationsbehandling fram-
för monoterapi, som innebar risker för 
resistensutveckling och terapisvikt. De 
beskrev i ett arbete publicerat 1951 i Acta 
Medica Scandinavica effekten av kombi-
nationsbehandling inte bara kliniskt utan 
även på plasmaproteiner och sänknings-
reaktionen. Effekten av kombinations-
behandling vid tuberkulos kom att bli 
dramatisk i synnerhet sedan terapi med 
paraaminosalicylsyra (PAS), streptomy-
cin och sedermera med isoniazid (INH) 

introducerats. I Sverige diagnosticerades 
1941-45 nästan 20000 fall av tbc årligen, 
varav cirka 4400 avled. 1955-59 hade mot-
svarande tal reducerats till drygt 5000 
årligen av vilka nästan 600 avled. Ytterli-
gare drygt 20 år senare diagnosticerades 
knappt 800 individer med tuberkulos 
med ett åttiotal dödsfall som följd. Sven 
Stavenow fortsatte oförtrutet arbetet med 
att bekämpa tubekulosen och var bland 
annat medförfattare till det vårdprogram 
som 1976 publicerades i Läkartidningen, 
utarbetat av en arbetsgrupp inom Svensk 
lungmedicinsk förening. I den gruppen 
ingick även Gunnar Boman, Gunnar 
Dahlström, Åke Hanngren och Lars-
Gösta Wiman, alla betydelsefulla och in-
flytelserika lungmedicinare.

En viktig orsak till de framgångar som 
Sven och hans medarbetare nådde var sä-
kerligen också den anda av empati som de 
skapade inom tuberkulosvården vid Sankt 
Göran, sannerligen ingen självklarhet i 
dåtidens sjukvård. 

En följd av att tuberkulosincidensen 
minskade så snabbt var att sarkoidos lätt-
are kunde urskiljas och att intresset för 
denna sjukdom ökade. Kollegan Sven Löf-
gren vid Sankt Görans lungklinik kunde 
notera att vissa patienter med knölros 
och förstoring av lymfkörtlarna i lunghili 
uppvisade ett sjukdomsförlopp, som var 
skilt från andra sarkoidospatienters. De 

visade sig ha en bättre prognos och till-
ståndet fick snart beteckningen Löfgrens 
syndrom, ett begrepp som fortfarande är 
allmänt vedertaget även internationellt. 
Sven Stavenow samarbetade med Sven 
Löfgren på detta område men skrev även 
på egen hand artiklar om förlopp och 
prognos vid tidig sarkoidos. Han överför-
de sedan denna kunskap till den nyöpp-
nade lungkliniken i Huddinge, där han en 
tid var verksam, och sedan till Thorax-
medicinska kliniken, nuvarande Lung- Al-
lergikliniken, vid Karolinska Sjukhuset i 
Solna. Han blev därmed en av pionjärerna 
inom sarkoidosforskningen vid KS. Svens 
intresse, kunskap och nyfikenhet smittade 
av sig och stimulerade andra kliniker och 
forskare. Bland övriga sarkoidosfors-
kare, som varit eller då ännu var aktiva 
vid lungkliniken på KS kan nämnas Nils 
Svanborg, Erik Ripe, Eva Hedfors och inte 
minst Åke Hanngren. Än idag är intresset 
starkt vid Karolinska Universitetssjukhu-
set för denna immunologiskt fascinerande 
sjukdom, som kan drabba i stort sett alla 
organ i kroppen. Sven Stavenow är en vä-
sentlig anledning till detta och hans insat-
ser förtjänar i högsta grad att framhållas. 

Under sin tid vid lungkliniken på Hud-
dinge sjukhus under 1970-talet deltog 
Sven Stavenow i ett framsynt och fram-
gångsrikt projekt, som avsåg att utnyttja 
dagvårdens möjligheter att avlasta den �
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tungt belastade lungmedicinska sluten-
vården. Det gjordes genom att utred-
ningar genomfördes under dagvård efter 
noggrann föregående planering. Viktiga 
medarbetare i detta projekt var bl.a. Ulla 
Asplund och Lars-Gösta Wiman. De fles-
ta lungmedicinska kliniker lär i dag anse 
att dagvård är en självklar del av verksam-
heten, men så var inte fallet för fyrtio år 
sedan.

