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�

SLMF – Sveriges mest inspirerande förening…

När jag nu efter den nordiska lungkongressen (NLC) 
i Visby sätter mig ner för att skriva min sista ledare i 
egenskap av ”vetenskaplig sekreterare emeritus”, kunde 

jag inte låta bli att läsa vad jag skrev för ett år sedan. Då hade jag 
just varit på svenska lungkongressen, SLK, i Örebro och därefter 
avnjutit en rekordvarm Kristi Himmelsfärdshelg uppe i Umeå. 
I år kan man ju inte glädjas åt vårvärmen – i alla fall inte på 
våra breddgrader – och det kommer nog att ta ytterligare någon 
vecka innan våra björkar slår ut.

En annan viktig tradition i ledaren i nummer två av LoAF är 
att tacka alla för en mycket lyckad lungkongress – i detta fall en 
nordisk sådan. Att denna ägde rum på Wisby strand – Nordens 
mest inspirerande mötesplats – gör ju inte saken sämre. Som 
medlem i organisationskommittén känns det naturligtvis något 
anspråksfullt att lyfta upp årets NLC, men de flesta jag pratat 
med var mycket nöjda med arrangemanget, föredragen, det 
vetenskapliga och kliniska kunskapsförmedlandet samt inte 
minst att få besöka Gotland i vårskrud. Även om nordanvinden 
bet i kinderna, fick vi njuta av härligt soligt väder, och solned-
gången under kongressmiddagen kryddad med NLCs president 
Eva Lindbergs förmåga att skapa god stämning var ”pricken över 

i”. Så jag vill därför framföra mitt varma tack till alla er som kom 
till Visby, till talare och övriga medverkande, Akademikonfe-
rens för utmärkt organisation, alla sponsorer och sist men inte 
minst organisationskommittén med Eva Lindberg i spetsen, utan 
vars entusiasm och arbetsinsats denna konferens inte hade varit 
möjlig! Vi kommer senare i detta nummer av LoAF att få en rad 
glimtar ur det digra programmet, så ni som inte hade möjlighet 
att vara med får bläddra några sidor längre fram i tidningen för 
en exposé av vad kongressen bjöd på!

Vid årsmötet var det dags för mig tillsammans med Inger Dahl-
én, Valentyna Yasinska, Lena Olsson och Nikolaos Lazarinis att 
lämna styrelsen. Inger har gjort sitt sista år som avgående ordfö-
rande, Valentyna som kassör, Lena som internationell represen-
tant och Nikolaos som web-ansvarig. Vi som avgår får tacka för 
det förtroende som vi fått att leda föreningen och för fantastiska 
år i SLMFs styrelse! Det är alltid med visst vemod man lämnar 
ett uppdrag, men vi ersätts av nya friska krafter, och det är med 
glädje vi får hälsa Ludger Grote, Göteborg, välkommen som 
vetenskaplig sekreterare, Stefan Barath, Lund, som tillträdande 
ordförande, Olga Petterson, Danderyd, som kassör och Johan 

Bästa kollegor!

SLMFs avgående styrelsemedlemmar, Inger Dahlén, Valentina Yasinska, Lena Olsson och Anders Blomberg.
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Bood, Stockholm, som web-ansvarig. Stephanie Mindus åter-
kommer också i styrelsen som ansvarig för internationella frågor 
och samverkan med ERS. Vi hade under årsmötet även glädjen 
att presentera en ny hedersmedlem i SLMF – Eeva Piitulainen, 
Malmö, vars unika arbete inom alfa-1-antitrypsinforskningen 
uppmärksammats såväl nationellt som internationellt. Hennes 
arbete presenteras i en separat artikel i aktuellt LoAF-nummer.

Hur kan man nu som vetenskaplig sekreterare sammanfatta sina 
fyra år i SLMFs styrelse? Detta är givetvis inget man gör med 
några korta ord i en ledare, utan jag vill snarare teckna några 
års historia genom att blicka framåt. Så här kommer några er-
farenheter…

Under våren 2017 hade vi tyvärr alltför få anmälningar för att 
kunna genomföra den planerade specialistexamen i lungmedicin 
i Örebro. Vi har dock inom SLMF en rad ”coming men and wo-
men”, och vi kommer förhoppningsvis att se dessa på specialist-
examen längre fram – en del sannolikt redan 2018, då vi gör ett 
nytt försök i Örebro. SLMF har genom åren utvecklat en mycket 
gedigen utbildningsportfölj inom ST-utbildningen med kurser 
som i stort sett helt täcker Socialstyrelsens kunskapsmål inom 
specialiteten. Att dessa kurser inte ges via LIPUS utan av de 
enskilda klinikerna gör också att vi inom SLMF kan säkerställa 
att våra ST-läkare får kursplats och även ge rekommendationer 
till när i utbildningen man bör gå de olika kurserna. Min upp-
fattning är att, även om denna organisation ger något dyrare 
kursalternativ än via LIPUS, så håller kurserna god kvalitet och 
SLMF kan stå som garant för ett strategiskt väl genomtänkt ut-
bildningspaket. Det är även mycket glädjande att vi nu inom 
SLMFs regi kommer att erbjuda kurser på post-graduatenivå. 
Först ut här är en kurs i Ovanliga lungsjukdomar, som ges i mars 
nästa år i Malmö, och vi hoppas att detta initiativ kommer att 
fortsätta med 1–2 PG-kurser varje år. 

Under min tid som vetenskaplig sekreterare har också sam-
arbetet med European Respiratory Society, ERS, fördjupats, och 
ett samarbetsavtal signerades av undertecknad och dåvarande 
ordförande Inger Dahlén under NLC i Oslo för två år sedan. 
Fördelen för SLMFs medlemmar är att vi nu automatiskt blir 
medlemmar i ERS och bl a kan delta vid ERS-konferenserna till 
reducerat pris liksom ta del av mycket annat. Mer information 
finns på ERS hemsida, www.ersnet.org. I likhet med tidigare år 
kommer SLMF att arrangera ett vetenskapligt symposium under 
ERS, som i år äger rum i Milano. På hemsidan och längre fram 
i LoAF finns information om och möjlighet att anmäla sig till 
SLMFs vetenskapliga möte under ERS den 12/9. I år kommer 
Petrea Ericson, Göteborg och Ulrika Lindberg, Lund att presen-
tera sina avhandlingar, varefter vi fortsätter diskussionerna och 
äter gemensam middag. Kvällsmötet arrangeras i samarbete med 
läkemedelsindustrin, nu med Mediahuset som praktisk arrangör, 
och SLMFs styrelse hoppas på lika god uppslutning som under 
tidigare år! Dessutom anordnar ERS en s k Respiratory Update 
i Stockholm den 17 november, se mer info på hemsidan!

Som tidigare vetenskaplig sekreterare inom SLMF och med 
erfarenhet från bedömningsarbete av forskningsansökningar 
inom flera områden och inom flera organisationer, brinner jag 
för att möjliggöra en vidare utveckling av den kliniska lung-
medicinska forskningen i Sverige. Här lyfter jag som tidigare 
fram min gamla käpphäst att vi inom SLMF kan bli bättre på 
att sprida information om de lungmedicinska avhandlingar som 

presenteras. Jag vill därför rekommendera alla nyblivna doktorer 
att publicera sina ”spikblad” på SLMFs hemsida – de kan med 
fördel skickas med mail till vår nye webmaster Johan Bood på 
e-mailadressen webmaster@slmf.se, så att vi kan uppdatera lis-
tan med lungmedicinska avhandlingar. Som jag även tidigare 
påpekat, är alla nya doktorer inom lungmedicin/allergisjukdo-
mar eller närliggande områden varmt välkomna att publicera 
en sammanfattning av sin avhandling i LoAF. Vi kan på så sätt 
använda ytterligare ett forum att sprida information om upp-
nådda forskningsframsteg!

Sedan vill jag också påminna om att det nu är fjärde gången 
som SLMFs lungmedicinska forskningsanslag utannonseras – 
se annons på hemsidan eller längre fram i aktuellt nummer av 
LoAF. Forskningsanslaget är en fantastisk möjlighet där SLMF 
i samarbete med läkemedelsindustrin kan stödja lungmedicin-
ska projekt. Jag vill därför verkligen uppmana alla forskare med 
kliniska lungmedicinska projekt att söka, och framför allt dem 
som är yngre och som söker utveckla sin egen forskningslinje. 
Anslaget söks under sommaren, ansökningarna bedöms under 
hösten och vem/vilka som erhåller anslaget kommer att till-
kännages i nummer 4/2017 av LoAF. Som brukligt är kommer 
det/de projekt som får anslag att presenteras genom en artikel 
i LoAF och som föredrag på Svenska Lungkongressen (SLK) i 
Linköping nästa vår. Samtidigt vill jag tacka de allra första mot-
tagarna av SLMFs forskningsanslag, Magnus Ekström och Johan 
Grunewald, för den uppskattning de framfört över anslaget och 
för de vetenskapliga rapporter som publicerats i LoAF. Slutligen 
vill jag givetvis framföra mina och styrelsens varma gratulatio-
ner till Annelie Behndig och Anders Lindén, som under NLC i 
Visby fick motta det senaste forskningsanslaget och presentera 
sin viktiga forskning inom KOL-området.

 
Kära vänner inom SLMF – jag vill innan jag slutar denna min 
sista ledare i LoAF varmt tacka för förtroendet att få medverka 
som vetenskaplig inspiratör inom SLMF. Som ni sett ovan har 
mycket positivt hänt inom vår förening, och det är med stor 
förväntan jag ser fram mot nya vetenskapliga upptäckter inom 
lungområdet. Sedan vill jag också önska min efterträdare, Pro-
fessor Ludger Grote, allt gott i sitt arbete som vetenskaplig se-
kreterare – ett verkligen utmanande och stimulerande arbete i 
landets mest inspirerande förening!

Till sist vill jag också önska dig en riktigt skön sommar! Njut 
av god läsning i detta nummer av LoAF så ses vi kanske i Mi-
lano i september! Glöm inte att anmäla dig till det vetenskapliga 
kvällsmötet! 

Om du är forskare – glöm inte heller att söka SLMFs forsk-
ningsanslag! 

Bästa sommarhälsningar
ANDERS BLOMBERG

”Vetenskaplig sekreterare emeritus”
Svensk Lungmedicinsk Förening 

och Lungläkare i Björkarnas stad, Umeå
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Kära kollegor!

CAROLINE NILSSON
Ordförande SFFA

Nu har SFFA bytt ordförande från Ulla Nyström, allergolog 
i Linköping som gjort ett förträffligt arbete, till jag själv 
som skriver min första ledarspalt i Lung & Allergiforum. 

Det är ett hedrande uppdrag att representera alla medlemmar i 
Svenska Föreningen För Allergologi. Tillsammans med de övriga 
i styrelsen ska jag göra mitt bästa för allergologin i Sverige. Jag är 
barnläkare och barn- och ungdomsallergolog på Sachsska barn- 
och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset i Stockholm. På Sachs-
ska är jag enhetsansvarig för vår allergi och lungenhet. Jag är 
sedan några år specialistsakkunnig i barnallergologi i Stockholm. 
Min arbetstid delas mellan klinik och forskning. Forskningen 
handlar mest om förbättrad diagnostik och behandling inom 
området matallergi. I styrelsen för SFFA har jag under två år 
varit ledamot och de senaste två åren skattmästare (kassör). Vid 
årsmötet i år avgick Catrin Holgén efter att ha skrivit utmärkta 
protokoll som sekreterare. Styrelseledamot Lars Häljesgård har 
avgått under året. Nya medlemmar i styrelsen är barnallergolog 
Jon Konradsen, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm, Marit 
Westman, ÖNH-läkare på Karolinska sjukhuset, Stockholm och 
Patrik Nordenfelt, vuxenallergolog från Jönköping. Åke Davids-
son fortsätter i styrelsen som internationell representant. Kvar i 
styrelsen sedan tidigare är Ann Pontén, dermatolog från Lund, 
Adina Pascu, vuxenallergolog från Göteborg, Maria Jenmalm, 
professor i experimentell allergologi samt Kerstin Romberg, all-
mänläkare från Skåne. 

Årsmötet hölls under föreningens vårmöte i Bonnierhuset, 
Stockholm. Vårmötet hade i år ett annorlunda upplägg då SFFA 
arrangerade mötet tillsammans med Dagens Medicin och Astma 
och Allergiförbundet. Fokus på mötet var att påverka besluts-
fattare att satsa på allergisjukdomar för att förbättra utredning 
och omhändertagande av patienter med dessa sjukdomar. Dag 
Larsson, (S), ordförande i sjukvårdsdelegationen, SKL, deltog 
som representant för politiken. Under dagen fick vi också höra 
om Finland som det goda exemplet där man under många år 
arbetat med nationella astma- och allergiprogram. Norrländska 
representanter, Anna Winberg och Eva Rönnmark, föreläste om 
födoämnesallergier och pollen- och pälsdjursallergier. Under 
eftermiddagen fick vi höra om kostnader för allergisjukdomar 
av Lars-Åke Levin från Linköping och om Sverige behöver ett 
nationellt allergiprogram av Greta Smedje från Folkhälsomyn-
digheten. Läs gärna sammanfattningar av alla föreläsningar i 
detta nummer.  Tack alla som deltog.

Till hösten har vi glädjen att fira IgE 50 år, den 6 oktober. Det 
kommer att firas med ett internationellt möte på Karolinska 
Institutet i Aula Medica och med efterföljande middag på 
Wasamuseet. Det här mötet kommer att ersätta höstmötet och 
kommer att bli något att minnas. Till mötet på Karolinska In-
stitutet kommer flera internationella toppföreläsare. Alla som 
är intresserade av allergologi är välkomna, läs mer på SFFAs 
hemsida där program finns och anmälan kan göras. 

För några år sedan kom Socialstyrelsens riktlinjer för astma/
KOL och nu kan vi glädja oss att certifierade astma/KOL-mot-
tagningarna blir fler och fler. Det är dock ojämnt över landet och 
fortsatt arbete krävs. Annat som hänt under året är att det är 
leveransproblem för allergen för subkutan immunoterapi. SFFA 
har på hemsidan förslag, för de som arbetar med subkutan im-
munoterapi, hur man kan gå tillväga. Under våren har vi även 
blivit varse om att Epipen av vissa batcher dragits in efter två be-
kräftade reklamationer där utlösningsmekanismen inte fungerat 
korrekt på grund av en potentiell defekt i en komponent från en 
underleverantör. Mer information finns på MEDAs hemsida. 

Den som har en specialistutbildning i allergologi (vuxen) kan 
nu ta en examen. Sedan 2008 erbjuder EAACI/UEMS (Union 
Européenne des Médicins Spécialistes) möjligheten att genom-
föra en europeisk kunskapsexamen inom allergologi och klinisk 
immunologi vilket äger rum årligen under EAACI kongressen. 
Eftersom det i den svenska specialiteten inte ingår lika mycket 
klinisk immunologi som i den europeiska kan en del av dessa 
moment tas bort för svenska deltagare. Examinationen äger i 
år rum den 17 juni på EAACI i Helsingfors, se mer information 
på SFFAs hemsida. 

Nu sitter jag på en skärgårdsö och tittar stundtals ut på den skira 
och kvillriga våren, träden får mer och mer blad allteftersom 
helgen går. Jag önskar er alla en skön vår och en härlig sommar 
(den kommer snart).



Annons
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NLC 2017: Presidenten har ordet

Tankarna på att få chansen att anordna en nordisk lung-
kongress på min hemö Gotland har funnits i många år 
och nu har det äntligen blivit verklighet. Och lyckat blev 
det (även om jag inser att uttalandet inte kommer från 
en helt opartisk person…). 

A tt planera en kongress innebär att man lägger upp en plan 
där det i planeringen ingår mycket jobb som accelererar 
ju närmare kongressen man kommer. En initial stor oro 

att ekonomin skall gå runt lugnar sig när sponsorer och utstäl-
lare skrivit på kontrakt för att därefter åter tillta och övergå till 
ångest innan anmälningarna börjar rulla in. Vidare måste man 
lägga in i beräkningen att det nära inpå kongressen inträffar 
några katastrofer med program/lokaler/ilskna deltagare. Givet 
att allt detta fanns med i ursprungskalkylen så gick allt precis 
som planerat. Och oavsett hur mycket jobb man lägger ner är 
det två saker som slutligen avgör om det blir ett bra möte: 1) Bra 
vetenskapligt program och 2) vädret. 

Det är imponerande att se hur många som jobbar väldigt 
mycket och under lång tid inför en kongress. Organisations-
kommittén började sitt arbete i maj 2016 och alla har sen dess 
varit aktiva. Kursledare för post-graduate-kurserna har lagt ner 
stort arbete på att sätta ihop kursprogram och kontakta före-
läsare. Många har varit engagerade i förberedelser av enskilda 
symposier och flera av årets symposier planerades i samråd med 
nordiska ämnesföreträdare. Jag kan heller inte upphöra att för-
vånas över hur snabbt och positivt de allra flesta svarar på för-
frågningar om att ställa upp oavsett det gäller att föreläsa eller 
moderera på kurser, symposier eller postersessioner. Det finns så 
mycket kraft inom SLMF och våra nordiska systerorganisationer 
vilket man inte minst märker när något fallerar; en föreläsare 
blir sjuk, någon misstar tiden på sitt föredrag – och direkt finns 
det personer som ställer upp och löser problemen på bästa sätt. 

Så här efteråt kan vi summera hur det gick och konstatera att 
det vetenskapliga programmet blev rakt igenom väldigt bra. Alla 
lungmedicinens områden fanns företrädda från alla deltagande 
länder och en bra blandning av olika professioner. Och vädret? 
SMHI:s prognos veckan innan att det skulle bli regn alla tre 
dagar men inslag av snöblandat regn slog aldrig in. Istället sken 
solen större delen av tiden över Visby och framför allt hade den 
vänligheten att visa sig innan den försvann ner i Östersjön inför 
alla deltagare på kongressmiddagen. 

För egen del har alltid hyst en stor förkärlek till de nordiska 
lungkongresserna och de kommer även fortsättningsvis att prio-
ritera dessa möten högt. 

Tack alla ni 590 (!) som kom till Visby och bidrog till att detta 
blev en riktigt lyckad kongress!

Vi ses i Tallinn 13-15 juni 2019!