Sven var ytterst allmänbildad men hyste 
specifikt intresse för historia och politik 
och han fick utlopp för sin vetgirighet och 
kunskap som ivrig medlem i diskussions-

ANDERS EKLUND
Senior professor, Lung Allergikliniken och 

Institutionen för medicin vid Karolinska 
Universitetssjukhuset och Institutet

klubben Mervetarna. Det passade hans 
läggning som utpräglad sällskapsmän-
niska. Det gjorde också bridge, som han 
spelade från ungdomsåren och sedan livet 
ut. Även om Sven idkade fritidsaktiviteter 
som skidåkning och turer på långfärds-
skridskor långt upp i åren så var han nog 
egentligen mer intresserad av att se på 
olika sportevenemang än att utöva idrott. 
Att han behöll detta intresse långt upp i 
åren vittnar bland annat hans äldsta dot-
ter om. Hon skänkte honom på 95-årsda-
gen boken om Zlatan Ibrahimovich och 
han formligen slukade den! 

Svensk lungmedicin hade i Sven Sta-
venow en utomordentlig företrädare som 
förenade osedvanlig pondus och elegans 
med en svårslagen kombination av gedi-
gen kunskap och vilja att lära nytt. Det 
glädjer oss att vi fått ta del av hans kun-
nande under olika delar av hans långa 
gärning och att han fick ett så långt och 
givande liv även efter att han lämnat den 
professionella arenan.

BJÖRN MOSSBERG
Docent, förutvarande klinikchef vid 

Lungklinikerna på Södersjukhuset och på 
Huddinge Universitetssjukhus

OLOF WIDSTRÖM
Docent, f.d. universitetslektor,

Lung Allergikliniken och Institutionen för 
medicin vid Karolinska Universitetssjukhuset 

och Institutet
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Emfysem

TRANSFORM
”En Multi-Center, Prospektiv, Randomiserad och Kontrollerad Jämförande studie 

för behandling av Heterogent Emfysem med Endobronkiala ventiler eller
medicinsk behandling enligt klinisk praxis.”

Syfte
Syftet med studien är att studera om endobronkiell lungvolym-
reduktion med envägsventiler (EBV) är ett effektivt behandlings-
alternativ, både ur långt och kort perspektiv, för patienter med 
Heterogent emfysem, med avseende på förbättrad lungfunk-
tion och livskvalitet. Vad man hoppas kunna visa är att EBV 
är ett behandlingsalternativ med små risker men stora vinster 
hos selekterade patienter med gravt emfysem. Den förväntade 
kunskapsvinsten torde därmed vara att kunna visa på ett be-
handlingsalternativ, som är förenat med mindre risker än re-
ducerande kirurgi, och har ett bättre behandlingsresultat än 
medicinering enligt lokal klinisk praxis. 

Finansiering 
Utredning och behandling finansieras helt av ventilföretaget 
Pulmonx och remitterande landsting belastas således ej.

Inklusionskriterier
• Erhållet patientsamtycke
• Diagnosticerat heterogent emfysem, heterogenicitetsindex > 15 %
• Män och kvinnor över 40 år
• FEV1 15 % ≤ 45 % av förväntat
• TLC > 100 % av förväntat 
• RV ≥ 180 % av förväntat
• 6MWT 150 < 450 meter
• Ickerökare > 8 veckor innan samtycke

Exklusionskriterier
• Kontraindikation för bronkoskopi
• Aktiv pulmonell infektion 
• > 2 exacerbationer som krävt sjukhusinläggning de senaste 12 

månaderna
• Känd pulmonell hypertention som gör EBV behandling 

olämplig
• Hjärtinfarkt eller annan relevant kardiovaskulär sjukdom de 

senaste 6 månaderna
• Signifikanta bronkiektasier 
• > 2 msk sputumproduktion/dag
• Tidigare Lungvolymreduktion (kirurgisk eller endoskopisk)
• Lungnoduler som kräver ytterligare uppföljning
• Gravida eller ammande kvinnor
• Hyperkapni (PaCO2 > 7.33 kPa)
• Reversibel obstruktion – pre och post BD skillnad FEV1 > 15 % 
• > 25mg Prednisolon (eller liknande) /dag
• Annan kontraindikation bedömt av prövaren
• Närvaro av adhesioner eller tidigare lungkirurgi
• Patient som enligt Helsingforsdeklarationen är olämplig för 

medverkan

Deltagande kliniker i Sverige
Uppsala, PI Gunnar Hillerdal
Lund, PI Lars Ek
Umeå, PI Stefan Barath
Linköping, PI Maria Öhman
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Vilken vård får hemsyrgas-patienterna?