EVA LINDBERG
f.d. president

(Presidentskapet skiftar när kongressen är avslutad,
då tar nästa värdnation över)
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Globalisering och lungsjukdom

Referat från Nordic Lung Congress 2017

Nordiska lungkongressen samlar i 
huvudsak deltagare från sex gan-
ska likartade länder i Europas 

nordligaste utkanter och Visby är – trots 
sin omisskännliga aura av urgammalt 
handelscentrum och hansestad – ärligt 
talat inte någon global metropol. Ändå 
var känslan av att vi deltog i ett betydan-
de och internationellt sammanhang något 
som genomsyrade onsdagens stora och 
välbesökta öppningssymposium. Temat 
var ”Globalisation and the lung” och öpp-
ningstalaren var ERS tidigare president 
Jørgen Vestbo från Danmark, numera 
representerande Manchester. Vi bjöds 
på en genomgång av lungmedicinens fem 
stora – KOL, astma, pneumoni, TBC och 
lungcancer – ur ett globalt perspektiv, där 
det snabbt stod klart att fattigdom och kli-
matförändringar kommer att ge oss stora 
lungmedicinska utmaningar även i fram-
tiden. I takt med att dödligheten minskar i 
exempelvis hjärt-kärlsjukdom och banala 
infektioner, klättrar lungsjukdomarna 
redan på listan över globala dödsorsaker. 
KOL, som en gång i tiden var något av 
en vällevnadssjukdom förbehållen väst-
världen, är numera att betrakta som en 
globalt spridd fattigdomssjukdom. Änd-
rade rökvanor i kombination med ökande 
luftföroreningar gör att en än mer ökande 
incidens är att vänta i såväl Asien som 
Afrika, och ytterligare utmaningar för 
KOL-vården uppstår i länder med hög 
prevalens av HIV och TBC. Globalt sett 
finns också en enormt spridd riskfaktor 
som vi ofta glömmer i Norden, nämligen 
dålig inomhusmiljö till följd av eldning 
och matlagning. Hur ska man då komma 
till rätta med dessa de ”fem stora”? Jo, 
huvudspåret är prevention. Prevention 
och åter prevention. Och då inte bara på 
tobaksplanet, utan även på ett mer omväl-
vande plan. För om vi nu vet att utsläpp 
och luftföroreningar både i sig själva och 
via klimatförändringar resulterar i lung-
sjukdomar, fattigdom och dödlighet, så 
måste vi agera i tid. En tydlig parallell 
drogs till 1900-talets ozonhål, där alla 
kurvor pekade mot katastrofala insjuk-
nandetal i hudcancer men där man med 

gemensamma, internationella överens-
kommelser lyckades hejda den negativa 
utvecklingen i tid. Långsiktigheten bakom 
ozonförkämparnas ansträngningar impo-
nerar: inte förrän 100 år senare kommer 
vi att få se de fulla effekterna. För lung-
sjukdomarna är läget alltså ungefär det-
samma idag, med skillnaden att vi ännu 
inte verkar ha nått fram till den globala 
uppvärmningens kulmen. Och därifrån 
tar det alltså ytterligare cirka etthundra 
år tills incidensen är nere på ”normala” 
nivåer igen. För alla oss som tagit flyget 
till Gotland var dessa insikter onekligen 
lite obekväma, samtidigt som tankarna 
på flygresan fungerade som en brygga till 
nästa tema.

Flygresor ses ju allt mer som en självklar-
het, och så även hos de med lungsjuk-
dom. Detta innebär en extra utmaning 
för såväl lungpatienten själv, som för den 
läkare som ombeds ge råd inför resan. 
Andningsrelaterade besvär är den näst 
vanligaste tillbudet under flygresor och 
bland KOL-patienter får c:a 20 % symp-

tom under flygresan. Med anledning av 
detta berättade Anne Edvardsen från 
LHL-klinikene Glittre i Norge om lung-
sjukdom vid flygresor och hur vi ska tänka 
kring detta.

Vid flygresor på hög höjd ändras syr-
gastrycket och i och med detta även satu-
rationen. Hos en lungsjukperson kan sa-
turationen bli så låg att syrgasbehandling 
kan behövas även hos dem som normalt 
sett inte är syrgaskrävande. 

En bedömning avseende risker med 
flygresa och eventuellt behov av syrgas 
kan behöva göras på patienter som tidi-
gare haft problem vid flygresor, de med 
allvarlig KOL, astma eller restriktiv lung-
sjukdom, de med bullös lungsjukdom, 
anemi, pulmonell hypertension, nylig 
exacerbation, samsjuklighet som förvär-
ras av hypoxemi samt de som redan är 
syrgaskrävande. 

En första bedömning kan göras med 
pulsoxymetri och 6MWT. Vid vilosatu-
ration på >95 % och Sp02 > = 84 vid vid 
6 MWT bör flygresa kunna företas utan 
syrgassupplement medan patienter med 

Jørgen Vestbo, Manchester.
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saturation under 92 % eller som sjunker 
under 84 % vid gångtest bör ha syrgas un-
der flygresan. För de patienter som ham-
nar i gråzonen däremellan kan man över-
väga HAST, ett hypoxitest där patienten 
får inandas 15 % syrgas, vilket motsvarar 
förhållandena vid lägsta tillåtna kabin-
tryck under flygresa. De som då sjunker 
under 85 % i saturation eller pO2 6,6kPa 
rekommenderas syrgas.

Målet är en saturation över 90 % under 
flygresan och med hänvisning till BTS- 
rekommendationer förespråkade Ed-
vardsen 2l syrgas till de som inte har syr-
gas i hemmet medan de som har syrgas 
ökar flödet med 2l/min. Patienter som re-
dan har syrgasbehandling i hemmet med 
mer än 4l/min bör avrådas från flygresor. 
Vid flyg på mindre än en timme behöver 
ingen extra syrgas ges. 

I symposiets tredje och sista del med 
rubriken ”Understanding phenotypes – 
the way forward to P4 medicine” berät-
tade Thorarinn Gislason från Universi-

tetssjukhuset i Reykjavik om framtidens 
sjukvård i form av P4 medicine. P4 står 
för Predictive, Preventive, Personalized 
och Participatory. Med hjälp av kluster-
analys av stora dataset kan man hitta nya 
fenotyper med gemensamma drag i syfte 
att individualisera och förbättra behand-
lingen för patienterna.

Sömnmedicin och obstruktiv sömnap-
né lämpar sig ypperligt för detta då det 
ofta finns tillgång till stora mängder data 
genom polygrafier och extensiva frågefor-
mulär, medan endast en mycket begrän-
sad del av denna information i nuläget 
ligger till grund för beslutet om vilken 
behandling patienten ska få. Med hjälp 
av klusteranalys kan man ringa in nya fe-
notyper och på så sätt bättre förutse vilka 
som kommer ha nytta av en viss behand-
ling. Som exempel visade Gislason på en 
av forskargruppens nyligen publicerade 
studier där normalviktiga sömnapnoiker 
med insomnisymptom kunde identifieras 
som en grupp som var mindre följsamma 
till CPAP-behandling (Eysteinsdottir B 

et al, J Sleep Res 2017). Också vad gäl-
ler P4:s fjärde P, Participatory, finns goda 
förutsättningar inom sömnmedicin med 
ökade möjligheter till telemedicin där pa-
tienterna själva kan ta del av sina behand-
lingsresultat och behandlingsjusteringar 
kan göras på distans.

Sammantaget förmedlade öppningssym-
posiet en känsla av internationellt sam-
manhang och hoppfullhet, samtidigt som 
ämnena pendlade från det apokalyptiska 
till det nytänkande. Det är helt uppenbart 
att lungmedicinen står inför stora och 
delvis annorlunda utmaningar i en glo-
baliserad värld där fattiga och rika lever 
sida vid sida, där flyget och rörligheten är 
en självklarhet och där individualisering 
har blivit ledordet även inom forskningen. 

ERIKA BROSTRÖM
MIRJAM LJUNGGREN
FREDRIK SUNDBOM

ST-läkare Akademiska sjukhuset, Uppsala
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Referat från Nordic Lung Congress 2017

Kjell vs Kjell: fast kvot eller nedre 
normalgräns för KOL?

F örst ut var Kjell Larsson, profes-
sor i lungmedicin vid Karolinska 
Institutet, som argumenterade för 

att KOL bör definieras genom en fast 
FEV1/FVC-kvot på 0,7. Att såväl GOLD:s 
som Läkemedelsverkets riktlinjer stödjer 
hans uppfattning berördes som hastigast. 
Därefter redogjordes för ett antal studier 
som visar att den fasta kvoten visserligen 
överdiagnostiserar något bland de äldsta, 
men att gruppen med en kvot < 0,7 som 
är normal enligt LLN ändå skiljer sig från 
andra: de tappar lungfunktion snabbare, 
har högre grad av hospitalisering och hö-
gre mortalitet. Det här är alltså en grupp 
som vi riskerar att missa om LLN til- 
lämpas, menade Larsson, en grupp med 
viss luftvägsobstruktion där det kan fin-
nas preventiva åtgärder att vidta. Det 
finns dessutom skillnader i diagnostisk 
precision, och LLN kan göra att vi mis-
sar patienter med KOL, sade Larsson och 
antydde att underdiagnostik är värre än 
över- i detta fall.

Larssons huvudargument var dock ett 
annat, nämligen enkelhet. I Stockholms 
läns landsting genomgår 2 % av patien-
terna i primärvården spirometri varje år. 
Bland rökare äldre än 45 år görs spiro-
metri på 27 % årligen. Dessa siffror måste 
förbättras, ansåg Larsson, och det är pri-
märvården som bör göra fler spirome-
trier. Enkla regler för spirometritolkning 
underlättar såväl utbildning som tolkning, 
och bäddar för att uppnå målet att fler 
patienter får sin lungfunktion undersökt. 
Det ska kort sagt vara så lätt som möjligt 
att tolka en spirometri.

Därefter äntrades podiet av Kjell Torén, 
professor i arbets- och miljömedicin vid 
Sahlgrenska akademin, som förespråkade 
nedre normalgränsen av kvoten FEV1/
FVC för KOL-diagnostik. Han grusade 
dock omgående åhörarnas förväntningar 
om uppiggande pajkastning och spiritu-
ella invektiv slungade mellan de två nesto-
rerna genom att diplomatiskt deklarera 
att valet av diagnostiskt kriterium beror 
på vad det är som ska undersökas. I den 
kliniska situationen lutade han rent av åt 
den fasta kvoten. Däremot i forsknings-
sammanhang, särskilt epidemiologiska, 
föredrog Torén LLN. Som tumregel på-
pekade han att om det gäller någon form 
av intervention som är fri från risker och 
biverkningar kan en inkluderande, sen-
sitiv gräns användas (dvs en fast kvot) 
medan en intervention som kan få stora 
konsekvenser bör bygga på en mer exakt, 
mer specifik gräns såsom LLN. Det sist-
nämnda gäller även i forskningssamman-
hang då precisionen är eftersträvansvärd.

Torén påpekade också en fallgrop med 
LLN, nämligen referenspopulationen. Be-
roende på vald referens fås olika värden, 
vilket påverkar precisionen. Det är sna-
rare detta som borde debatteras, menade 
han. Med denna reservation konstaterade 
han sedan, med hänvisning till en egen 
studie på drygt 200 000 svenskar, att det 
på gruppnivå inte ses någon skillnad i 
mortalitet oavsett vilket diagnostiskt kri-
terium som används. Han påpekade också 
att såväl ERS som ATS förespråkar LLN.

Någon riktigt het debatt blev det så-
ledes inte. Den enda gången det hettade 

till var när publiken bjöds in i diskus-
sionen och Björn Ställberg, docent och 
distriktsläkare i Gagnef, något förnärmat 
påpekade att primärvårdsläkare är vana 
att hålla hundratals olika riktlinjer och 
tolkningsmallar i huvudet, och att det 
alls inte skulle vara något problem att an-
vända LLN.

Stephen Rennard, professor i lungmedi-
cin vid University of Nebraska, inflikade 
att oavsett val av diagnoskriterium har vi 
skapat en skarp gräns för vad som i själva 
verket är en gråskala. Och här någonstans 
började debatten närma sig konsensus. 
Deltagarna konstaterade att spirome-
trin trots allt bara är ett hjälpmedel, som 
ska sättas in i sitt kliniska sammanhang. 
KOL-diagnosen bygger enligt GOLD på 
kombinationen av symptom och (oftast) 
anamnes på exponering för lungtoxiska 
ämnen, och spirometrin används för att 
bekräfta kronisk obstruktion. I slutändan 
är det alltid läkaren som använder sitt 
goda kliniska omdöme för att avgöra om 
den åldrade damen med kvoten 0,68 har 
KOL eller bara är just gammal.

Vem vann då debatten? Herrarna Kjell var 
trots allt inte särskilt oense, så jag tycker 
att de kan få dela på prispengarna. Per-
sonligen behöver jag dock starkare argu-
ment innan jag ser något värde i att växla 
från fast kvot till LLN. Ett hedersomnäm-
nande förtjänar Leif Bjermer, professor i 
lungmedicin och allergologi vid Lunds 
universitet, som påföljande dag utbrast 
att debatten om fast kvot eller LLN var 
nonsens: vi ska istället titta på spiromet-
rikurvans utseende!

JENS ELLINGSEN
Specialistläkare,

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Debatten mellan Kjell Larsson och Kjell Torén drog en stor publik. Frågan 
om KOL ska definieras genom en fast FEV1/FVC-kvot på 0,7 eller genom ne-
dre normalgränsen av kvoten mellan FEV1 och FVC (LLN) berör naturligtvis 
många lungintresserade. Men vilken Kjell vann egentligen debatten? Eller 
var det i själva verket inte Kjell som vann, utan Leif? 



Lung & Allergiforum  •  Nummer 2/2017 11

NLC 2017

KOL hos icke-rökare

F örst ut var Per Thunqvist, Med Dr 
och specialist inom barn- och ung-
domsallergologi verksam på Karo-

linska institutet och Södersjukhuset, som 
presenterade forskning kring sambandet 
mellan prematuritet och KOL i vuxen 
ålder. Orsaken till detta samband är inte 
helt känd, men det har påvisats att syr-
gasbehov, som korrelerar väl med en hög 
grad av prematuritet, förutsäger lungpå-
verkan senare i livet. Den spirometriska 
bilden vid lungfunktionsnedsättning orsa-
kad av prematuritet påminner om den vid 
astma. Det ses dock inte förhöjda nivåer 
av NO i utandningsluft, varför mekanis-
men bakom tros vara annorlunda. Studier 
pågår för att se huruvida det ändå finns 
någon slags aktiv inflammation hos de 
med prematuritet som påvisar nedsatt 
lungfunktion.

Det finns inga egentliga riktlinjer för 
hur tillståndet ska behandlas, men då det 
inte finns någon känd aktiv inflammation 
har inhalationssteroider sannolikt ingen 
stor roll. Baserat på det vi vet i dag är 
istället långverkande antikolinergika och 
eventuellt långverkande beta-agonister 
tänkbara behandlingar. Viktigast av allt är 
dock icke-farmakologisk behandling med 
råd om att undvika rökning och yrkes- 
exponering som kan försämra lungfunk-
tionsnedsättningen samt rekommenda-
tioner om träning och årlig influensavac-
cination.

I den nästkommande delen talade Tor-
ben Sigsgaard, professor vid Aarhus uni-
versitet i Danmark om en annan känd 
riskfaktor, nämligen rök från vedeldning. 
Detta är vanligare i utvecklingsländer 
där vedeldning används vid uppvärm-
ning och matlagning. I sådana länder ses 
en betydande ökning av antalet barn som 
dör i luftvägsinfektioner, vilket tros vara 

kopplat till exponeringen för rök. Även 
andra omgivningsfaktorer som luftföro-
reningar har visats ha påverkan på KOL-
prevalensen.

Sigsgaard nämnde även en outforskad, 
men starkt misstänkt riskfaktor för KOL 
som ökar lavinartat i utbredning, näm-
ligen e-cigaretten. Studier på möss har 
påvisat skadliga effekter, men studierna 
på människor är få. Som kommentar på 
detta framfördes ur auditoriet synpunk-
ten att vi ej bör lägga tid och pengar på 
forskning kring detta, eftersom det bara 
sår osäkerhet och ger industrin mer upp-
märksamhet. Dessa slagfärdiga ord väckte 
stormande applåder och fick avsluta den-
na del av symposiet.  

Per Bakke, professor vid universitet i 
Bergen, Norge föredrog nästa punkt på 
agendan, yrkesexposition, som tros ligga 
bakom 50 % av KOL-fallen hos icke-röka-
re och som i studier från Västeuropa och 

Nordamerika visat sig stå för ca 15-20 % 
av den totala KOL-bördan. De yrkesgrup-
per man har sett är drabbade är i första 
hand de som på arbetet exponeras för 
kemikalier, metaller, organiska partiklar 
samt gaser. 

Mot slutet av sessionen återkom Onno 
van Schayack, professor vid universitet i 
Maastricht, Nederländerna, till riskfak-
torn biobränsle med exempel från Uganda 
där expositionen av rök från vedeldning 
är mycket hög och en KOL-bild ofta ses 
redan hos unga personer under 40 år. Un-
der föredraget framkom att Uganda har 
en mycket låg medellivslängd och funde-
ringar väcktes kring vilken roll KOL och 
rökexposition har i detta och även kring 
hur KOL utvecklar sig på sikt, om en bild 
som vid KOL föreligger redan i unga år, 
kanske redan som barn? 

Med denna tankeväckare avslutades 
den första förmiddagssessionen som hål-
lit åhörarna vakna, trots att den föregåtts 
av ett hejdundrande kongresskalas kväl-
len innan.

ERIKA BROSTRÖM
St-läkare

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Då rökning i vissa delar av världen är på nedåtgång har uppmärksamhet 
börjat riktas mot det faktum att även aldrig-rökare får KOL. Vad som orsakar 
detta är ännu inte helt klarlagt, men det finns några kända riskfaktorer ut-
över rökning som verkar bidra till utvecklingen av KOL. Detta var temat för 
ett av förmiddagssymposierna på fredagen.



Annons
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Eeva Piitulainen – ny hedersledamot

Eeva Piitulainen valdes vid årsmötet 2017 till heders-
ledamot i SLMF, med motiveringen: För mångårig fram-
gångsrik forskning inom svår alfa-1 antitrypsinbrist 
(AAT-brist) samt hennes upprättande och skickliga för-
valtande av det Svenska Nationella Registret över per-
soner med svår AAT-brist.

Eeva Piitulainen, specialist i lungmedicin och allergologi, 
adjungerad professor i lungmedicin vid Lunds universitet. 
Eeva är född i Mouhijärvi, Finland 1949 och studerade medicin i 
Montpellier, Frankrike. Efter läkarexamen 1976 flyttade Eeva till 
Sverige och började sin läkarkarriär som underläkare på rönt-
gen- och anestesikliniken i Lund. Hon startade sin lungmedi-
cinska bana på lungkliniken vid Lund Universitetssjukhus 1978. 

Hennes huvudintressen inom lungmedicin har varit svår alfa 
1-antitypsin (AAT) brist. Eeva och professor Sten Eriksson star-
tade Det svenska nationella registret över individer med svår 
alfa-1-antitrypsinbrist (AAT-registret) 1991. 

Hennes forskningsintresse ledde 1998 till en avhandling med 
titeln ”Lung function in alpha 1-antitrypsin deficiency. Register-
based studies of its natural course and risk factors”. 

I 26 år har Eeva varit ansvarig för det svenska nationella AAT-
registret, vilket har lett till att AAT-registret blivit ett av världens 
bästa. AAT-registret är unikt till sin karaktär, med inklusion 
av upp till 90 % av alla diagnostiserade individer i landet och 
regelbundna kontroller av dessa.

De senaste 20 åren har Eeva varit ansvarig för kohorten med 
AAT som identifierades vid Nationell neonatal screening av 
AAT-brist under 1972–74. Kohorten är unik och det enda ko-
hort i världen som har följt AAT-individer sedan födelsen. Ko-
horten har stor betydelse för att studera AAT-bristens historia.

Eeva har under åren handlett doktorander fram till dispu-
tation. Hon blev docent i lungmedicin 2003 och adjungerad 
professor i lungmedicin 2013. Sedan 1999 är hon svensk re-
presentant i Alpha One International Registry (AIR). Eeva har 
även haft stort intresse för undervisning och har varit ansvarig 
för gruppundervisning i lungmedicin för medicinstuderande i 
många år. 

Som kliniker är Eeva omtyckt av personalen, fantastisk inom 
sin profession, lugn, hjälpsam och vänlig. Trots sin stora ar-
betsbörda upplevs aldrig Eeva som stressad. Hon har alltid sin 
dörr öppen för kollegor och forskare. Efter pensioneringen är 
Eeva fortfarande generös med sina kunskaper och stödjer sin 
efterträdare och andra forskare. 

Vi, hennes kolleger och vänner, är mycket stolta över att Eeva 
nu utnämnts till hedersledamot i SLMF.

HANAN TANASH
Med Dr, Lungmedicin, Lunds universitet 

Sagt om Eeva;
Bengt Midgren, Docent överläkare, lungmedicin Lund.
”Eeva och jag jobbade ihop som kliniska kolleger i många år och 
jag betraktade henne i många avseenden som en alltid hjälpsam 
senior. När det gick upp för mig att hon höll på med avhand-
lingsarbete omkring tio år efter att jag själv skrev min bok blev 
rollerna ombytta. Hon accepterade mitt förslag att låta mig gå 
in som biträdande handledare. Skrivarperioden var givande för 
oss båda och jag kan ärligt säga att jag blev imponerad över hur 
hon växte under tiden. Efter disputationen stod hon definitivt 
på egna ben”. 

Elisabeth Bernspång, Specialistläkare, lungmedicin Uppsala, 
som hade Eeva som handledare, disputerade 2009. 
”Hon sa aldrig "detta är dåligt", utan "så här ska du göra för att 
det ska bli bättre". Konstruktiv kritik när den är som bäst. Hon 
lät mig arbeta under eget ansvar, la sig inte i men var alltid till-
gänglig för handledning. I mitt fall var det också Eevas förtjänst 
att jag blev lungmedicinare”

Anna Bengtsson, Sjuksköterska och enhetschef på lungmottag-
ningen SUS Malmö.
”Jag har under flera års tid fått den stora äran att arbeta med 
docent Eeva Piitulainen. Jag har alltid imponerats av hennes 
auktoritära lugn, hjälpsamhet och vänlighet. Som sjuksköterska 
känner man alltid en stor trygghet i att ha Eeva på mottagningen 
och kan alltid räkna med hjälp i svåra patientrelaterade situatio-
ner. Jag har alltid noterat både nöjda och trygga patienter som 
under sitt läkarbesök blivit genuint lyssnade på, vilket vittnar 
om Evas kompetens och stora patientengagemang”. 

Eeva Piitulainen tar emot sitt diplom från Ragnberth Helleday vid SLMFs 
årsmöte.
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Rapport från post graduate kurs om 
lungcancer, NLC 2017

V i enades tidigt om att läkemedels-
behandling riktad mot PD-1 re-
ceptorn var grundligt diskuterat 

senaste året vid läkemedelsluncher och 
möten. Inom cytostatikaområdet har de 
senaste åren varit väsentligen stationära. 
Fokus lades på diagnostik och profilering 
av tumörerna, områden som utvecklats 
enormt bara sista åren och dessutom är 
tämligen komplexa i fråga om metoder 
och tolkning av svar. Ytterligare ett om-
råde som belystes var den högaktuella frå-
gan om screening för lungcancer.

Stefan Barath från lungkliniken i Lund 
föreläste under två timmar kring endo-
skopisk diagnostik och endobronkiell 
intervention. I Lund har man länge varit 
ledande på området och Stefan Barath be-
lyste möjligheterna som ges för diagnos-
tik när man har en välutvecklad ”maskin-
park” och professionellt förhållningssätt 
till diagnostik. Genom att planera ingrepp 
noga och utnyttja den mest lämpliga ap-
paraturen för ändamålet ökar naturligtvis 
möjligheterna till representativa prover. 
Det fastslogs att EBUS nu var en metod 
som kan införas på alla platser där bron-
koskopi finns men att staging av lungcan-
cer skall utföras på specialistcenter med 
hög volym. För att bli en kapabel EBUS-
skopist som kan genomföra mediastinal 
staging bör målet vara att göra minst 50 
ingrepp per år. Det är således en nationell 
angelägenhet att samordna utredningen 
av potentiellt kurativa patienter så att vi 
kan erbjuda kompetensen på de större 
centren. I dagsläget är en alldeles för stor 
andel av våra patienter som opereras (och 
för den delen som inte erbjuds operation 

pga icke PAD verifierade PET-CT fynd i 
mediastinum) inte utredda mediastinalt 
enligt gällande guidelines.

Stefan Barath visade också på möjlig-
heterna som endoskopiska cryo-, APC-
plasma och laserinterventioner innebär 
både för debulking av endobronkiella 
tumörer men också benigna tillstånd så-
som strikturer. Dessa ingrepp kräver na-
turligtvis stor vana och möjligen kan inte 
kompetensen anses rimlig att upprätthålla 
ens vid samtliga universitetssjukhus utan 
endast vid något eller några center i Sve-
rige. Kanske kan införande av telemedi-
cinska ronder med dessa specialistcenter 
möjliggöra att fler patienter kan få dessa 
ofta palliativt värdefulla behandlingar i 
högre utsträckning?

Johan Botling från Uppsala rapporterade 
om nyheterna inom molekylärpatologin. 
Next generation sequencing (NGS) bör-
jar alltmer ses som en standardmetod och 
utförs nu på alla universitetssjukhus. Det 
borde vara en självklarhet i ett jämlikhets-
perspektiv att alla utredande kliniker sna-
rast erbjuder NGS analys för kartläggning 
av behandlingsbara genetiska alterationer. 
Nästa steg är nu att införa multiplex test-
ning för translokationer (ALK och ROS1) 
båda för vilka behandling bör ske med 
tyrosinkinashämmare i första linjen. Ge-
nom RNA baserad teknik kommer dessa 
genetiska alterationer kunna fångas ge-
nom en tidsbesparande analys och däri-
genom möjliggöra reflextestning på ett 
kvalitetssäkrat sätt. Med den takt som 
nyheterna inom diagnostiken implemen-
teras är det rimligt att anta att Nanostring 
(eller annan multiplex RNA baserad me-
tod) kommer att vara standardmetod på 
större center under nästa år. Nästa fråga 
att adressera är troligen den om ”muta-
tional load”, något som blivit allt mer in-

Med den enormt snabba utveckling som varit inom lungcancerfältet sista 
åren var det en utmaning att skapa ett program som speglade alla de om-
råden som lungmedicin omfattar i lungcancervården. Undertecknad var till-
sammans med Eva Brandén från Gävle programansvariga och har sista 6 
månaderna gjort vårt bästa för att fånga de områden där utvecklingen varit 
snabbast och där komplexiteten är störst.

Johan Botling, Uppsala, föreläser om next generation sequencing.
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tressant som markör för behandlingssvar 
inom immunterapin. Analys av mutatio-
nal load har intill nyligen varit explorativ 
men kommer även den snart troligen att 
få en roll inom klinisk diagnostik.

Hirsh Koyi från Gävle redogjorde för möj-
ligheterna med screening för lungcancer. 
Genom att arbeta smartare med riskpro-
filering och inkludera KOL-diagnostik 
och rökstopp i programmet kan man öka 
specificiteten och kostnadseffektiviteten 
i screeningprogrammet. De amerikanska 
kriterierna i deras implementerade scre-
eningprogram är knappast den optimala 
vägen att gå, men att screening för lung-
cancer snart bör införas nationellt verkar 
nu som högst sannolikt.

I dagens enda föreläsning med fokus på 
behandling diskuterade Anders Vikström 
från Linköping möjligheterna som öpp-
nats med den breda molekylärpatologiska 
diagnostiken. Inte nog med att vi nu kan 
uppnå goda resultat även vid resistensut-
veckling genom att välja nästa målriktade 
terapi på basen av rebiopsi och analys av 
resistensmekanism. Vidare påpekades 

vikten av att vara aktiv och behandla de 
genetiska aberrationer som vi har god ra-
tional att behandla även om specifik indi-
kation ibland saknas, i första hand inom 
ramen för befintliga studier. Genom att 
följa sina resultat och visa på att behand-
lingarna har effekt kan detta motiveras, 
särskilt som det rör sig om ett fåtal pa-
tienter med generellt hög responsrate vid 
drivande mutationer. Som läkare måste vi 
vara patienternas advokater och kan inte i 
alla lägen invänta stora fas 3 studier. Detta 
är något som vi inom professionen måste 
stå upp för. 

Dagens sista föreläsare var Birgit Guld-
hammar Skov, patolog från Rigshospitalet 
i Köpenhamn. Birgit talade kring PD-L1 
som biomarkör och metoderna för hur 
denna skall analyseras. Sista året har flera 
studier studerat de olika immunhistokemi 
antikropparna och samstämmiga resultat 
visar på god korrelation mellan tre av de 
fyra konkurrenterna. Detta innebär att 
patologlab idag har stöd för att använda 
den metod som bäst passar deras utrust-
ning och ändå svara ut jämförbara ana-

lyser. Vidare presenterades egen data på 
PD-L1 färgning på cytologiska prover 
(cellblock). Resultaten visade på god kor-
relation mellan cytologiresultat och PAD 
gällande PD-L1. Det känns därmed rim-
ligt att använda cytologi för PD-L1 i de 
lägen vävnad inte går att uppbringa.  

Uppslutningen på kursen var god och 
den samlade bilden var att relevanta frå-
geställningar belystes. Stort tack till alla 
föreläsare och deltagare.

SLMFs nyvalda styrelse, Ragnberth Helleday, Olga Pettersson, Helena Engström, Stefan Barath, Ola Attman, Ludger Grote, Margaretha Smith och Fredrik 
Sundbom. Saknas på bilden gör Johan Bood och Stéphanie Mindus.

MARTIN SANDELIN
Specialistläkare lungmedicin, ST onkologi, 

Akademiska sjukhuset, Uppsala
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LENA OLSSON
Lungmedicin, SU/Sahlgrenska

Göteborg

Tuberkulos – nuläge och
resistensproblematik

Tuberkulos-symposiet under NLC hölls 
under ledning av Helen Wallstedt från 
Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

Helen gav först en kortare historisk 
överblick. Tuberkulos deklarera-
des av WHO 1993 som en ”Global 

emergency”. Trots det är epidemin långt 
ifrån under kontroll: 2015 insjuknade över 
10 miljoner människor i tuberkulos, varav 
1,4 miljoner har en dubbelinfektion med 
HIV. Incidensen minskar nu årligen med 
1,5 %, men siktet är ställt mot 10 % årlig 
minskning år 2025.

Varje år anses det att 480 000 insjuknar 
med en multiresistent stam. Denna siffra 
är behäftad med en del felkällor; även om 
alla kända fall rapporterades skulle ändå 
bristen på adekvata faciliteter för odling 
och resistensbestämning göra siffran osä-
ker. När det kommer till behandlingen 
är det problematiskt: Två tredjedelar av 
dessa patienter har inte tillgång till adek-
vat vård. Tuberkulos orsakad av en multi-
resistent stam kan givetvis smitta från en 
person till en annan, men mycket oroande 
är att en stor andel av dessa patienter ti-
digare blivit behandlade för tuberkulos, 
vilket talar för att felaktig eller dåligt ge-
nomförd behandling kan vara orsaken till 
resistensutvecklingen.

Den största procentuella förekomsten 
av multiresistens finns i det område som 
utgörs av de forna sovjetstaterna. Ändå 
finns det största antalet patienter med 
multiresistent tuberkulos i de folkrika län-
derna Kina, Indien, Pakistan, Indonesien, 
Nigeria och Sydafrika.

Att drabbas av multiresistent tuberkulos 
(MDR-TB) är en helt annan sak än att ha 
en fullt känslig stam, som ju kan botas i 
de allra flesta fall. Behandling av MDR-
TB förelästes av Manfred Danilovits från 
Estland, som också arbetar inom WHO. 

WHO har utarbetat guidelines för 
behandling av resistent tuberkulos. En 
standardbehandling för MDR-TB förkor-
tas 8-Z-Ka-(Ca,Am)-Lfx-Pto-Cs (PAS) / 
12-Lfx-Pto-Cs(PAS), vilket innebär 20 
månaders behandling med upp till 7 
olika andrahandsmedel. Det saknas dock 
bra evidens – de studier som finns är små 
och få och ofta med heterogent resistens-
mönster bland studiepersonerna. Medi-
cinerna är dyra; kostnaden kan uppgå till 
10 000 euro för en persons behandling.

Hur lyckas då behandlingen? 50 % av 
adekvat behandlade fall botas, medan 
17 % dör. För resten av patienterna an-
tingen misslyckas behandlingen på något 
sätt (9 %), eller också misslyckas man med 
att följa upp patienterna (22 %), som kan-
ske flyttar till annan ort eller helt enkelt 
uteblir. Detta sker alltså utan att man kun-
nat rapportera till någon mottagande part 
som kan ta över ansvaret, eller på annat 
sätt kunnat fullfölja behandlingen. Rörlig-
het över gränserna medför många förde-
lar, men det är ett bekymmer att männ-
iskor – och patienter - migrerar utan att 
någon vet var de befinner sig, och ofta 
saknas också på den nya boplatsen socia-
la förutsättningar för att en framgångsrik 
behandling ska vara möjlig.

Estland utgör ett mycket lyckat ex-
empel på hur en MDR TB-epidemi kan 

vändas; både den totala incidensen och 
andelen MDR minskar nu år från år.

För att vi i framtiden ska kunna han-
tera tuberkulosepidemin behöver en rad 
saker förbättras. Det krävs bättre meto-
der för tidig diagnos, adekvata odlings-
möjligheter och resistensbestämning. 
Det krävs också en politisk hängivenhet 
för att medel och kunnande ska avsättas 
för ändamålet. 

En kortare och bättre behandling står 
högt på listan av faktorer som skulle 
kunna förbättra ”compliance” och där-
med behandlingsresultaten. Man prövar 
nu en kortare behandling, den s.k. Bang-
ladesh-regimen, med 9-12 månaders be-
handlingstid.

Två nya mediciner har nyligen introdu-
cerats – Bedaquilin och Delamanid. För 
att förebygga resistensutveckling även 
mot dessa preparat vill man inte att de 
ska användas i länder som uppfattas ha 
undermålig kontroll på sin epidemi och 
sina rutiner. Här finns också än så länge 
magert underlag huruvida dessa preparat 
kan kombineras samt hur toxiciteten ser 
ut. Men till båda medicinerna knyts för-
hoppningar om ytterligare förkortad och 
förbättrad behandling.

Referat från Nordic Lung Congress 2017

"För att vi i framtiden ska kunna hantera tuberkulos- 
epidemin behöver en rad saker förbättras."
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Sarkoidos: epidemiologi,
diagnostik och behandling
Susanna Kullberg (Karolinska universitetssjukhuset), Elizabeth Arkema (Karolinska 
Institutet) och Stefan Barath (Skånes Universitetssjukhus) delade på denna session 
om utredning, epidemiologi och behandling av sarkoidos.

Susanna Kullberg inledde sessionen 
med en mycket bra föreläsning om 
behandling av sarkoidos med fo-

kus på indikationen för glukokortikoid-
behandling, och i vilka fall det kan vara 
motiverad med annan immunsupprime-
rande behandling så som Metotrexat, 
Azatioprin eller biologiska läkemedel, 
t.ex. Infliximab eller Rituximab. Olika pa-
tienter svarar bra på olika läkemedel, och 
en möjlig förklaring är att det finns många 
signalvägar som underhåller inflammatio-
nen vid sarkoidos och att det varierar från 
patient till patient vilken signalväg som 
är den mest relevanta. De immunsupp-
rimerande läkemedlen påverkar dock of-
tast bara en signalväg, och det går inte att 
förutse vilket läkemedel som kommer att 
ha bäst effekt för den enskilde patienten. 

Glukokortikoider är dock fortfarande 
första linjens behandling om behandlings-
indikation föreligger. 