Hemsyrgas är en viktig livsförlän-
gande behandling för patienter 
med kroniskt svår syrebrist på 

basen av KOL. Bedömning och förskriv-
ning av hemsyrgas är en del av vardagen 
på lungmedicinska kliniker. Sverige har 
sedan 1987 ett världsunikt kvalitetsregis-
ter för hemsyrgasbehandling, Swedevox. 
Det är dock inte undersökt hur behand-
lingen är strukturerad vid olika kliniker. 
Vilka resurser finns tillgängliga? Skiljer sig 
syrgasbehandlingen över landet och vad 
kan förbättras? 

För att besvara frågorna skickades hös-
ten 2013 en strukturmåttsenkät ut till de 
48 kliniker som förskriver hemsyrgas i 
Sverige. Enkäten innehöll 26 frågor kring 
syrgassköterskornas erfarenhet och ar-
betsförhållanden, verksamhetens struk-
tur och genomförande samt frågor kring 
hanteringen av palliativ syrgasbehandling. 
Med palliativ syrgas menas behandling i 
syfte att minska andnöd även i frånvaro av 
svår hypoxemi, i motsats till terapeutisk 
hemsyrgas som ges till patienter med kro-
nisk svår hypoxemi i livsförlängande syfte.

Den mailbaserade enkäten besvarades 
av 43/48 kliniker, vilket ger en svarsfrek-
vens på 90 %. 

Övergripande struktur
Hemsyrgas hanteras i huvudsak av lung- 
och medicinmottagningar och startas 
oftast inneliggande på vårdavdelning. 
Syrgassjuksköterskorna är erfarna; två 
tredjedelar har jobbat mer än 5 år med 
hemsyrgas. Arbetet är oftast strukturerat 
efter checklistor. Hälften av klinikerna 
låter patienterna skriva på avtal att de är 
rökfria innan behandlingen.

Huvudfynd
Strukturmåttsenkäten visade på flera vik-
tiga fynd som diskuteras under separata 
rubriker nedan: 1) Behovet av fortsatt 
hemsyrgas utvärderas sällan. 2) Effekten 
av palliativ syrgas utvärderas endast av 
ett fåtal kliniker och det finns frågeteck-
en kring när och hur palliativ syrgas ges. 
3) Strukturerad kognitiv bedömning ut-
förs sällan vid ställningstagandet till hem-
syrgas. 4) Möjligheten att erbjuda hembe-
sök skiljer sig över landet − få hembesök 
görs i Stockholm.

Utsättningsförsök
40 % av klinikerna utför inte rutinmässigt 
utsättningsförsök av hemsyrgas (Figur 1).

I Sverige är vi sämre på att genomföra 
utsättningsförsök än i Danmark, där syr-
gasbehandlingen omprövas rutinmässigt 
för flertalet patienter (1). Det är väl känt 
att många patienter förbättras och inte 
längre uppfyller kriterierna för hemsyrgas 
efter några månader. En stor amerikansk 
studie har visat att syrgasbehandlingen då 
kan avslutas utan försämrad livskvalitet 
eller överlevnad (2). Kontroll av blodgas 
bör göras på luftandning inom 3 måna-
der efter start av LTOT i samband med 

KOL-exacerbation. Om patienten då inte 
uppfyller kriterierna bör syrgasen sättas 
ut på prov med ny blodgaskontroll efter 
1-2 dygn. Om PaO2 ligger bra avslutas 
hemsyrgasbehandlingen. Det är viktigt 
att patienten informeras innan behand-
lingsstart om att syrgas är ett ordinerat 
läkemedel som omprövas och att behand-
lingen sätts ut om patienten inte längre 
uppfyller kriterierna.

Palliativ syrgasbehandling
Enkäten visar på brister i förskrivningen 
och utvärderingen av palliativ syrgasbe-
handling.

Figur 1. Gör ni rutinmässigt utsättningsförsök av LTOT inom 3 månader?

Figur 2. Vid palliativ oxygenbehandling i hemmet, utvärderar ni om patienten upplever lind-
ring inom första veckan?

Hemsyrgas
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Hela 70 % av de som svarade angav 
att det inte utvärderades om palliativa 
patienter fick lindring av insatt syrgasbe-
handlingen (Figur 2). 

Det finns svag och otillräcklig veten-
skapligt stöd för att syrgas lindrar andnöd 
(3). Enligt Swedevox riktlinjer bör pallia-
tiv syrgasbehandling förskrivas restriktivt 
och sättas ut om patienten inte upplever 
lindrad andnöd inom några dagar (3, 4). 
Andra palliativa åtgärder, behandla 
grundsjukdom, opioider och fläkt, är vik-
tiga då syrgas kan innebära ett onödigt 
belastande inslag i det terminala skedet.

Hälften av klinikerna anger att andra 
vårdgivare, framförallt palliativa enhe-
ter, förskriver syrgas i symtomlindrande 
syfte. De palliativa enheter som förskriver 
hemsyrgas registrerar inte sina patienter i 
Swedevox, vilket betyder att det finns ett 
mörkertal kring när och hur palliativ syr-
gasbehandling ges.

Kognitiv bedömning
Hela 88 % av klinikerna genomför inte 
någon strukturerad kognitiv bedömning 
inför uppstart av hemsyrgas. Effektiv och 
säker hemsyrgasbehandling kräver att pa-
tienten kan medverka, bland annat med 
tanke på risken för brand och fallolyckor. 
Svår demens är enligt riktlinjerna en kon-
traindikation för hemsyrgas. Lindrigare 
kognitiv svikt kan vara en relativ kontra-
indikation och i vissa fall skäl till tätare 
uppföljning och ökat stödbehov. Det bör 
beaktas att kognitiv svikt orsakad av sy-
rebristen kan förbättras av behandlingen.

Strukturerad kognitiv bedömning bör 
övervägas i samband med ställningsta-
gandet till hemsyrgasbehandling för att 
klargöra indikationen, risker och behov 
under behandlingen, och utgör ett viktigt 
område för ökad forskning. 

Hembesök
De flesta (70 %) av klinikerna gör hem-
besök till sina syrgaspatienter. Vissa kli-
niker gör hembesök endast i utvalda fall, 
men 16 % gör inga hembesök alls. Det är 
främst i Stockholm det inte görs hem-
besök och en trolig orsak är resursbrist. 
2012 startade 331 patienter (av 1514 totalt 
i landet) terapeutisk hemsyrgas behand-
ling i Stockholm, vilket betyder att en fjär-
dedel av alla patienter alltså inte erbjuds 
hembesök trots att det rekommenderas i 
riktlinjer (4). Hembesök är en viktig del 
av syrgassjuksköterskans arbete för att 
bedöma patienten i sin hemmiljö för att 
tidigt identifiera problem som demens, 
rökning, samt apparatfel, och sparar tid 
och ork för svårt sjuka patienter att ta sig 
till mottagningen. Det är viktigt att resur-
ser tillförs så att alla behövande patienter 
kan erbjudas hembesök.

Förbättringsförslag
Undersökningen identifierade flera möjli-
ga förbättringar av hemsyrgasbehandling:
• Behovet av fortsatt hemsyrgas bör om-

prövas rutinmässigt 1-3 månader efter 
insättning.

• Palliativ syrgas har svag evidens och är 
inte förstahandsbehandling mot and-
nöd. Bör ges restriktivt och sättas ut om 
patienten inte upplever lindring inom 
några dagar.

• Alla enheter som förskriver palliativ 
syrgas bör registrera patienterna i Swe-
devox.