Elizabeth Arkema presenterade sedan ak-
tuella epidemiologiska data från Sverige. 
Incidensen för sarkoidos i Sverige lig-
ger kring 11 nyinsjuknande per 100 000 
invånare och år, och har legat stabilt de 
senaste åren. Män och kvinnor insjuknar 
ungefär lika ofta, men även den aktuella 
studien visade tydligt att män insjuknar 
oftare när de är yngre (mellan 30-40 år), 
medan incidensen för kvinnor har en 
topp vid 50-55 års ålder. Mycket intres-
sant är även att det finns tydliga regionala 
skillnader i sarkoidosprevalens där Jämt-
land ligger högst med en prevalens på 
224/100 000 invånare och Gotland lägst 

med 84/100 000. Orsaken till den regio-
nala skillnaden i prevalens är okänd, man 
kan spekulera kring genetiska faktorer el-
ler miljöfaktorer som spelar roll. 

Stefan Barath redogjorde för utredning-
en av misstänkt sarkoidos och vilken roll 
EBUS kan spela vid den bronkoskopiska 
utredningen. EBUS-guidad transbronkiell 
nålaspiration från förstorade mediastinala 
lymfkörtlar där man är ute efter att påvisa 
de för sarkoidos typiska epiteliodcelliga 
granulomen är en säker metod med hög 
diagnostisk träffsäkerhet. Däremot verkar 
CD4/CD8-kvoten i lymfkörtelaspirat inte 
kunna användas som diagnostiskt krite-
rium. 

ANTJE KUHLMANN
Lungkliniken, US Linköping 
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Några små anekdoter från NLC2017 

Ingen noterar det som fungerar väl medan misstagen 
kan få stora konsekvenser. Till exempel var det nog inte 
många som noterade att alla nordiska flaggor + Estlands 
(de deltar ju i nordiska kongresser och skall anordna 
NLC2019) vajade vid entrén. Men om någon av län-
dernas flaggor hade saknats så hade detta med säkerhet 
noterats och skapat sura miner. Vad få tänkte på var att 
en flaggstång inte var exakt lik de övriga. Framför kon-
gresshallen finns bara 5 flaggstänger så den 6:e fick vi 
hyra in extra och transportera dit. 

Sista veckan upptäcktes att vi missat skicka inbjudan till 
en av de norska symposietalarna och därmed fanns heller 
inget hotellrum reserverat. Inte ett enda ledigt hotellrum 
gick att uppbringa i Visby. Tack vare facebook och mes-
senger hittades en gammal klasskamrat från gymnasie-
tiden med ett ledigt gårdshus som passade perfekt. 

När get-together-mötet planerades såg vi fram emot att 
sitta utomhus på Munkkällaren och njuta av en ljum vår-
kväll. Kunde inte ana att det skulle bli den kallaste maj-
natten på Gotland på 150 år. Men vi hade både tak och 
infravärme och gladdes över att ha tackat nej till förslaget 
att ha detta evenemang i S.t Nikolai ruin (= utomhus).

Inför kongressmiddagen hade organisationskommittén 
beslutat att det skulle vara ett kulturinslag och ett got-
ländskt evenemangsföretag åtog sig att engagera fyra 
sjungande tjejer att uppträda ett par gånger under mid-
dagen. Vi förväntade oss något i stil med gotländska folk-
visor men ni som deltog i kongressmiddagen inser hur 
fel vi hade. 

SLMFs årsmöte.

Mingel i kongressens utställningshall

Sören Spörndly-Nees, Uppsala, förevisar en poster.

Text: Eva Lindberg, Foto: Inger Dahlén och Ragnberth Helleday.
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Anders Lindén och Annelie Behndig
tar emot SLMFs forskningsanslag.

Lämplig middagsunderhållning efter långa dagar av lyssnande och
pratande: A little less conversation, a little more action!

Förstärkning på scen i form av professorerna Thorarinn Gislason, Eva Lind-
berg och Christer Janson. Thank you for the music!

Utsikt från Wisby Strand 
vid kongressmiddagen.

Posterprisvinnarna.



Annons
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Vårmöte SFFA

SFFA:s Vårmöte 2017 ”Den glömda 
folksjukdomen – vem tar ansvar för 

allergivården?” 

SFFA:s Vårmöte 2017 gick av stapeln 
den 29:e mars i Stockholm – och 
under inte helt traditionella former. 
Mötet hölls i samarbete mellan SFFA, 
Astma- och Allergiförbundet samt 
Dagens Medicin med Bonnierhuset 
som välkomnande möteslokal.
Temat för dagen var ytterst viktig: 
”Den glömda folksjukdomen – vem 
tar ansvar för allergivården?”

Efter en kort, 10-minuters presenta-
tion av hur patienter (represente-
rade av Maritha Sedvallson, ord-

förande i Astma- och Allergiförbundet), 
läkarkåren (Maria Starkhammar, överlä-
kare, specialist i allergologi och allmän-
medicin, Södersjukhuset Stockholm) och 
politiker (Dag Larsson (S), ordförande i 
sjukvårdsdelegationen, Sveriges Kommu-
ner och Landsting, landstingsråd, Stock-
holms läns landsting) ser på framtidens 
behov inom allergivård var det dags för 
paneldebatt ”Svar direkt på allergipatien-
ternas önskelista till sjukvårdens besluts-
fattare”. Panelen bestod av Dag Larsson, 
SKL; Kerstin Romberg, specialist allmän-
medicin, Näsets läkargrupp i Höllviken, 
representant för Kunskapscentrum för 
Allergi, Astma och KOL i Region Skåne; 
Peter Odebäck, medicinsk rådgivare, 
Capio Närsjukvård, prioriteringsord-
förande för Socialstyrelsens riktlinjer för 
astma och KOL; och Caroline Nilsson, 
barnläkare, docent, Sachsska barn- och 
ungdomssjukhuset.

Inledningsvis presenterades panelen. 
Dag Larsson påpekade att det är viktigt 
att värna Landstingens självständighet. 
Han redovisade kort de stora problem 
sjukvården i allmänhet står inför. Man 
borde i dagsläget bevilja mer statsbidrag. 
Personalförsörjningfrågor är viktiga. Från 
en verksamhetsansvarig allergolog i publi-
ken framhölls vikten av mer specialkun-
skaper och rekrytering av ST-läkare inom 
allergologi. Dag Larsson höll med om att 
det finns för på specialister och att man 
försummat utbildningen av specialistläka-

re. En snabbenkät bland publiken visade 
att möjligheten till ordentlig utredning av 
patienter prioriterades högst. 

Kerstin Romberg påpekade att inbjudna 
tjänstemän och politiker uteblivit från 
tillfällen när inblick i allergologins behov 
redovisats. Caroline Nilsson framhöll att 
50 % av barnallergologerna är över 50 år 
och 30 % över 65 år och att fler allergolo-
ger behövs nu! Yngre läkare är intressera-
de men resurser saknas. Hon framhöll ef-
fekterna av målet med 30 dagars väntetid 
för remisspatienter. Det medför en brist 
på tider för kroniker som får vänta länge 
trots svårare sjukdom. Som ett exempel 
påpekade Caroline att man med en adek-
vat utredning av födoämnesallergi kan 
friskförklara 50 % av dem som tror sig ha 
det. Man kan inte heller avlasta från spe-
cialistsjukvården eftersom där görs det 
som ingen annan kan. Det hindrar inte 
att man kan ha ett gott samarbete med 
primärvården. Peter Odebäck talade för 
att skapa 6 storregioner istället för de nu-
varande 21. I skapandet av dessa måste 
professionen delta. Maria Starkhammar, 

Södersjukhusets allergimottagning, fram-
hävde hur viktigt det är att professionen 
får vara med, svårigheten att få gehör och 
att politiken intresserar sig för professio-
nen. Dag Larsson sa att trots problemen 
varit tydliga länge har man inte löst de 
grundläggande problemen. Akutmot-
tagningarna är överlastade i dagsläget 
och en utökad specialistvård lättar på 
trycket där. Avslutningsvis lovade Dag 
Larsson att, när han träffar Gabriel Wik-
ström inom en snar framtid, ska ta upp 
problematiken och även visa det brev som 
Svenska föreningen för allergologi (SFFA) 
och Svenska barnläkarföreningens aller-
gisektion (BLFA) skickat i januari 2017 
till ministern men ännu inte fått någon 
respons på.

Därefter var det dags för en presenta-
tion hur ett av våra grannländer, Finland, 
har satsat på allergifrågor. Sven-Erik 
Dahlén, professor och enhetschef vid 
Enheten för Experimentell astma- och 
allergiforskning Karolinska Institutet 
Stockholm, höll föredrag om ”Finlands 
goda exempel med det nationella astma- 
och allergiprogrammet”.

Från vänster: mötets moderator, Dagens Medicins chefredaktör Christina Kennedy, Dag Larsson, 
Maria Starkhammar och Maritha Sedvallson.
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Sven-Erik Dahlén inledde med att tala om 
den svenska Allergiutredningen i Sverige 
1988-89 (SOU 1989:76) där förslag togs 
fram hur omhändertagandet av patienter 
med allergiska sjukdomar skulle kunna 
stärkas. Trots detta har vi idag 30 år se-
nare, samma brist på samordning och 
prioriterade strategier. Det finns färre 
allergologer och även brist på andra yr-
kesgrupper med allergologisk specialkun-
skap.

Sven-Erik Dahlén övergick därefter till 
att tala om det Finska Astmaprogrammet 
1994 – 2004 och det Finska Allergipro-
grammet 2008-2018.

Det Finska Astmaprogrammet 1994 
– 2004 var fokuserat på tidig diagnos och 
behandling, egenvård och kunskapsstyr-
ning med en förbättrad infrastruktur som 
grund. Olika mål bestämdes såsom mins-
kad sjuklighet i astma och den årliga kost-
naden för astmavård beräknades kunna 
minskas med 50 % med ett mer preventivt 
arbete. Målen skulle uppnås med hjälp av 
tidig diagnos och behandling med start 
i primärvården. Grunden för behandling 
var egenvård med stöd av patientutbild-
ning. För att nå målen utbildades nyck-
elpersoner i organisationen och åtgärder 
genomfördes för att minska rökningen i 
samhället. Utbildningsprogrammet hade 
36 000 deltagare i olika yrkesgrupper 
inom både primärvård, sjukhusvård och 
apotekspersonal. Vid uppföljning 2007 
fann man att även om antalet astmatiker 

fortfarande ökade så var patienterna min-
dre besvärade av sin astma. Sjukhusvård 
och mortalitet på grund av astma hade re-
ducerats och sjukvårdkostnaderna minskat.

I det pågående Finska Allergiprogram-
met 2008 – 2018 ligger fokus på preven-
tion, att öka den immunologiska tole-
ransen, och förändra attityder såsom att 
betona hälsa istället för att medikalisera 
vanliga och lindriga allergiska symptom. 
Målet är att motverka allergier och mål-
värden har definierats för olika allergi-
sjukdomar, förbättrad allergidiagnostik 
och reduktion av kostnader. Förändring-
arna ska genomföras utan att arbets- 
belastningen ökar, istället ska arbetssättet 
förändras. Precis som vid astmaprogram-
met så krävs ett engagemang inte bara av 
sjukvårdspersonal utan av hela samhället 
inklusive politiker och media. Allergikort 
har tagits fram för rinit, eksem, astma hos 
barn och vuxna liksom för födoämnes-
allergier och anafylaxi. Egenvård betonas 
för lindriga allergiska besvär. Målen är 
uppdelade i tiden, där de mer kortsiktiga 
målen handlar om att lindra de allergiska 
sjukdomarna och minska kostnaderna 
medan de långsiktiga målen mer beto-
nar prevention. Även om projektet ännu 
inte har avslutats så visar olika studier att 
man är på rätt väg. Bland annat har näs-
tan alla centra blivit certifierade avseende 
allergidiagnostik, yrkesrelaterad astma 
har minskat med 24 % och allergikosten 
i skolorna har minskat med 50 %.

Sven Erik Dahlén avslutade med att 
påpeka att motsvarande projekt skulle 
kunna genomföras i Sverige men det krä-
ver både organisation och motivation. 
EARIP (European Asthma Research & 
Innovation Partnership) tillsammans med 
den finska förebilden kan vara ett stöd för 
ett sådant projekt.

Därefter gick man över till den vetenskap-
liga delen av programmet.

Anna Winberg från Norrlands universi-
tetssjukhus i Umeå pratade under rubri-
ken ”Födoämnesallergier – utmaningar i 
diagnostik och behandling”.

Först gav hon en genomgång av defini-
tionen av IgE-förmedlad matallergi enligt 
SGO Johansson. Skillnad mellan allergi 
och sensibilisering togs upp. Cirka hälften 
av de som har IgE mot olika livsmedel är 
inte allergiska och de som är allergiska har 
en stor symtomvariation.

Icke IgE-förmedlade reaktioner på mat 
diskuterades, framför allt de som kom-
mer av mjölk, ägg och vete hos småbarn. 
Symtomen kommer ofta sent och det kan 
därför vara svårt att förknippa med dessa 
livsmedel. Viktigt är att utreda med elimi-
nation och provokation eftersom det inte 
finns några tester för icke IgE-förmedlade 
reaktioner. 

Egenrapporterad förekomst av matal-
lergi varierar mellan 5-35 % och efter pro-
vokation ligger siffrorna på 1-11 % och är 
vanligare hos barn jämfört med vuxna. 
Norra och västra Europa har den hög-
sta prevalensen på 5-8 % bland barn och 
högst hos de yngsta. Det är dock en god 
prognos och av de 2-5 % som har mjölk-
allergi är 85 % utläkta före skolstart. Hälf-
ten av barn med mjölkallergi har en icke 
IgE-förmedlad mjölkallergi.

Det är oklart om matallergier ökar men 
i USA har förekomst av jordnötsallergi 
fördubblats. Indirekta mått för att mat-
allergi ökar är att inläggning på sjukhus 
för anafylaxi ökar över tid. Majoriteten 
som läggs in på sjukhus för anafylaxi har 
reagerat på mat.

Laktosintolerans är överdiagnosticerat 
och barn före skolåldern har inte laktos-
intolerans. Laktas nedregleras sällan 
före tonåren. Förekomst av genotyp C/C 
13910, dvs den som talar för laktosinto-
lerans finns i 14 % i svensk befolkning. 
Det är viktigt att ej utesluta laktos utan 
läkarkontakt då laktosöverkänslighet kan 
uppkomma sekundärt till celiaki och en 
laktosfri kost kan då maskera celiaki som 
får en senare upptäckt. 

Sven-Erik Dahlén.
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Vid utredning av matallergi är anam-
nes, tolkning av anamnes, provtagning, 
elimination och provokation de viktigas-
te stegen. Elimination är lämpligt i 2-4 
veckor beroende på om en IgE-förmed-
lad (kortare tid) eller icke IgE-förmedlad 
(längre period) reaktion misstänks. Vid 
förstoppning pga mjölk kan en längre 
tidsperiod behövas. Det är viktigt med 
återkommande uppföljningar av barn 
med diagnosticerad matallergi för att när 
tiden är inne friskskriva barnet. 

Anna Winberg presenterade även re-
sultat av Olinstudien; en kohort med 
2585 barn där frågor ställdes initialt när 
barnet var 7-8 års ålder (2006) med 96 % 
svarsfrekvens. Barnen följdes upp vid 
11-12 års ålder (2010) då föräldrarna åter 
rapporterade om barnet var överkänsligt 
mot mat. Vid 7-8 års ålder svarade 21 % 
att deras barn var allergiska/överkänsliga 
mot någon mat och vid 11-12 års ålder var 
rapporterade besvär 26 %. 4,8 % av 11-12 
åringar uppgav allergi mot mjölk, ägg, 
fisk eller vete och efter utredning med 
läkarbesök sjönk siffran till 1,4 %. Efter 
ytterligare utredning med provokationer 
för mjölk, ägg, fisk och vete var det 0,6 % 
av barnen som fick en allergisk reaktion. 
Hälften av de som reagerade vid provoka-
tion med anafylaxi hade ingen adrenalin-
penna utskrivet sedan tidigare. Alla som 
reagerade med anafylaxi vid provokation 
hade astma men ingen behandling. Upp-
följning visade att 50 % av de som tålde 
mjölk införde det i kosten. 

En delstudie i Anna Winbergs arbete 
var att undersöka vilken mängd mjölkfria 
ersättningar som skrivits ut på hälsocen-
traler i Västerbotten och jämföra den med 
hur många som förväntades behöva detta. 
Studien visade att de allra flesta hälsocen-
traler skriver ut 2-3 ggr mer mjölkersätt-
ningar jämfört med hur många barn som 
förväntas ha mjölkallergi/överkänslighet. 
Sammanfattningsvis föreslog Anna:
• Tydligare riktlinjer för utredning av 

misstänkt matallergi på BVC och i 
barnsjukvård.

• Uppföljning av barn även efter genom-
gången provokation.

• Kostintyg till förskola/skola.
• Mer arbete för att hitta behandlingar, 

t.ex. oral immunoterapi.

Eva Rönmark, professor vid Institutionen 
för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå 
Universitet, höll föredraget ”Pollen- och 
pälsdjursallergier – vad vet vi i dag om 
orsak och verkan?”

Eva Rönmark redogjorde för intressan-
ta resultat från OLIN (Obstruktiv Lung-
sjukdom i Norrbotten)-studierna, base-
rade på populationsbaserade kohorter 
av barn och vuxna. En ökande prevalens 
av pricktestreaktivitet mot inhalantaller-
gen visades hos vuxna i Norrbotten mel-
lan 1994 och 2009 (Warm et al, Allergy 
Asthma Clin Immunol 2013; 9: 20). Pre-
valensen av pricktestreaktivitet mot inha-
lationsallergen ökade även hos 7-8-åriga 
barn i Norrbotten mellan 1996 och 2006 

(Rönmark et al, JACI 2009; 124:357-63). 
När barnen följdes upp igen vid 11-12 års 
ålder var hela 41 % av barnen sensibilisera-
de, jämfört med 30 % vid 7-8 års ålder, och 
prevalensen av pricktestreaktivitet var hö-
gre hos barnen följda 2010 jämfört med 
2000 (Bunne et al, JACI: In Practice 2017; 
5: 457-63). I OLIN-studierna var allergisk 
sensibilisering en viktig riskfaktor för 
astma och rinit både hos barn (Hedman 
et al, Clin Exp Allergy 2015; 45:184-91) och 
vuxna (Warm et al, JACI 2015; 136:1559-
65). Sensibilisering vid 7 års ålder var även 
en riskfaktor för kvarstående astma vid 
19 års ålder (Andersson et al, Pediatrics 
2013;132 :e435-42).