• Kognitiv bedömning bör övervägas in-
för ev. start av hemsyrgas och utvärde-
ras i studier.
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LUFTVÄGSREGISTRETS ÅRSMÖTE 8 OKTOBER 2014
Plats: Linköping Konser & Kongress

TEMA utbildnings-em: ”Inspiration med goda exempel från astma-KOL-vården”

PROGRAM
09.30-10.00 Välkomstkaffe

10.00-12.00 Aktuellt läge Luftvägsregistret. Presentation av verksamhetsberättelse. 
Intressanta data från årsrapporten (Styrgruppen). 

12.00-13.00 Lunch 

13.00-16.00 Utbildnings-em med goda exempel från astma-KOL-vården: 

Moderatorer: Helena Engström, verksamhetschef, Lungkliniken, Universitetssjukhuset i 
Linköping och Thomas Gars, överläkare, Medicinska specialistkliniken, 
Motala lasarett

13.00-13.20 Hur skapar och vidmakthåller vi beteendeförändringar i organisationer/ 
verksamheter? (Anna Svensson)

13.20-13.40 Slutenvården, Medicinska specialistkliniken, Motala lasarett (Thomas Gars)

13.40-13.55 Behovsanalys KOL i Östergötland (Henning Elvtegen)

13.55-14.10 Behovsanalys KOL Västra Götaland (Ann Ekberg-Jansson)

14.10-14.25 Certifiering av astma-KOL-vården i Region Skåne (Birgitta Jagorstrand/ 
Leif Strömberg)

14.25-14.50 Kaffe

14.50-15.20 Primärvården Tjörn

15.20-15.50 VC Ringen, Stockholm 

15.50-16.00 SoS:s Nationella riktlinjer astma-KOL, hur långt har de kommit? 
(Peter Odebäck)

 Avslutning (moderator)

ANMÄLAN TILL MÖTET PÅ LUFTVÄGSREGISTRETS HEMSIDA:
www.luftvagsregistret.se 



Terapiinriktad utbildning i lungcancer 
6-7 oktober 2014, Lejondals Slott, Bro

Varje år får drygt 3.500 personer diagnosen lungcancer och det är den femte vanligaste cancerdiagnosen i 
Sverige. Även om femårsöverlevnaden har förbättrats de senaste åren, är prognosen för lungcancer mycket 
sämre än för många andra tumörgrupper. 
 
Roche AB erbjuder denna utbildning och Svensk Lungmedicinsk Förening och Svensk Onkologisk Förening 
rekommenderar kursen som en fortbildning för läkare som behandlar lungcancerpatienter. Dessa två intensiva 
utbildningsdagar är i huvudsak inriktade på behandling av lungcancer, men kommer också att beröra ämnen 
som nya diagnostiska metoder samt det nationella lungcancerregistret som ett verktyg för kvalitet och forsk-
ning. Kursen ges i form av föreläsningar, patientfall och diskussioner.  
 
Föreläsare 
 Gunnar Wagenius, docent, överläkare, Radiumhemmet, enhet onkologi, Karolinska Universitetssjh, Solna 
    Karl Gustav Kölbeck, överläkare, Lungkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 
    Bengt Bergman, docent, överläkare, Lungkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg 
    Malene Fischer, MD, PhD, Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital, Danmark 
    Stefan Barath, överläkare, Lung- och allergikliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå 
    Mikael Johansson, specialistläkare, Cancercentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå 
    Michael Bergqvist, docent, specialistläkare, Onkologkliniken, Gävle sjukhus 
    Jan Nyman, docent, överläkare, Enheten för onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg 
    Johan Botling, överläkare, Klinisk patologi och cytologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala 
    Simon Ekman, specialistläkare, Onkologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala 
 
Kursledning 
Bengt Bergman, docent, överläkare, Lungkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg 
Jan Nyman, docent, överläkare, Enheten för onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg 
Mira Ernkvist, produktchef, Roche AB 
 
Kursavgift 
3.100 kronor exklusive moms, inkluderar helpension och kursdokumentation.  
Resa ansvarar deltagaren själv för. 
 