Eva presenterade även flera olika stu-
dier som visar att allergiska sjukdomar 
såsom astma, rinit och eksem har ökat i 
förekomst världen över (översikt i Rön-
mark et al, Läkartidningen 2016;113). 
Faktorer som associerats med skydd mot 
uppkomsten av allergi diskuterades även, 
såsom uppväxt på landet och på bondgård 
(Eriksson et al, Allergy 2010; 65: 1397-
1403; Rönmark et al, Clin Transl Allergy 
2016;6:28), pälsdjur i hemmet (Bjerg et al, 
Clin Exp Allergy 2016; 46: 1328-36) och 
många äldre syskon (Hedman et al, Clin 
Exp Allergy 2015; 45:184-91). Betydelsen 
av exponering för en mångfald av mikro-
organismer för skydd mot allergiutveck-
ling diskuterades särskilt.

Och naturligtvis är det viktigt att ställa 
frågan vad är samhällskostnaderna för 
Sveriges vanligaste folksjukdom? Varför 

Anna Winberg Eva Rönmark

�



24 Lung & Allergiforum  •  Nummer 2/2017

Vårmöte SFFA

är inte detta på agendan varje år, undrade 
Lars Åke Levin, professor från Hälso- 
och sjukvårdsanalysenheten, Institutio-
nen för medicin och hälsa, Linköpings 
Universitet.

Kostnaderna per individ är inte stora, 
men eftersom det är många som drabbas 
av allergier kan kostnaderna vara stora 
som grupp betraktat.

I de delar av världen som är fattiga är 
symtomatisk behandling vid allergi otänk-
bart, i Sverige är det en självklarhet. En-
ligt olika studier kan vi konstatera, att till 
skillnad mot många andra länder, är det 
oftast inte de direkta sjukvårdkostnader-
na som är stora, utan de indirekta kost-
naderna som är dyra för samhället. Till 
exempel kan folk inte riktigt fungera på 
jobbet och måste vara hemma på grund 
av sina pollenallergier eller att man job-
bar sämre på grund av svår allergisk rinit. 
Det blir väldigt stora belopp, inte för att 
varje individ kostar så mycket, utan för att 
det är så många människor som drabbas. 
I en svensk forskningsstudie besvarade 
8000 personer en enkät där man tittade 
på kostnaderna för produktionsförlus-
ter på grund av rinit, jämfört med andra 
medicinska tillstånd som gör att folk inte 
är på jobbet eller jobbar sämre. Studien 
visade att det vanligaste hälsoproblemet 
som rapporterades var just allergisk rinit 
(55 %). Allergisk rinit kostade i genomsnitt 
593 dollar/patient och år, vilket var signi-
fikant högre än övriga tillstånd. 

Enligt prioriteringslagstiftningen be-
döms allergiska sjukdomar inte ha samma 
svårighetsgrad som de allra svåraste sjuk-
domarna som till exempel olika former av 
cancer. Detta gör att priset som man är 
villig att betala per vunnen effekt för en 
allergisk sjukdom är lägre än vad man 
är villig att betala för svårare sjukdomar 
som till exempel cancer. Om man tittar 
på kostnadseffektiviteten, så tittar man 
på livslängd och livskvalitet. En studie 
om kostnadseffektivitet av allergen im-
munterapi med subkutan immunterapi 
i ett 9-årsperspektiv visade olika resultat 
i olika europeiska länder visar. I Sverige 
är direkta kostnader för allergi 220 000 
kr per QALY – detta kan jämföras med 
direkta kostnader för cancer som är 
1 000 000 kr per QALY. 

Allergierna förorsakar stora samhälls-
förluster genom ökad sjukfrånvaro, ned-
satt produktivitet och minskad livskvali-
tet. Behandlingar som minskar symtom, 
förbättrar arbetsförmågan och minskar 
behov av vård kan ses som en god inves-
tering. 

Greta Smedje, sakkunnig på Folkhälso-
myndigheten höll dagens sista föredrag, 
med titel ”Behöver Sverige ett nytt natio-
nellt allergiprogram?”

Greta Smedje inledde med att belysa 
folkhälsomyndighetens uppdrag, som 
bl.a. innefattar att främja hälsa, identifiera 
behov av insatser och utvärdera folkhäl-
soinsatser. Dessutom att samordna smitt-
skyddet i landet samt även det förebyg-
gande arbetet mot ANDT, som betyder 
alkohol, narkotika, dopning och tobak. 
Hon poängterade att Folkhälsomyn-
digheten inte har ansvar för allergivård 
utan Socialstyrelsen är det som har det 
ansvaret och att Folkhälsomyndigheten 
inte heller har ett direkt ansvar, mot all-
mänheten.

Tidigare allergiprogram vid det tidigare 
Folkhälsoinstitutet, kom till efter att en 
tidigare ”allergiutredning” visat ökande 
förekomst av ”överkänslighetssjuklig-
het”. Det pågick under 1992 – 2001 för att 
följa allergiutvecklingen i landet, för att 
sammanställa och publicera, på svenska, 
vetenskaplig kunskap och för att ta fram 
preventiva råd. Nätverk och forskning, 
praktik, skulle stöttas. Det programmet 
skulle också initiera, stödja och utvärdera 
allergiförebyggande arbete på olika nivåer 
i samhället, inklusive på kommunnivå. 
Dessa viktiga aspekter belystes under 
Allergiåret 1995, innemiljöåret 1999 och 
på olika Allergistämmor.

Sedan beskrev Greta Smedje läget idag. 
Olika miljöhälsoenkäter hade genomförts 
1999, 2007 och 2015 där prevalensen av 
överkänslighet hos vuxna, kartlagts.

Hon diskuterade också olika perspek-
tiv i allergiarbetet. Patientens perspektiv, 
perspektiv på gruppnivå med exempelvis 
identifiering av riskgrupper och ett ge-
nerellt samhällsperspektiv som kan vara 
generellt förebyggande i hela befolk-
ningen och att hänsyn ska tas till allergi 
vid samhällets beslutsfattande avseende 
regelgivning och de myndigheter som är 
involverade. Det som enligt Greta Smedje 
är evidensbaserat i dagsläget, som pri-
märprevention på gruppnivå, är att und-
vika tobaksrökning. I övrigt föreligger få 
evidensbaserade råd.

Eftersom hälsan också till stor del be-
stäms av faktorer utanför hälsoområdet 
måste en effektiv hälsopolitik involvera 

Lars Åke Levin.

Greta Smedje.
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samtliga relevanta områden, som social-
politik, skatter, miljöforskning, utbildning 
och teknikutveckling. Det är dock svårt 
att få till enligt föreläsaren.

Vad gör då myndigheterna idag? Många 
myndigheter har allergi i sitt grundupp-
drag, frågor som berör överkänslighet. 
Allergi ingår i ”vardagsuppdraget”!

Folkhälsomyndigheten har att följa upp 
prevalens av allergi mm genom miljöhäl-
soenkät och folkhälsoenkäter. Vägledning 
till miljöbalkens regler om god inomhus-
miljö i bostäder och allmänna lokaler 
t.ex. skolor. Litteraturgenomgång om ke-
mikalier i inomhusmiljö och hälsa samt 
mycket om överkänslighetsbesvär. Andra 
myndigheter såsom Socialstyrelsen, Ar-
betsmiljöverket, Boverket, Upphandlings-

myndigheten, Livsmedelsverket etc. och 
de uppgifter de har, diskuterades. 

Den övergripande lägesbilden är en-
ligt Greta Smedje att allergi fortsätter att 
utgöra ett viktigt folkhälsoproblem och 
att allergifrågan berör aktörer från flera 
olika samhällssektorer. Allergifrågan har 
som det beskrivs, i stor utsträckning in-
tegrerats i ansvariga aktörers vardags-
arbete och mycket arbete pågår. Viktiga 
utvecklingsinsatser görs på regional och 
lokal nivå men befintlig kunskap finns inte 
alltid eller får inte genomslag, där den be-
hövs. Brister konstaterades avseende sam-
ordning av insatser och spridning över 
landet, av dessa. Dessutom finns risk att 
frånvaro av särskild satsning riskerar att 
allergifrågan ibland prioriteras lågt.

Och därmed var den intressanta dagen 
över – och förhoppningsvis lämnade del-
tagare mötet med en del färska idéer och 
funderingar.

ANN PONTÈN
KERSTIN ROMBERG
CAROLINE NILSSON

MARIA JENMALM
ADINA PASCU

ÅKE DAVIDSSON
TEET PULLERITS
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POSTGRADUATE-
KURS OM KOL

TEMA!
Patientrelaterade

utfallsmått
31 januari - 1 februari 2018 
Skepparholmen Nacka, Saltsjö-Boo
Denna kurs fokuserar på betydelsen av olika patientrelaterade utfallsvariabler vid 
bedömning av patienter med KOL. Styrka och svagheter för olika utfallsmått som dyspné, 
livskvalitet, fysisk kapacitet och bedömning av exacerbationer kommer att diskuteras och 
illustreras med fallbeskrivningar. Kursen riktar sig främst till lungspecialister och andra 
yrkesgrupper med specialintresse för KOL, som vill fördjupa sig inom detta område.

Kursgivare
Boehringer Ingelheim AB

Kursledning
Kjell Larsson, Lung- och luftvägsforskning, Karolinska Institutet
Josefin Sundh, Lungkliniken, Örebro Universitetssjukhus
Thomas Sandström, Medicinkliniken, Norrlands Univeritetssjukhus

Kontaktpersoner
Utbildningsansvarig: Andreas Johansson, tel 0708-582 129
Kursadministratör: Inger Blomqvist, tel 0708-582 145
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World Conference on Lung Cancer 
(WCLC), Wien

Mötesreferat

WCLC är en av årets absoluta lungmedicinska höjdpunkter! 
Framstegen inom lungcancerdiagnostik och behandling går 
i eskalerande takt: idag har vi inte bara nya versioner och 
kombinationer av äldre behandlingar, vi har också helt nya 
preparat och läkemedelsklasser som riktar sig mot induce-
rade läkemedelsresistenser. Framtiden är redan här! Nedan 
refereras ett urval av intressanta studier från det välbesökta 
Presidential Symposium.

BRAIN-studien
BRAIN är en kinesisk fas III-studie där helhjärnsbestrålning 
(Whole Brain Irradiation, WBI) jämförts med Icotinib-behand-
ling av patienter med EGFR-muterad icke-småcellig lungcan-
cer (NSCLC). Icotinib är en TKI med bevisad effekt mot CNS- 
metastasering. Studien adresserar en kliniskt viktig frågeställ-
ning: hur skall vi bäst behandla EGFR-muterade patienter med 
CNS-metastaser? De flesta av er är väl förtrogna med NCC's 
riktlinjer: helhjärnsbestrålning (WBI) rekommenderas ännu 
men kombinationen av WBI och tyrosinkinashämmare (TKI) 
förblir föremål för diskussion.

Professor Yi Long Wu presenterade studieupplägget. EGFR- 
muterade patienter i Performance status 0-1 enligt WHO rando-
miserades 1:1 till antingen peroral Icotinib-behandling (125 mg 
1x2) eller till WBI +/- kemoterapi. TKI-naiva patienter kunde 
inkluderas; crossover mellan studiearmarna tilläts. Primary end-
point var intrakraniell progressionsfri överlevnad (iPFS). Bland 
secondary endpoints fanns objektiv respons rat och progres-
sionsfri överlevnad (PFS). 176 patienter randomiserades, varav 
85 till Icotinib-armen. Alla dessa behandlades med studiedrogen.

Resultat: iPFS uppgick till 10 månader i Icotinib-armen vs 4.8 
månader i WBI +/- kemoterapiarmen (p<0.014). PFS uppgick 
till 6.8 vs 3.4 månader till Icontinib-armens fördel (p<0.001). 
Overall survival (OS) data var dock inte signifikanta. Den in-
trakraniella responsraten var 55 % vs 11.1 % till Icontinib-armens 
fördel. Toxicitetsdata (CTCAE grad >3) var också till Icontinib-
armens fördel.

Sammanfattningsvis är BRAIN-studien den första positiva 
randomiserade studien som visat att TKI är överlägset WBI vid 
behandling av CNS-metastaserande EGFR-muterad lungcancer.

Dr Jacek Jassem (study discussant) bedömde studieupplägget 
som adekvat men poängterade crossover-möjligheten efter 
progress, liksom faktumet att studie-populationen var asiatisk. 
Han påminde också om att ca 10-15 % av EGFR-muterade lung-
cancerfall har CNS-metastasering redan vid diagnostillfället, 
att TKI traditionellt haft svårt att passera blodhjärnbarriären 
och att det kan råda diskordans mellan EGFR-mutationerna i 
CNS och i övriga organ. Rebiopsi från CNS är svårt. Idag har 
vi dock tillgång till cirkulerande tumör-DNA-diagnostik vars 
sensitivitet ligger runt ca 70 %. Vidare poängterade han tydligt 

att Icontinb-behandligen var behäftad med färre och lindrigare 
biverkningar och att WBI är långt från att vara befriad från toxi-
citet men att WBI, i händelse av terapisvikt, ännu har sin plats 
i vår behandlingsarsenal.

ASCEND-4-studien
ASCEND-4 är en randomiserad fas III-studie som jämfört Ce-
ritinib vs kemoterapi (Cisplatin/Pemetrexed) i första linjens 
behandling av lokalt avancerad eller metastaserande (stadium 
IIIB-IV) ALK rearrangerad (ALK+) icke-småcellig lungcancer 
(NSCLC). 

Dr Gilberto De Castro Jr presenterade studiedata. Ceritinib 
är en andra generationens ALK-hämmare. Studien var open 
label. Randomiseringen skedde 1:1 till Ceritinib 750 mg/dagli-
gen alternativt till Cisplatin/Pemetrexed (underhållsbehandling 
med Pemetrexed tilläts). Crossover till ALK-hämmaren tilläts 
vid progression. Vid inklusion befann sig patienterna i perfor-
mance status 0-2. ALK-status hade immunohistokemiskt veri-
fierats centralt.
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Den primära endpointen var progressionsfri överlevnad 
(PFS). Bland secondary endpoints fanns overall survival (OS), 
PFS enligt icke-blindad bedömning, intrakraniell aktivitet, sä-
kerhetsdata och patientrelaterade utfallsvariabler. Av särskilt 
intresse var den intrakraniella progressionen: den bedömdes 
av blindade neuroradiologer.

376 patienter randomiserades, varav 189 till Ceritinib-armen 
(samtliga behandlades med studiedrogen). I kemoterapiarmen 
fick 72 % underhållsbehandling med singel Pemetrexed. 

Resultat: Studien utföll positivt. PFS uppgick till 16.6 månader 
i Ceritinib-armen vs 8.1 månader i kemoterapiarmen med en 
relativ riskreduktion för sjukdomsprogress på 45 % (HR 0.55, 
p<0.001). PFS-kurvorna separerade efter 3 månader. OS-data 
var dock omogna vid presentationstillfället.

Responsraten var högre för studiedrogen (72.5 %) vs kemo-
terapin (26.7 %). Mediantid till respons var också kortare för 
Certininb än för cytostatikabehandlingen (6 veckor vs 30). Be-
handlingseffektens duration var längre vid Ceritinib (24 vs 11 
månader).

Subgruppsanalyser visade att PFS uppgick till 26.3 månader vs 
8.2 för Ceritinib-behandlade patienter utan CNS-metastasering. 
I subgrupperna med CNS-metastasering, uppgick PFS 10.7 vs 
6.7 till Ceritinibs fördel.

Toxicitetsdata presenterades också. Främst gastrointestinala 
besvär (10 % diarré CTCAE-grad 3-4) och derrangerade lab-vär-
den hade lett till avbruten behandling med studiedrogen (5 %) 
och med cytostatikabehandlingen (69 %).

Sammanfattningsvis, gav Ceritinib-behandling i första linjen 
mot avancerad ALK-translokerad NSCLC kliniskt och statistiskt 
signifikant förbättrad PFS.

Dr Fiona Blackhall (study discussant) poängterade sedan hur 
snabbt ALK-hämmarutvecklingen gått samt att Ceritinib har 
en högre affinitet och en starkare penetrationsförmåga i CNS 
jämfört med tidigare generationers ALK-hämmare. Preparatet 
är även aktivt mot den oundvikliga inducerade resistensen som 
uppstår vid ALK-hämning. Vidare, så beskrev hon Ceritinib som 
en mer potent drog än tidigare generation men poängterade 
samtidigt att synstörningar och perifera ödem lyser med sin 
frånvaro. Däremot var ALT-stegringar vanligare med Ceritinib 
än med Crizotinib. Avslutningsvis, betonade hon att ett flertal 
studier med sekventiell ALK-hämning pågår och att en viktig 
fråga kvarstår att besvara: kan nya ALK-hämmare i första linjen 
påverka kommande resistensmekanismer och mönster?

AURA-3-studien
Dr Vassiliki Papadimitrakopoulou presenterade denna prospek-
tiva, randomiserade, fas III-studien som jämfört Osimeritinib vs 
Platinum-Pemetrexed i EGFR 790M-positiv, avancerad NSCLC. 

15 % av kaukasier har en EGFR-driven lungcancer. Första lin-
jens behandling med tyrosinkinashämmare (TKI) ger som regel 
inom ett år upphov till resistensutveckling och terapisvikt. I ca 
60 % av fallen med sjukdomsprogress, återfinns resistensmuta-
tionen T790, en punktmutation i EGFR-genen. Osimeritinib 
(Tagrisso®) är en oral, irreversibel, tredje generationens EGFR-
TKI som är selektiv mot både aktiverande EGFR-mutationer och 
T790-mutationen. Osimeritinib har dokumenterad effekt i CNS.

I studien gavs 80 mg Osimeritinib dagligen i jämförelse med 
en platinumdubblett (Carboplatin eller Cisplatin + Pemetrexed) 
i upp till sex cykler. Underhållsbehandling med Pemetrexed 
tilläts i cytostatika-armen. T790M-status verifierades centralt. 
Randomiseringen skedde 2:1. 278 patienter randomiserades till 
Osimeritinib-armen och 140 till cytostatika-armen.

Primary endpoint var progressionsfri överlevnad (PFS) enligt 
“investigator assessment”.

Resultat: PFS var signifikant längre i Osimeritinib-armen än i 
cytostatika-armen: 10.1 månader vs 4.4 (HR 0.30, P<0.001). PFS 
för grupperna med CNS-metastasering var också till Osime-
ritinibs fördel (8.5 vs 4.2 månader med HR 0.32), liksom den 
objektiva responsraten (71 % vs 31 % med ORR på 5.39, P<0.001).

Toxicitet med CTCAE grad ≥3 förekom i 23 % av fallen med 
Osimeritinib-behandling och i 47 % av fallen med kemoterapi. 
Dödliga SAE förekom i 1 % av båda armarna. De vanligaste fö-
rekommande AE var diarré, hudutslag, torr hud och paronky. 
Interstitiell lungsjukdom förekom i 4 % av Osimeritinib-behand-
lade fallen.

Sammanfattningsvis utföll AURA-3 studien positivt till Osi-
mertinibs fördel. 

Dr Tetsuya Mitsudomi (study discussant) påminde publiken om 
att IMPRESS-studien som jämfört Gefitinib med platinum- 
dublett utfallit negativt och betonade hur den centralt bedömda 
PFS i AURA-3 var ännu längre än den ovanstående “investigator-
assessed” PFS: 11.0 månader för Osimeritinib vs 4.2 månader 
för cytostatikadubbletten. Han påpekade självfallet också att re-
sistensutveckling mot Osimeritinib sker. Den vanligaste meka-
nismen är C797S-mutationen. Studier med specifika målstyrda 
behandlingar mot denna behövs.

Att ha deltagit i WCLC är för mig ett privilegium. Att hålla sig á 
jour med den snabba utvecklingen inom lungcancer-branschen 
har blivit allt mer utmanade. WCLC erbjuder ett lysande tillfälle 
för just detta. Utan kongresser som WCLC skulle vi inte kunna 
erbjuda våra patienter den mest optimala vård de förtjänar. Jag 
skulle därför rekommendera att allt fler svenska kollegor deltar 
vid denna typ av möte. 2017-års WCLC går av stapel i Japan.

STÉPHANIE MINDUS
Specialistläkare vid Akademiska sjukhuset

Diagnosgruppsansvarig för U-CAN Lungcancer
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Medan det fortfarande var vår 
i luften, 23 mars 2017, hade 
Lungfibrosregistrets styrgrupp 

möte. En noggrann genomgång av bud-
get skedde och styrgruppsmedlem Cecilia 
Olivesten, till vardags chefssjuksköterska 
på Sunderbyns sjukhus, utsågs till kas-
sör. Två förtroendevalda revisorer utsågs 
också, Valentyna Yasinska, Stockholm 
och Lars Andersson, Kristianstad, deras 
uppdrag är framför allt att kontrollera 
budgetsammanställning. Beslut togs även 
om att inte genomföra det planerade bytet 
av plattformen. Den tekniska lösningen 
för Lungfibrosregistret kommer alltså 
att fortsätta se likadan ut och samma in-
loggningsuppgifter kommer att användas. 
Förbättringar fortsätter istället att succes-
sivt ske i vår nuvarande plattform, bland 
annat med fler ”klick-alternativ” och 
färre fritext-fält. Kärstin Byström, sjuk-
sköterska på ILS-mottagningen på Sahl-
grenska sjukhuset i Göteborg, hälsades 
välkommen som ny styrgruppsmedlem. 
Förutom Kärstin och Cecilia så består 
styrgruppen av ordförande Giovanni Fer-
rara, Stockholm, vice ordförande Magnus 
Sköld, Stockholm, sekreterare Lisa Carl-
son, Stockholm, styrgruppsmedlem Jonas 
Einarsson, Lund och styrgruppsmedlem 
Andreas Palm, Gävle.

Styrgruppen tittade under mötet närma-
re på de pågående och planerade forsk-
ningsprojekt som är knutna till Lung-
fibrosregistret. Tidigare (Ferrara 2016, 
Lungfibrosregistrets årsrapport 2016) 
har inklusions/baslinjedata presenterats 
för hälsorelaterad livskvalitet, 6 minuters 
gångtest, FVC, DLCO och TLC. På nord-
iska lungkongressen i Visby i maj 2017 
visades inklusionsdata baserat på 234 

patienter där den demografiska bilden 
överensstämmer med tidigare redovisat 
material (figur 1, Carlson 2017). Projekt 
inom registret är nu pågående där delar 
av tidigare resultat, främst FVC, TLC och 
DLCO, studeras närmare.

LISA CARLSON
Registerkoordinator Lungfibrosregistret

lisa.carlson@sll.se

Foto: Torbjörn Gustafson
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stract. 

I Stockholmsområdet är det i skrivandets stund 2 grader varmt. Halsduken har fått komma fram igen 
men en isande nordlig vind letar sig in till vintertrött nacke. Växtlighetens späda gröna till trots börjar en 
osökt att tänka på hösten, på en mild oktobersol, färgsprakande löv och Lungfibrosregistrets registerdag 
som i år infaller fredag 13 oktober 2017. Datumet kan du redan nu skriva ner, vi kommer liksom tidigare 
år att ses på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, välkommen!
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SWEDEVOX

Barnregistret, dags för
första resultaten

Figur 1. Ålderspanorama för patienter som anmälts till respiratordelen + barndelen av 
Swedevox. 

Oxygen och CPAP, inte bara en 
vuxenangelägenhet
Oxygenregistret (från 1987) utesluter 
oxygenförskrivning till barn under 18 års 
ålder. Dels bedöms det vara sällanhändel-
ser, dels antas indikationerna vara mycket 
heterogena. Vi vill fokusera på de stora 
patientvolymerna.

Av samma skäl registrerar vi enbart 
vuxna i CPAP-registret (start 2010). Van-
lig obstruktiv sömnapné är en folksjuk-
dom som har litet gemensamt med den 
komplexa sjukdomsbild som kan moti-
vera CPAP-behandling till barn. Det finns 
därför en teknisk 16-årsgräns i registret.

Hemrespiratorregistret
Däremot ville vi från början ha barn med 
i hemrespiratorregistret (startat 1996). 
Tyvärr har vi lyckats dåligt. Det finns två 
huvudorsaker. Dels är detta sällanhändel-
ser för en barnklinik. Registermedverkan 
är inte det första man tänker på. Dels 
har vi uppenbara svagheter i registrets 
struktur som gör att en barnläkare inte 
känner igen sin verklighet när man går in 
registret.

Barnregistret
Vi har utgått från hemrespiratordelen där 
vi har de största likheterna och där vi har 
historiska data att jämföra med. Vi har 
lagt till ett antal andra behandlingsmo-
daliteter såsom CPAP, högflödes oxygen, 
diafragmapacing och trakeostomi som 
enda åtgärd.

Vi har en ny uppsättning valbara diag-
noser eftersom barnens diagnospanorama 
ser så annorlunda ut. 

Våra kunskaper om vilka kliniska skäl 
man har att starta hemrespiratorbehand-
ling hos barn är fortfarande dåliga. Vi har 
därför återinfört denna variabel i barn-
modulen.

Figur 2. Fördelningen av olika behandlingsformer i Swedevox barnregister. Mer än hälften 
av barnen har alltså enbart CPAP.

Hösten 2015 startade Swedevox sitt barnregister som en vidareutveckling 
av hemrespiratorregistret. Bakgrunden är att registret (med rätta) ansågs 
vara dåligt barnanpassat och att det möjligen kunde förklara varför så få 
barn registrerats. Det är nu dags att presentera barnregistrets första resultat.
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BENGT MIDGREN
Docent, överläkare 

Lung- och Allergikliniken
Skånes Universitetssjukhus i Lund

Registerhållare för Andningssviktregistret Swedevox.

Ett barn som får hemrespirator eller 
CPAP är i regel multisjukt och behöver 
ofta annan teknisk utrustning. Vi har 
därför kryssrutor för tilläggsbehandling. 
Exempel på detta är oxygen, CPAP som 
hosthjälp dagtid, mekanisk insufflator-ex-
sufflator (hostmaskin), slemsug och PEG. 

Fram till årsskiftet 16-17 har 105 barn 
anmälts till registret. Några är dock re-
troaktivt införda. Som framgår av figur 1 
förefaller andelen barn i Swedevox ha 
ökat under de senaste åren. Orsaken är 
rimligen att barnklinikernas registrerings-
vilja till barnregistret är högre än till hem-
respiratorregistret. 

Ökningen kan dock vara skenbar. Som 
framgår av figur 2 innehåller barnregistret 
många med CPAP, en behandlingsform 
som inte ingår i hemrespiratorregistret.

Diagnospanoramat ser förstås också 
helt olika ut för barn i hemrespirator-
registret jämfört med barnregistret (se 
figur 3). Skillnaderna beror delvis på att 
sömnapné inte finns som egen diagnos 
i hemrespiratorregistret, delvis på att 
CPAP-behandling inte ingick i hemre-
spiratorregistret.

Framtiden
Vi tror förstås på en strålande framtid för 
barnregistret. Det verkar att ha accepte-
rats på många av landets barnkliniker. Det 
låga antalet patienter betyder dock att det 
kommer att ta ett antal år innan vi kan dra 
några kloka slutsatser av exempelvis de 
kliniska indikationerna för terapistart el-
ler av användningen av tilläggsutrustning.

Figur 3. Diagnospanoramat för barn i hemrespiratorregistret (”Gamla”) och i barnregistret 
(”Nya”).

Data samlas in årligen tills barnen fyller 
16, sedan följs de enligt hemrespiratorre-
gistrets principer. Orsaken är att barnen 
inte sällan kan släppa sin behandling, an-
tingen pga tillväxt eller pga att exempelvis 
kraniofacial kirurgi gjort CPAP-behand-
lingen onödig.

Vi arbetar nu vidare med att få god 
geografisk täckning och så god fullstän-
dighet som möjligt. Pg 90 09 06-9
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Stipendiater

Caroline Nilsson och Gunnar Nilsson
– vinnare av Stora SFFA-stipendiet 2017 

Under SFFA:s Vårmöte i Stockholm den 29:e mars delade 
SFFA för nionde gången ut ”Stora SFFA-Stipendiet”, en ut-
märkelse från Svenska föreningen för Allergologi (SFFA) 
samt Svensk Allergiforsknings Stiftelse (SAS). Som vid de 
senaste två tillfällen hade SFFA återigen glädje att dela 
ut 400 000 kr, tack vare bidrag med 50 000 kr vardera från 
Svensk Allergiforsknings Stiftelse och från följande sju fö-
retag: ALK, Glaxo SmithKline, Meda, Mundipharma, Novartis 
Pharmaceuticals, Teva och Thermo Fisher Scientific. Juryn 
beslutade dela ut två stipendier respektive om 250 000 samt 
om 150 000 kr. 

Stora SFFA-stipendiet 2017 om 250 000 kr tilldelades Caroline 
Nilsson vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, 
Södersjukhuset, Karolinska Institutet, Stockholm.

Docent Caroline Nilsson tilldelades Stora SFFA-stipendiet 
2017 för projektet ”Matallergi, från diagnostik till behandling”. 
Juryn lämnade följande prismotivering: ”Födoämnesallergier 
har under flera år ökat bland barn och kan ge risk för svåra och 
ibland livshotande reaktioner. De innebär för många drabbade 
barn och familjer också starkt nedsatt livskvalitet. Carolines 
arbete kan förutom att ge oss fördjupad kunskap och insikter 
om födoämnesallergierna också ge oss förbättrade diagnostiska 
verktyg samt leda fram till metoder att under säkra former göra 
att de drabbade barnen tål den mat som tidigare gjort dem svårt 
sjuka. Caroline är en klinisk forskare med stort engagemang, 
bredd och djup i sin gärning.”

Stora SFFA-stipendiet 2017 om 150 000 kr tilldelades Gunnar 
Nilsson vid Institutionen för medicin, Enheten för immunologi 
och allergi, Karolinska Institutet, Stockholm. 

Professor Gunnar Nilsson tilldelades Stora SFFA-stipendiet 
2017 för projektet ”Reglering av mastcellens funktion och reakti-
vitet vid allergiska sjukdomar”. Prismotiveringen lydde: ”Gunnar 
har ägnat stor del av sin forskning åt mastcellen, som har en 
stor betydelse vid allergiska och anafylaktiska reaktioner. Mast-
cellen har alltid räknats som svårstuderad. I sin forskning har 
Gunnar etablerat ett brett och starkt nationellt och internatio-
nell samarbete som lett till förbättrad förståelse av mastcellens 
många olika roller. Målsättningarna med projektet för vilket han 
tilldelas Stora SFFA-stipendiet 2017 är att i detalj karakterisera 
lungmastceller fenotypiskt och att identifiera hur mastcellers 
funktion förändras av andra cytokiner samt att analysera hur 
mastcellers aktiveringsvägar kan inhiberas. På längre sikt kan 
sådan kartläggning leda till utveckling och förbättring av olika 
sätt att behandla patienter med symptom orsakade av mastcells-
aktivering.”

I anslutning till prisutdelningen under SFFA:s Vårmöte i Stock-
holm höll båda stipendiater översiktsföreläsning om sin forsk-
ning. 

REDAKTIONEN SFFA

Faktaruta Stora SFFA-stipendiet

Stora SFFA-stipendiet instiftades år 2009 efter diskussion mellan 
SFFA och andra intresserade företag och avser ett forsknings- 
stipendium med syfte att stimulera forskningsprojekt inom 
astma- och allergiområdet i Sverige. Mottagare av stipendiet 
skall vara kliniskt verksam allergolog eller annan person som 
bedriver forskning inom astma och allergiområdet. Sökande 
skall vara en disputerad, självständig och etablerad forskare. 
Stipendiet är ett basanslag och får fritt disponeras av den 
sökande.

Vinnare av stora SFFA-stipendiet genom tiderna:

2009: Gunnar Lilja, 225 000 kr

2010: Eva Sverremark Ekström, 300 000 kr 
Susanne Gabrielsson, 100 000 kr

2011: Per Gustafsson, 300 000 kr 
Gunilla Hedlin, 100 000 kr

2012: Magnus Wickman, 250 000 kr 
Cilla Söderhäll, 100 000 kr

2013: Anna Nopp; 250 000 kr

2014/15: Marianne van Hage, 250 000 kr 
Barbro Dahlén, 150 000 kr

2016: Erik Melén, 250 000 kr 
Inger Kull, 150 000 kr

2017: Caroline Nilsson, 250 000 kr 
Gunnar Nilsson, 150 000 kr
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Luftvägsregistret

Fortsatt förbättring av astma-KOL-vården 
visar Luftvägsregistrets årsrapport 2016

För andra året i rad kan Luftvägsregistret rapportera en 
förbättring i astma-KOL-vården. Framför allt ökar täck-
ningsgraden, men även andelen som skattat sina sym-
tom har ökat, såväl för astma som för KOL.

F örra årets positiva trend för astma- och KOL-vården 
fortsätter, visar Luftvägsregistrets nysläppta årsrapport. 
Registret är ett verktyg som kan ge förutsättningar till en 

förbättrad och mer jämlik vård och det är glädjande att kunna 
konstatera att vi sakta men säkert synes vara på väg åt rätt håll. 
Under det gångna året har dessutom de tre första vetenskapliga 
artiklarna baserade på registerdata publicerats.

Under 2016 har antalet registreringar, patienter samt delta-
gande enheter ökat betydligt jämfört med tidigare år, mycket 
tack vare direktöverföring av journaluppgifter. Inte minst har 
täckningsgraden för patienter med KOL i spirometristadium 
3 och 4 påtagligt ökat alltsedan 2015, så att vi nu kan göra en 
ganska god skattning av vården för denna patientgrupp. Fort-
farande återstår en hel del arbete för att också öka täcknings-
graden bland individer med astma samt för patienter med KOL 
i spirometristadium 1 och 2.

Rökvanor registreras i mycket hög grad för både vuxna ast-
matiker (97 %) samt bland dem med KOL (99 %). Andelen rökare 
i KOL-gruppen är dock fortfarande hög (37 %) och behovet av 
stöd till rökavvänjning fortsatt stort. Denna siffra har genom 
åren varit otillfredsställande hög, särskilt i primärvården, och 
här behövs en kraftansträngning eftersom rökning är den vik-
tigaste faktorn både för insjuknande och fortsatt försämring i 
KOL-sjukdomen.

För skattning av symtom/hälsostatus rekommenderar Socialsty-
relsens riktlinjer från 2015, AKT för astma samt CAT vid KOL. 
Följsamheten till användning av dessa formulär har klart ökat 
jämfört föregående år. CAT eller skattning av andfåddhetsgrad 
(mMRC) används, tillsammans med exacerbationsfrekvens på 
årsbasis, alltmer i den förhållandevis nya KOL-grupperingen 
A-D, varför förhoppningen är att användandet ytterligare ska 
öka framöver.

Svarsfrekvens gällande patientutbildning ligger i samma nivå 
som förra året för såväl astma som KOL. Andelen patienter med 
astma som genomgått patientutbildning har dock ökat markant 
jämfört 2015, vilket är i linje med Socialstyrelsens riktlinjer.

Fysisk aktivitet och fysisk träning är en av hörnstenarna i 
KOL-behandlingen och har hög prioritet i riktlinjerna från 
Socialstyrelsen. Svarsfrekvensen rörande denna parameter, lik-
som andel patienter som är aktiva enligt rekommendation eller 
inte aktiva alls, ligger relativt oförändrat från förra året.

Uppgift om exacerbationer finns hos närmare 90 % av KOL-
patienterna, vilket också är i nivå med årsrapporten för 2015. 
Denna variabel är av stor betydelse för att värdera risk/prognos 
samt behandling.

Figur 1. Kumulativt antal unika patienter med astma och/eller 
KOL som har registrerats i Luftvägsregistret under åren 2014, 
2015 och 2016; manuellt registrerade, registrerade med direkt-
överförda data samt totalt.