Anmälan 
Skall ske skriftligen via särskild anmälningsblankett och godkännas skriftligen av huvudman enligt gällande 
regler. För anmälningsblankett, kontakta Eva-Lena Andersson (se kontaktuppgifter nedan). OBS! Antalet  
deltagare är begränsat till 30 stycken. Senaste anmälningsdag är den 5 september 2014. 
 
Inbjudan skickas till lung- och onkologkliniker.

Kontaktperson 
Mira Ernkvist, tel: 08-726 11 41, mobil: 070-526 12 04, e-post: mira.ernkvist@roche.com 
Eva-Lena Andersson, tel: 08-726 11 29, e-post: eva-lena.andersson@roche.com

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning.  
Fullständig utbildningsbeskrivning finns på  
www.lipus.se (LIPUS-nr: 2014072).

Roche AB 
Liljeholmsstranden 5, Box 47327, 100 74 Stockholm 

Tel: 08-726 12 00, Fax: 08-744 06 81SE.TAR.1404.02

Annons LC-utbildning_okt 2014.indd   1 2014-04-23   14:18:47
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Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF) och
Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm
arrangerar SK-kurs i

Interstitiella lungsjukdomar

Kursbeskrivning: Kursen omfattar interstitiella lungsjukdomars patofysiologi, diagnostik 
och terapi utifrån ett specialistperspektiv. Bild- och vävnadsdiagnostik belyses med hjälp 
av patientfall och vikten av multidisciplinära konferenser exemplifieras. Kursen består 
av föreläsningar och patientdemonstrationer och är granskad och godkänd som specia-
listutbildningskurs av SLMFs styrelse. Kursen innefattar delmål 8 i målbeskrivningen för 
specialistutbildningen i lungsjukdomar.

Tid: 24-26 september 2014

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Kursens målgrupp: Blivande specialister i lungsjukdomar och internmedicin. 
Även blivande specialister i reumatologi kan finna kursen av intresse.

Antal deltagare: 30 st.

Kursavgift: 6000 SEK (inkluderar även kursmaterial, lunch och kaffe/te). 
Resa och boende bekostas av deltagarna.

Sista anmälningsdag: 30 juni 2014
Anmälningsblankett kan laddas ned på www.slmf.se/kalender

Kursledare/ansvarig: Maryam Fathi, Med Dr, Överläkare, Lung-Allergikliniken, 
Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Karolinska Universitetssjukhuset Solna 24/9-26/9 2014

ERS Annual Congress Munich 2014



Svenska 
Lungkongressen 2015

Göteborg 20-23 april 2015

i samarrangemang med

SFFA:s Vårmöte 2015

Planering pågår för fullt!

Samordning sker med Svenska Föreningen För Allergologi, SFFA,  
som planerar ha sitt Vårmöte på måndagen.

Tisdagen blir gemensam utbildningsdag med ämnet: Svår astma. 
Vetenskapliga presentationer och posters, sömnrelaterade  
andningsbesvär, thoraxradiologi och nyheter inom lungtransplantation 
är några ämnen som kommer att stå på programmet på SLMF/SLIF 
dagarna onsdag och torsdag.

Väl mött i ett förhoppningsvis vårligt Göteborg!

Organisationskommittén

Jan Hedner
Professor Lungmedicin

Monica Arvidsson
Sektionschef Allergi

Catharina Dellborg
Sektionschef Lungmedicin

Ulla Johansson
SLIF

Teet Pullerits
SFFA

Mona Palmqvist
Verksamhetschef

Program, anmälnings- och abstractformulär och information kommer att finnas på:

www.lungkongressen.se

Datum:
SFFA:s Vårmöte 20 april
Gemensam utbildningsdag (Svår astma) 21 april
Lungkongressen 22-23 april

Plats:
Svenska Mässan i Göteborg
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Swedevox årliga registerdag • 19 september
Tema: (Flyg)resa med andningshjälpmedel

Plats: Rosersbergs slott, fyra taximinuter från pendeltågsstationen
och tio taximinuter från Arlanda 

Tid: 10.00 – 15.30. Vi ordnar transferbuss efter mötet till pendeltågsstationen 
och till Arlanda

Avgift: Ingen

Anmälan: Sker på Swedevox hemsida www.ucr.uu.se/swedevox 

Andningssviktregistret Swedevox inbjuder till den årliga registerdagen, denna gång i september 
och numera frikopplat från Svensk Lungmedicinsk Förenings möte på våren. Programmet vänder 
sig till läkare, sjukgymnaster och sjuksköterskor som arbetar med andningssvikt och registret 
Swedevox. Mötet ligger i direkt anslutning till oxygenkursen (18-19 september) och det går
utmärkt att kombinera deltagande vid kursen och registerdagen.