Figur 2. Kumulativt antal registreringar av patienter med astma 
och/eller KOL i Luftvägsregistret under åren 2014, 2015 och 
2016; manuellt registrerade, registrerade med direktöverförda 
data samt totalt.
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I läkemedelsmodulen har 75 % läkemedelsuppgift av manuellt 
inmatade data bland KOL-patienterna, vilket är en förbättring 
jämfört föregående år. Bland direktöverförda data ligger siffran 
på 90 %. Drygt 80 % har behandling med långverkande anti-
kolinergika, i enlighet med gällande riktlinjer. Man ser dock, 
precis som i tidigare årsrapporter, en överanvändning av kombi-
nationsbehandlingen med inhalationssteroid och långverkande 
beta-2-stimulerare i samtliga spirometriska KOL-stadier, trots 
att andelen patienter med frekventa exacerbationer är förhål-
landevis låg. Här finns förbättringspotential rörande följsamhet 
till Läkemedelsverkets behandlingsriktlinjer från 2015.

Antal enheter som levererar data för den inneliggande KOL-
vården har ökat från sju till nio. Detta är alltför få för att kunna 
ge en representativ bild av sjukhusvården för KOL i Sverige. 
Följsamheten hos dem som ändå registrerat är god avseende 
främst två indikatorer – planerad uppföljning samt NIV/Bilevel 
där detta är indicerat.

THOMAS GARS
Överläkare, Lungmottagningen,

Medicinska specialistkliniken,
Motala lasarett

Medlem Luftvägsregistrets styrgrupp

"Tillsammans kan vi nå en 
ytterligare förbättrad och 

mer jämlik astma-KOL-vård 
framöver."

Slutligen kan vi alltså konstatera att astma-KOL-vården fort-
sätter att förbättras i landet och vi tackar alla deltagande enhe-
ter som hittills anslutit sig till registret. Vi välkomnar även fler 
enheter som därmed, liksom redan anslutna, får möjlighet att 
med Luftvägsregistret som verktyg på ett bättre sätt bedriva kva-
litetssäkrad vård på den egna enheten för dessa patientgrupper. 
Tillsammans kan vi nå en ytterligare förbättrad och mer jämlik 
astma-KOL-vård framöver.
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CPLF – den franskspråkiga världens 
stora lungkongress

Att söka sig bortom allfartsvägarna 
kan ibland vara ett oväntat lycko-
kast. Min förkärlek för det fran-

ska språket gjorde att jag, Anders, för 
flera år sedan blev medlem i den fran-
ska lungläkarföreningen SPLF (Société 
de Pneumologie de Langue Française) 
som välkomnar alla frankofona lunglä-
kare. SPLF anordnar tillsammans med 
APP (Association de Perfectionnement 
post-universitaire des Pneumologues) 
och CPHG (Collège des Pneumologues 
des Hôpitaux Généraux) den fransksprå-
kiga världens största lungkongress, CPLF, 
Congrès de Pneumologie de Langue 
Française. Kongressen äger rum varje år i 
månadsskiftet januari/februari vilket gör 
att den ej krockar med vare sig ATS eller 
ERS. Från Göteborg åkte vi båda artikel-
författare för första gången i januari 2016 
till CPLF:s kongress i nordfranska Lille. 
Kongressen var väldigt bra vilket gjorde 
att vi fick blodad tand för att bege oss till 
årets kongress som ägde rum i Marseille 
27–29 januari där den första vårsolen bör-
jade värma så smått. 

Årets huvudtema i Marseille var 
”Urgences, DBB, Mucoviscidose” (dvs 
akutvård, dilatation des bronches = 
bronkiektasier och cystisk fibros). Kon-
gressen samlar runt 5 000 besökare vilket 
gör att man både får ett brett utbud av 
kliniska föreläsningar och vetenskap så-
väl som en överblickbarhet vilket ibland 
saknas på alltför stora evenemang. ATS 
och ERS har dock en större vetenskaplig 
del än vad CPLF har. Det som är CPLFs 
stora fördel är att den har strålande bra 
kliniska föreläsningar som vi båda tycker 
är snäppet vassare än andra kongresser 
vi har bevistat. 

Ett seminarium som tilldrog sig vårt in-
tresse handlade om kortisonets roll vid 
svåra (lung)infektioner. Detta är ett om-
vittnat komplicerat område att göra stu-
dier inom. Grundtanken är att en svår 
pneumoni drar igång ett alltför kraftigt 
inflammatoriskt svar orsakat av ett cyto-
kinåskoväder (”orage cytokinique”) som 

följs av vävnadsskada. När det gäller sam-
hällsförvärvade, svåra bakteriella pneu-
monier hade de samlat ihop de viktigaste 
studierna som har gjorts. Resultaten var 
dock spretiga. Några studier visade en po-
sitiv effekt på mortaliteten men flertalet 
kunde ej påvisa någon skillnad. Ej heller 
vårdtidens längd på intensivvårdsavdel-
ning påverkades. Sammanfattningsvis 
tveksamhet för denna grupp även om de 
öppnade upp för att det kan finnas sub-
grupper som kanske har nytta av steroid-
behandling. Influensa och steroider, är det 
en lyckad kombination? En stor, retro-
perspektiv studie gjordes bland dem som 
drabbades av influensa A/H1N1 (svin-
influensan) under pandemin 2009–2010 
med efterföljande ARDS. Dessa patien-
ter erhöll alla en tidig steroidbehandling. 
Gruppen som fick kortison hade både en 
högre dödlighet och fler av dem respira-
torvårdades dag 28 och dag 60 jämfört 
dem som ej fick steroider. Man spekule-
rade över att kortisonbehandling leder till 
en ”inhibition de la clairance virale” (dvs 
virusinfektionen läker inte ut lika snabbt) 
samt en ökad risk för superinfektioner 
med fr.a. svamp. Slutligen diskuterades 
miliaristuberkulos och kortison. Här fö-

religger det inga studier som visar nyttan 
av steroider. Dock finns det ett flertal fall-
rapporter som visar i positiv favör nyttan 
av högdossteroider vid miliaristuberkulos.  

På CPLFs kongresser möter man den 
frankofona världen vilket delvis ger nya 
perspektiv. Vi glömmer lätt bort i vår 
anglofona del av världen att stora delar 
av Nord- och Västafrika är fransksprå-
kiga länder. Därtill kommer det många 
deltagare från Québec och från de fransk-
språkiga delarna av Belgien och Schweiz. 
Tyngdpunkten av de vetenskapliga post-
rarna handlade om infektioner såsom 
tuberkulos och bronkiektasier vilket gav 
nya insikter och idéer men även befäste 
vad vi redan vet. Det fanns även ett rela-
tivt rikligt utbud av postrar som handlade 
om KOL, astma, cancer, sömnstörningar 
och CF. Behållningen av att åka på en 
kongress är ju att inhämta ny kunskap 
och möten med människor. Det som slog 
oss under denna kongress var det faktum 
att likheter och ”kända fynd” som inte är 
nyheter i sig själva faktiskt har ett stort 
nyhetsvärde. När det gäller bronkiektasier 
var det många studier från Tunisien och 
Marocko som visade att det i huvudsak-

Vårens första strålar värmer i centrum av Marseille som omges av Le Vieux-Port.
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ligen är samma patogener (Haemophilus 
influenzae, pneumokocker, Pseudomonas, 
Klebsiella, Acinetobacter etc) som ställer 
till förtret i luftvägarna där som hemma-
vid. I en studie från Mali visade det sig att 
det är i princip samma välkända allergen 
som orsakar allergier hos atopiker i detta 
afrikanska land. I deras testpanel ingick 
även ett annat kvalster (Blomia tropica-
lis) samt kackerlacka! Tobaksrökningen 
minskar förvisso men cannabisrökning 
är nog ett större problem än vad vi anar. 
Det fanns en poster rörande en studie 

på cannabisrökare som drabbades av 
pneumotorax. Deras hypotes var att can-
nabisrökning ökar förekomsten av emfy-
sematösa bullae. Vem vet, vi får kanske 
en tilltagande frekvens av pneumotorax 
orsakat av cannabis i framtiden? 

Själva var vi vetenskapligt represen-
terade med vår poster ”Le taux des éosi-
nophiles du sang périphérique est baissé 
pendant des exacerbations de BPCO” 
(Antalet eosinofiler i perifert blod mins-
kar under KOL-exacerbationer). Det är 
stort fokus på eosinofili vid KOL-exa-

Många besökare vid vår poster gjorde att vi fick öva vår franska rejält!

cerbationer men i vår studie, som vi gör 
tillsammans med Anders Lindén i Stock-
holm, finner vi att eosinofilerna snarast 
sjunker under exacerbation. Vi fick många 
bra frågor och knöt nya kontakter. Det 
som intresserade och gladde många var 
att det hade skapats ett ”Centre de BPCO” 
(KOL-centrum) i Göteborg. 

Någon kanske ställer sig frågan vilken 
nivå av franska som krävs för att kunna 
ta del och få ut något av mötet? Har man 
läst gymnasiefranska så räcker det säker-
ligen. Många ord i det vetenskapliga språ-
ket är väldigt lika engelskan och även de 
svenska termerna. Räkna dock med lätt 
huvudvärk första dagen vilket vi båda 
drabbades av i Lille förra året då vi var 
helt fokuserade på att förstå. Men redan 
dag två flyter det på fint kan vi lova!

N´oubliez pas que le 22e Congrès de 
Pneumologie de Langue Française aura 
lieu à Lyon du vendredi 26 janvier au 
dimanche 28 janvier 2018. Les themes 
sont “Oncologie thoracique, le poumon 
et son environnement”. (Glöm inte CPLFs 
tjugoandra kongress som äger rum i Lyon 
26-28 januari 2018. Huvudteman är lung-
cancer samt lungan och dess omgivning.) 
Vi ses i Lyon!

ANDERS ANDERSSON
KRISTINA ANDELID

Båda verksamma som läkare
på KOL-centrum och på Lungkliniken,

Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg 

Två nöjda kongressbesökare, Anders Andersson och Kristina Andelid från Göteborg.

"Det är stort fokus 
på eosinofili vid KOL-
exacerbationer men i 
vår studie, som vi gör 

tillsammans med
Anders Lindén i 

Stockholm, finner vi 
att eosinofilerna

snarast sjunker under 
exacerbation."

CPLF
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SLMF-anslag 2015, vetenskaplig redovisning – Magnus Ekström.

Syftet med denna text är tre: att beskriva vilken glädje 
det var att få SLMFs forskningsanslag 2015, hur peng-
arna använts och att ge en kort bakgrund till forsknings-
området.

Kort bakgrund
Dyspné, känslan av andningsbesvär/andnöd, är ett allvarligt 
symtom som är vanligt både i befolkningen och vid olika stadier 
av hjärt- och lungsjukdom.[1] Dyspné uppkommer som svar på 
en obalans mellan behovet att andas och förmågan att andas 
(Figur 1). Symptom som uppkommer vid mindre ansträngning 
eller i vila och som påverkar personen negativt trots optimal 
behandling för underliggande patofysiologi benämns kronisk 
dyspné.[2] Kronisk dyspné leder ofta till minskad fysisk aktivitet, 
för att undvika obehag av symptomet, vilket leder till en ond spi-
ral av försämrad kondition och ytterligare förvärrad dyspné.[1] 
Dyspné är en stark riskfaktor för oro och nedstämdhet, minskad 
livsvilja, sjukhusinläggning och förtidig död.[1, 3] 

Det saknas idag etablerad läkemedelsbehandling mot kronisk 
dyspné.[5] Syftet med det aktuella projektet var att genomföra 
meta-analyser av effekten av opioider respektive syrgas på fysisk 
kapacitet och kronisk dyspné vid svår kroniskt obstruktiv lung-
sjukdom (KOL), samt att undersöka om effekten av opioider var 
kopplad till förekomsten av vissa genetiska variationer.

Bang for the buck?
SLMFs anslag finansierade en betydande del av min postdoc vid 
Flinders University, Adelaide. Resultaten från studierna redo-
visas för respektive frågeställning separat för att underlätta för 
läsaren (och artikelskrivaren).

Effekt av opioider och syrgas på fysisk kapacitet och dyspné 
vid svår KOL? 
Vi genomförde en meta-analys av dubbelblinda, randomiserade, 
placebokontrollerade studier (RCT) av effekten av opioider mot 
kronisk dyspné, enligt instruktionerna från the Cochrane Col-
laboration.[6] Genom sökningar till och med september 2014 
inkluderades 16 studier (271 patienter; 95 % hade svår KOL). 
Opioider minskade dyspné med i medeltal 0.35 standarddevia-
tioner jämfört med placebo, vilket motsvarar en minskning med 
0.8 enheter på en 0−10 numerisk skala eller 20 % jämfört med 
baseline; (Figur 2). Fynden var mer robusta för systemiska opio-
ider än för nebuliserad behandling. I motsats till dyspné fann vi 
ingen evidens för att opioider förbättrade patienternas fysiska 
kapacitet, även om data var sparsamma.[6] De flesta studierna 
var korta – från singeldos till dagar/vecka. Lågdos opioider 
(motsvarande upp till 30 mg morfin per dygn) ledde inte till 
andningsdepression eller några andra farliga biverkningar.[6] 

Förutom meta-analysen har vi genomfört en RCT i Adelaide 
av effekten av endogent morfin (endorfin) på dyspné och fysisk 
kapacitet under gångtest, vilken är under analys. Jag har också 
deltagit i genomförande och analys av den första stora RCTn 
av opioider mot dyspné vid avancerad sjukdom; 20 mg morfin 
vs placebo under 7 dagar. Huvudfynden som presenterats på 
ERS [7] visar överraskande att morfin inte minskade dyspné. 
Det bör dock noteras att etiknämnden krävde att deltagarna 

Behandling av kronisk dyspné: farmako-
genetiska mekanismer och klinisk effekt

Figur 1. Fysiologisk modell över dyspné. Symptomet genereras i 
hjärnbarken som svar på en obalans mellan behovet att andas (av-
bildning ’corollary discharge’ av utgående signaler från motorcortex) 
och utfört andningsarbete (inkommande signaler till somatosenso-
riska cortex). Från Jensen et al.[4]
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hade tillgång till snabbverkande morfin mot dyspné vid behov, 
och placebogruppen använde signifikant mer vid-behovs-mor-
fin än behandlingsgruppen. Sekundära analyser tyder dock på 
att effekten av morfin var bättre för patienter med mer uttalad 
dyspné, motsvarande mMRC 3−4.[7] Liksom i meta-analysen 
var behandlingen inte förknippad med ökad risk för andningsde-
pression eller några farliga biverkningar.[7] Ytterligare två stora 
placebokontrollerade studier pågår, dels av morfin vs. placebo 
vid svår KOL samt en studie av morfin vs. placebo mot dyspné 
och för att förbättra effekten av KOL-rehabilitering.

Gällande effekten av syrgas mot dyspné för patienter med 
KOL har vi genomfört en Cochrane-analys tillsammans med 
Zainab Ahmadi (doktorand och läkare, Lungmedicin och Al-
lergologi, Skånes Universitetssjukhus), som nyligen publicerats.
[8] Analysen inkluderade 33 RCT:er (901 patienter) av syrgas 
jämfört med antingen luft eller ingen behandling. Patienterna 
som studerades hade KOL med måttlig eller ingen syrebrist och 
uppfyllde alltså inte gällande kriterier för hemsyrgas. Syrgas 
minskade dyspné under ett standardiserat arbetsprov. Däremot 
var det vetenskapliga stödet mycket bristfälligt gällande effekt av 
syrgas i hemmiljö under dagligt liv, både vad gäller dyspné och 
hälsorelaterad livskvalitet.[8] Förutom fler studier av effekten i 
dagligt liv, samt vid andra tillstånd än KOL, behövs även studier 
huruvida syrgas kan öka patienternas fysiska aktivitet.   

Sammantaget saknas vetenskaplig evidens att hemsyrgas leder 
till minskad dyspné eller förbättrad livskvalitet i avsaknad av 
svår syrebrist. Fynden bekräftades av en nyligen publicerad stor 
amerikansk studie vid KOL och måttlig syrebrist.[9] Morfin i låg 
dos är läkemedelsbehandlingen med bäst evidens mot kronisk 
dyspné, men frågetecken kvarstår kring kliniska nettoeffekten 
och vilka patienter som har bäst nytta och behandlingen bör 
reserveras för patienter med svåra symptom vid avancerad sjuk-
dom. Ytterligare kliniska data förväntas närmaste åren.

Genetiska variationer och effekten av opioider mot dyspné
För att identifiera vilka patienter som kan ha mer nytta av be-
handlingen genomförde vi den första analysen av förekomsten 
av genetiska variationer (single nucleotide polymorphisms) och 
morfineffekten mot dyspné.[10] Vi studerade 588 cancerpatien-
ter med morfinbehandling från 11 europeiska länder. Analysen 
inkluderade 112 genetiska variationer i 25 gener i opioidsyste-
met. I multivariat analys fann vi att en genetisk variation som 
förelåg hos 8.4 % av patienterna (rs7103572 i genen HTR3B, för 
kalenderbitaren) var kopplad till möjlig sämre dyspnéeffekt av 
morfin. Eftersom analysen hade ett antal begränsningar och 
utvärderade ett flertal samband kan detta möjligen röra sig om 
ett slumpfynd. Prospektiv validering genom data från ett flertal 
RCT:er planeras.  

Figur 2. Effekten av opioider på dyspné. Från Ekström et al.[6]

�
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Betydelse och framtiden
Det är en stor glädje och ära att ha fått SLMFs forskningsan-
slag. Det har haft stor betydelse både personligt och för arbetet, 
såsom forskare tidigt (hoppas jag) i karriären. Förutom möjlig-
heten att grilla och bada i varmare klimat har jag fått möjlig-
het att vara med och bidra till ett nationellt och internationellt 
forskningsnätverk kring klinisk dyspné. Anslaget har också varit 
betydelsefullt för att ta fram svenska översättningar av instru-
ment för att mäta kliniskt viktiga aspekter − multidimensionell 
mätning − av dyspné. Instrumenten har nyligen publicerats,[11, 
12] och klinisk studie pågår i samarbete med SLMF (Karlskrona, 
Stockholm, Umeå, Uppsala, och Örebro) för att validera instru-
menten för att mäta dyspné på svenska, för användning i klinik 
och behandlingsforskning.

Forskningsanslag
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SLMF-anslag 2016, vetenskaplig redovisning – Anders Lindén.

Th17-associerade cytokiner vid bakteriell 
kolonisering hos patienter med KOL och 

kronisk bronkit
Inledningsvis vill jag för min forskargrupps räkning tacka 
SLMF för att vi har tilldelats det lungmedicinska forsk-
ningsanslaget för 2016! Anslaget kommer att vara till 
stor nytta i forskargruppens arbete med en ny kohort-
studie av bakteriell kolonisering och immunologiska för-
ändringar hos vanerökare med och utan KOL och/eller 
kronisk bronkit. 