Preliminärt program för registerdagen
10.00 – 10.30 Introduktion, allmänt om registret och vad som är på gång.
10.30 – 11.30 Senaste registerdata (oxygen, ventilator, CPAP) från 2013
11.30 – 12.00 Kommande nya variabler i oxygendelen presenteras. 
  En speciell registervariant för barn är också på gång.
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.20 Flygning och andningshjälpmedel. Anne Edvardsen från Oslo presenterar 
  sin avhandling och vi har också inbjudit representanter från flygindustrin.
14.20 – 14.40 Kaffepaus
14.40 – 15.30 Praktiska registertips, checklistor.

Observera att detaljer i programmet kan komma att ändras men temat (flyg)resa med andnings-
hjälpmedel kommer inte att ändras.

Swedevox årliga oxygenkurs • 18-19 september 
Andningssviktregistret Swedevox inbjuder till den årliga oxygenkursen to-fr 18-19 september.

Plats: Rosersbergs slott, fyra taximinuter från pendeltågsstationen och tio taximinuter från Arlanda. 
Övernattningsmöjlighet finns både för natten 17-18 samt 18-19 september.

Kostnad: Se Swedevox hemsida www.ucr.uu.se/swedevox där man också anmäler sig till kursen.

Målgrupp: Sköterskor och andra som arbetar praktiskt med oxygenterapi i hemmet.
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SLMF:s STYRELSE SFFA:s STYRELSE

Inger Dahlén 
Ordförande 
Lung- och allergisjukdomar, Medicin- och thoraxdivisionen, 
Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala, Tel: 018-611 00 00, 
ordforande@slmf.se

Magnus Sköld
Avgående ordförande
Karolinska Universitetssjukhuset, Lung Allergi kliniken, Solna 
Box 60 500, 17176 Stockholm, avg-ordforande@slmf.se

Pierre Sobrino
Vice ordförande
Ansvarsområde: Remissgranskning
Falu lasarett, Lung- allergisektionen, Medicinkliniken
791 82 Falun, Tel: 023-49 20 00, vice-ordforande@slmf.se 

AnnaMaria Péterffy 
Facklig sekreterare
Ansvarsområde: Protokoll och kallelser
Lungmedicin- och allergologi, SU Sahglrenska, 
413 45 Göteborg, Tel: 031-342 10 00, facklig-sekr@slmf.se

Anders Blomberg 
Vetenskaplig sekreterare
Medicincentrum, Lung- och allergisektionen, NUS, 
901 85 Umeå, Tel: 090-785 22 34, vetenskaplig-sekr@slmf.se

Valentyna Yasinska
Kassaförvaltare
Ansvarsområde: Medlemsansvarig
Lung och allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset 
Huddinge, 141 86 Stockholm, Tel: 08-585 800 00 
kassor@slmf.se

Stéphanie Mindus
Ledamot, redaktör
Ansvarsområde: Medlemstidning
Lung Allergi Kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm, Tel: 08-517 700 00 
redaktor@slmf.se

Lennart Nilholm
Ledamot
Ansvarsområde: Utbildningsfrågor
Lungkliniken, Universitetssjukhuset i Örebro
Tel: 019-60 21 00, utbildning@slmf.se

Alexis Pulga
Ledamot, webredaktör
Ansvarsområde: Hemsida
Lung- och allergikliniken
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund
Tel: 046-171573
E-mail: webmaster@slmf.se

Helga Asgeirsdottir
Yngre ledamot
Lungmedicin och allergologi, SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg, Tel: 031-342 10 00
yngreledamot@slmf.se

Lena Olsson
Adjungerad ledamot
Ansvarsområde: internationella frågor
Lungmedicin, SU Sahlgrenska, 413 45 Göteborg, 
Tel: 031-342 10 00, adj_ledamot@slmf.se

Teet Pullerits
Ordförande 
Astma- och allergimottagningen, SU Sahlgrenska
413 45 Göteborg
teet.pullerits@vgregion.se  

Peter Odebäck
Vice ordförande 
Skagerns Vård och Hälsoenhet, Hemgatan 10 
547 31 Gullspång 
peter.odeback@capio.se 

Lucia Mincheva-Nilsson
Vetenskaplig sekreterare 
Klinisk immunologi, Norrlands universitetssjukhus 
901 85 Umeå 
lucia.mincheva-nilsson@climi.umu.se

Ulla Nyström Kronander
Kassör 
Allergicentrum 
Universitetssjukhuset i Linköping  
581 85 Linköping  
Ulla.Nystrom.Kronander@lio.se

Maria Håkansson
Administrativ sekreterare
Lung och allergimottagningen 
Skånes universitetssjukhus
221 85 Lund
Maria.A.Hakansson@skane.se

Åke Davidsson
Ledamot, ansv. för internationellt samarbete 
ÖNH-kliniken
Universitetssjukhuset
701 85 Örebro
ake.davidsson@orebroll.se

Nicholas Brodszki
Ledamot
Barnkliniken, Lund
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund
Nicholas.Brodszki@skane.se

Ann Pontén
Ledamot
Yrkes- och miljödermatologiska avd
Hudkliniken
Skånes universitetssjukhus
205 02 Malmö
ann.ponten@med.lu.se

Caroline Nilsson
Ledamot
Sachsska Barnsjukhuset (Södersjukhuset)
118 83 Stockholm
caroline.nilsson@sodersjukhuset.se

Eva Hallner
Sekretariat 
Institutet för miljömedicin (IMM)
Karolinska Institutet
Box 210, 171 77 Stockholm
eva.hallner@ki.se

www.slmf.se www.sffa.nu

Studierektorer lungsjukdomar Sverige:
NUS Umeå: Annika Wallin (annika.wallin@vll.se)
SU Göteborg: Margaretha Smith (margaretha.smith@lungall.gu.se)
KS Solna: Theo Gulen (Huddinge) (theo.gulen@karolinska.se)
Maria Diakopoulou (Solna) (maria.diakopoulou@karolinska.se)
US Örebro: Lennart Nilholm (lennart.nilholm@orebroll.se)
Linköping: Lennart Persson (lennart.persson@lio.se)
SUS Lund/Malmö: Ronny Öhman (ronny.ohman@skane.se)
Akademiska Uppsala: Inga Sif Ólafsdóttir (inga_sif.olafsdottir@
medsci.uu.se)

Styrelse
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2014

6-10 september ERS Annual Congress München, Tyskland

9 september SLMFs vetenskapliga symposium i samband med ERS München, Tyskland

24-26 september Interstitiella lungsjukdomar Stockholm

26-30 september ESMO 2014 Congress Madrid, Spanien

25-30 oktober CHEST 2014 Austin, USA

3-7 november Respiratorisk insufficiens, hemrespirator och oxygen Uppsala

12-14 november (prel) Avancerad bronkoskopi – diagnostik och terapi Lund

21-22 november VI Scandinavian COPD Research Symposium Oslo, Norge

2014

2-3 september Övergripande kurs i allergiska sjukdomar/ASIT-kurs Halmstad

18-20 september Skin Allergy Meeting (SAM) Krakow, Polen

25-26 september Barnallergisektionens höstmöte Stockholm

3 oktober Allergidagen 2014, tema "Födoämnesallergi" Stockholm

9-11 oktober Food Allergy and Anaphylaxis Meeting (FAAM) Dublin, Irland

6-10 november American College of Allergy, Asthma & Immunology 
(ACAAI) Annual Meeting

Atlanta, USA

13-15 november ISAF 2014, International Severe Asthma Forum Aten, Grekland

4-5 december Medicinska riksstämman Stockholm

6-9 december WAO International Scientific Conference (WISC 2014) Rio de Janeiro, Brasilien

12-13 december EUROBAT, European Consortium on Application of Flow 
Cytometry in Allergy

München, Tyskland

Kongresskalender

SLMF

SFFA