Bakgrund
Långvarig tobaksrökning utgör den vanligaste orsaken till KOL 
i västvärlden. Sådan rökning är också en vanlig orsak till kronisk 
bronkit, oavsett förekomst av luftvägsobstruktion. Vanerökare 
ter sig därför som en viktig studiegrupp för kartläggning av de 
mekanismer som orsakar och förvärrar KOL respektive kronisk 
bronkit, mekanismer som tyvärr är relativt okänsliga för dagens 
läkemedel. 

Det är väl belagt att vanerökare med KOL och/eller kronisk 
bronkit kan koloniseras av bakterier och oftare än normalt drab-
bas av luftvägsinfektioner. Det är också belagt att dessa infek-
tioner är associerade med en dålig långtidsprognos. Samtidigt 
uppvisar vanerökare med KOL respektive kronisk bronkit en 
icke ändamålsenslig ansamling av och aktivitet hos neutrofiler 
lokalt i luftvägarna, d.v.s. en ansamling av antibakteriella im-
munceller. Det finns därför skäl att tro att långvarig rökning 
orsakar en störning av koordineringen av dessa immuncellers 
mobilisering och aktivitet. 

Vår forskargrupp har tidigare visat att den Th17-associerade 
cytokinen interleukin (IL)-17 kan bidra till att mobilisera neu-
trofiler efter bakteriell stimulering i humana luftvägar. I en ny 
studie har vi visat att ytterligare en Th17-associerad cytokin, 
IL-26, kan bidra till att mobilisera neutrofiler som svar på ett 
bakteriellt stimulus i humana luftvägar. 

Senare års studier har visat att det hos vanerökare föreligger 
en påverkan på en särskild typ av hjälparceller, s.k. Th17-celler. 
Eftersom dessa Th17-celler normalt koordinerar den antibak-
teriella aktiviteten i det medfödda immunsvaret, så arbetar vår 
forskargrupp med den övergripande hypotesen att Th17-asso-
cierade cytokiner engageras i de mekanismer som orsakar och 
förvärrar KOL respektive kronisk bronkit. 

Målsättning
Den övergripande målsättningen med vår nya kohortstudie 
är att karaktärisera bakteriell kolonisering och förändrad im-
munsignalering hos vanerökare, med och utan KOL och/eller 
kronisk bronkit, och vi fokuserar särskilt på Th17-associerade 
cytokiners betydelse. 

Arbetsplan
Vi undersöker vanerökare med aktuellt missbruk för att fånga 
pågående inflammatoriska skeenden. Efter noggrann klinisk, 
fysiologisk och radiologisk karaktärisering så samlar vi in pro-
ver från nedre (bronkoskopi) och övre (nässköljning) luftvägar, 
blod och urin. Vi undersöker vanerökare (>10 pack-år) med och 
utan KOL och/eller kronisk bronkit, samt tidigare rökare med 
KOL, och jämföra dessa med icke-rökare utan KOL respektive 
kronisk bronkit. Åldersspannet är 50 till 70 år och båda könen 
är representerade. Totalt räknar vi med att inkludera minst 120 
individer under 4 år. Vi relaterar mängden bakterier, cytokiner 
och immunceller till kliniska, fysiologiska och radiologiska ka-
raktäristika. Vi kartlägger cellulärt ursprung för aktuella cyto-
kiner och bestämmer hur tobaksrök påverkar produktionen av 
dessa. I experimentella studier kartlägger dessutom effekter av 
involverade Th17-associerade cytokiner på antibakteriell funk-
tion hos det medfödda immunsvarets effektorceller. 

Betydelse
Vårt projekt kan identifiera nya målmekanismer för förbättrad 
diagnostik och uppföljning samt, förhoppningsvis, underlätta 
utveckling av ny läkemedelsbehandling för KOL och kronisk 
bronkit. 
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SLMF-anslag 2016, vetenskaplig redovisning – Annelie F Behndig.

Epigenetik och metabolomik vid KOL

Först och främst vill jag rikta ett stort tack till Svensk 
Lungmedicinsk Förening och de företag som står bakom 
forskningsanslaget. Det är mycket roligt och en stor ära 
att tilldelas detta anslag, och ges möjlighet att fortsätta 
den forskningslinje kring kroniskt obstruktiv lungsjuk-
dom (KOL) och bakomliggande mekanismer som jag 
och mina forskningskollegor har drivit under många år.

Bakgrund KOL
KOL är en inflammatorisk sjukdom som oftast, men inte alltid, 
orsakas av tobaksrök. KOL är en heterogen sjukdom med flera 
olika fenotyper och därav också ett flertal bakomliggande sjuk-
domsdrivande mekanismer. Trots omfattande forskning inom 
området är dessa mekanismer fortfarande ofullständigt kända 
(1). Ungefär hälften av alla rökare utvecklar aldrig KOL under 
sin livstid, samtidigt som vissa av KOL-patienterna aldrig har 
rökt (2). Vissa KOL-patienter tappar snabbt i lungfunktion och 
har ett snabbt sjukdomsförlopp, medan andra har en betydligt 
stillsammare sjukdom (3). Det behövs mer kunskap om varför 
sjukdomen utvecklar sig så olika hos olika individer. 

Vid KOL ses en kronisk luftvägsinflammation som ofta är 
steroidresistent. En kombination av oxidativ stress, kronisk luft-
vägsinflammation, försämrade reparationsprocesser, proteas-
antiproteas imbalans och ett accelererat åldrande i lungorna 
anses bidra till utvecklingen av sjukdomen (1). När det gäller 
KOL och epigenetik respektive metabolomik, finns det inte så 
många studier sedan tidigare.  

Epigenetik
Så vad är då epigenetik? Ordet betyder ovanpå eller bortom ge-
netiken. En definition är att epigenetik är ’allt som bestämmer 
vilka gener som ska uttryckas’, dvs vilka gener som ska trans-
lateras till ett protein i en viss celltyp. DNA är ritningen av en 
organism, och epigenetiken är en instruktion till hur ritningen 
ska användas. Med andra ord, ett förändrat genuttryck utan att 
basernas ordning förändras. Fenotypen ändras utan förändring 
av genotypen. Det klassiska exemplet på epigenetik brukar vara 
enäggstvillingar som har en identisk genetisk uppsättning men 
som ändå kan vara mycket olika. 

Den kemiska bakgrunden till epigenetisk reglering är t.ex. 
DNA-metylering, som leder till att gen-aktiviteten undertrycks, 
och histonmodifiering, där en kombination av olika molekyler 
sätter sig på protein-svansarna (histoner). Histonmodifiering 
kan leda till att DNA-aktiviteten antingen ökar eller minskar. 

Kopplingen mellan KOL och epigenetik
Så hur tänker man sig då kopplingen mellan KOL och epigene-
tik? Endast hälften av alla som röker utvecklar KOL, inte alla. En 
hypotes är att det behövs en genetisk predisposition kombinerat 
med exponering för tobak för att utveckla sjukdomen. Det är 

dock motstridiga resultat när det gäller att hitta dessa kandidat-
gener. Om man med genetisk variation bara kan förklara en liten 
del av riskökningen, bör man fundera över epigenetiska föränd-
ringar som en möjlig länk mellan den genetiska benägenheten 
och att de facto utveckla sjukdomen (4-6). Tidigare studier har 
också visat att epigenetiska förändringar kan mediera kronisk 
inflammation genom att förändra uttrycket av proinflammato-
riska cytokiner och interleukiner (6). 

I en studie av Rahman el al undersöktes hur cigarettrök på-
verkande de enzymer som medierar DNA-metylering; detta i 
humana cellinjer och i en musmodell (7). Deras hypotes var 
att cigarettröken förändrar genuttrycket för dessa gener. Man 
kunde visa att exponering för cigarettrök ledde till en ökning av 
DNA-metyleringsenzymer, vilket också validerades med kvan-
titativ PCR, varvid man fann en signifikant nedreglering av ett 
flertal gener. 

Målsättning epigenetik
I vår studie är målsättningen att kartlägga epigenetiska föränd-
ringar i makrofager från luftvägarna hos KOL-patienter och rö-
kare. Vi kommer att undersöka vilka förändringar som orsakas 
av rökning respektive av sjukdomen, samt om någon av dem 
är kopplad till en snabb/långsam försämring av lungfunktionen 
hos KOL-patienter. 

Metabolomik
Den andra delen i KOL-projektet innefattar metabolomik vid 
KOL. Metabolomik kan beskrivas som ett fingeravtryck av cellu-
lära processer, dvs man studerar de allra minsta beståndsdelarna 
som är ett resultat av den cellulära metabolismen. 

I aktuellt projekt kommer vi att göra riktad metabolomik, och 
då studera bioaktiva lipider. När fleromättade fettsyror, såsom 
t.ex. arachidonsyra, oxideras bildas oxylipiner som fungerar som 
endogena signalmolekyler, till exempelvis prostaglandiner och 
leukotriener, vilka kan mediera både pro- och antiinflammato-
riska processer. 

I en tidigare studie har visats att man med hjälp av metabo-
lomik kan skilja astmatiker åt beroende på svårighetsgrad (8). 
Det är även visat att kvinnor med KOL har en annan metabol 
profil i BAL-vätska jämfört med kvinnliga rökare med normal 
lungfunktion (9). Vi har i vår grupp visat att den metabola li-
pidprofilen i proximala luftvägar skiljer sig från den i distala 
luftvägar hos både friska och astmatiker (10). I samarbete med 
bitr. lektor Malin Nording på kemiska institutionen i Umeå har 
vi också utvecklat och validerat flera analysplattformar för me-
tabolomik på lungsköljvätska (11). 

Målsättning metabolomik
Vår andra målsättning med detta projekt är att kartlägga fettsy-
remetabolismen i BAL-vätska hos KOL-patienter och rökare. 
Frågeställningen är om man med hjälp av metabolomik i BAL 
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kan identifiera prediktiva markörer eller specifika metabolit-
mönster för KOL, vilka av dessa som orsakas av rökning respek-
tive av sjukdomen och om det finns specifika metabolitmönster 
vid snabb respektive långsam förlust av lungfunktion. 

Studiepopulation
Forskningspersonerna är rekryterade från OLIN-studien (Ob-
struktiv Lungsjukdom I Norrbotten), som är en populations-
baserad kohort som ursprungligen bestod av cirka 900 KOL-
patienter och åldersmatchade kontroller. Vi inkluderade 52 
individer; 22 personer med KOL spirometriskt GOLD stadium 
2-3, varav 12 med snabb förlust av lungfunktion (FEV1>60 ml /
år) och 10 med långsam förlust (FEV1 <30 ml/år). Som kontroller 
inkluderades 15 rökare och 15 aldrig-rökare, båda grupperna 
med normal lungfunktion. Vid inklusionen stratifierades med 
avseende på rökvanor och ålder. 

Metoder
Forskningspersonerna genomgick bronkoskopi med BAL samt 
lungfunktionsundersökning. 

DNA-metyleringsanalyser kommer att utföras på makrofager 
från bronksköljvätska. Detta görs i samarbete med professor 
Torbjörn Nilsson vid klinisk kemi i Umeå och SciLife laborato-
riet i Uppsala. Riktad metabolomikanalys på BAL-vätska med 
fokus på bioaktiva lipider kommer att utföras i samarbete med 
bitr. lektor Malin Nordin, kemiska institutionen vid Umeå Uni-
versitet och Computational Life Science Cluster (CLiC) i Umeå. 

Övergripande målsättning
Jag hoppas att med dessa studier lägga nya pusselbitar till hur 
KOL-sjukdomen utvecklas. 

Jag vill avsluta med att tacka mina medarbetare i Umeå och 
i Norrbotten. Utan er hade dessa studier inte varit möjliga att 
genomföra. 
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Avhandling

Sammanfattning av doktorsavhandlingen:

Adaptive immune maturation in relation to allergic 
disease and vaccine responses in children

V årt immunsystem består av många olika typer av immun-
celler, som var och en fyller en viktig och unik funktion. I 
min avhandling har jag framförallt studerat T-celler och 

B-celler som tillhör det adaptiva immunsystemet. De T- och 
B-celler som vid en infektion känner igen den invaderande mik-
roorganismen blir aktiverade och en mognadsprocess initieras 
i cellerna. Ju fler mikroorganismer av olika slag som T- och B-
cellerna stöter på, desto mer ”moget” blir immunsystemet. Detta 
innebär att immunsystemet hos en vuxen individ generellt sett 
är betydligt mer moget och effektivt än immunsystemet hos ett 
litet barn. Man har dock sett att ”mognadsgraden” av immun-
systemet inte bara är kopplat till ålder, utan även till vilken miljö 
man lever i. Man vet till exempel att barn i utvecklingsländer 
med en större exponering för mikroorganismer har ett mer mo-
get immunsystem jämfört med jämnåriga barn i industrialise-
rade länder. Förvånansvärt lite är dock känt gällande huruvida 
mognadsgraden av immunsystemet är associerat med utveckling 
av allergisk sjukdom och vaccinrespons hos barn. 

I den prospektiva BONDGÅRDSFLORA-studien har vi haft 
en unik möjlighet att följa barn från födseln upp till 8 års ålder. 
I studien inkluderades 65 barn från Västra Götalands-regionen. 
Ungefär hälften av barnen bor på små mjölkgårdar och hälf-
ten bor i samma geografiska område men inte på gårdar. Sedan 
starten 2005 har barnen följts med regelbundna blodprovstag-
ningar för detaljerade immunologiska analyser. Genom att an-
vända multivariat faktoranalys har vi, som första forskargrupp 
i världen, kunnat visualisera longitudinella associationer mel-
lan det adaptiva immunsystemets mognad och kliniska utfall 
såsom sensibilisering och allergisk sjukdom, immunologiska 
effektorsvar såsom vaccinorskat antikropssvar, samt till vissa 
omgivningsfaktorer i den tidiga barndomen. 

Under senare hälften av 1900-talet ökade förekomsten av allergier 
dramatiskt i Sverige och i andra industrialiserade länder. Enligt 
den så kallade hygienhypotesen beror den ökade allergiföre-
komsten på att små barns immunsystem idag inte exponeras 
för tillräckligt mycket mikroorganismer. Men trots att denna 
hypotes lanserades för snart 30 år sedan vet man ännu inte hur 
immunsystemets mognad är relaterat till allergiutveckling hos 
barn. När vi analyserade relationen mellan T-cellsmognad och 
sensibilisering upp till 3 års ålder, fann vi att höga andelar av 
regulatoriska T-celler (Treg) hos nyfödda barn var starkt asso-
cierat med sensibilisering (1). Barn som var sensibiliserade vid 
18 och/eller 36 månaders ålder hade signifikant högre andelar 
Treg i blodet vid födseln jämfört med barn som inte var sensi-
biliserade. I uppföljningsstudien, som gjordes när barnen nått 
skolåldern, fann vi att höga andelar Treg under tidig barndom 

även var associerat med allergisk sjukdom vid 8 års ålder (2). 
En högre andel av T-reggar i cirkulationen tidigt i barndomen 
skulle kunna hämma aktivering och mognad av det adaptiva 
immunsystemet, vilket i sin tur skulle kunna vara en riskfaktor 
för att utveckla allergi under barndomen. Uppföljningsstudien 
visar även att allergisk sjukdom vid 8 års ålder var associerat 
med högre proportioner av naïva CD45RA+ T-celler under späd-
barnstiden och även med höga proportioner av naïva CD5+ B-
celler från födseln ända upp till 8 år (2). Således visar resultaten 
från vår studie att allergisk sjukdom under barndomen föregås 
av en lägre mognadsgrad bland barnens cirkulerande CD4+ T-
celler och B-celler (1, 2). 

Åtskilliga vetenskapliga studier från olika delar av världen 
har visat att barn som växer upp på bondgård med mjölkkor 
har en betydligt lägre risk att utveckla allergi än andra barn. 
I likhet med dessa studier fann vi att incidensen av allergisk 
sjukdom upp till 8 års ålder var signifikant lägre bland de barn i 
studien som bodde på mjölkgårdar jämfört med kontrollbarnen. 
Intressant nog fann vi att uppväxt på mjölkgård var associerat 
med lägre andel Treg i blodet upp till 3 års ålder (1). Denna 
association fanns emellertid inte kvar senare i barndomen (2). 
Uppföljningsstudien visade dock att en uppväxt på mjölkgård 
var starkt associerat med en högre andel av minnes B-celler samt 
med lägre proportioner av naiva B-celler vid 8 års ålder. Våra 
resultat från studien tyder således på att barn som växer upp på 
små mjölkgårdar har en högre grad av adaptiv immunmognad 
under barndomen, vilket även skulle kunna förklara den lägre 
incidensen av allergisk sjukdom bland dessa barn. Resultaten 
från dessa två studier behöver dock bekräftas av större studier 
innan några kausala slutsatser kan dras. En djupare förståelse av 
sambanden mellan immunmognad och allergiutveckling är en 
viktig pusselbit för att kunna utveckla strategier för att förhindra 
allergiuppkomst hos barn.

Antikroppsnivåerna i blodet efter vaccinering varierar kraftigt 
mellan olika individer och i olika länder, men de underliggan-
de orsakerna bakom denna variation är fortfarande okänd. I 
BONDGÅRDSFLORA-studien har vi undersökt huruvida mog-
naden av det adaptiva immunsystemet är relaterat till hur effek-
tivt barnen svarar med antikroppsproduktion vid vaccinering 
under tidig barndom. Sammanfattningsvis fann vi att titrarna 
av de vaccinspecifika antikropparna i barnens blodprover var 
starkt sammankopplat med hur moget deras immunsystem var 
vid vaccinationstillfället. I en av artiklarna i avhandlingen under-
sökte vi associationer mellan adaptiv immunmognad och anti-
kroppssvar mot det inaktiverade toxoidbaserade DTP-vaccinet 
(difteri, stelkramp och kikhosta) (3). Det mest slående resultatet 
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för alla dessa tre vacciner var att högre antikroppstitrar, mätta 
i blodprover vid 18 månaders ålder, var associerat med var ett 
lägre antal B-celler och CD4+ T celler under spädbarnstiden. 
Vidare analyser visade att ett lågt antal T- och B-celler i cir-
kulationen representerade ett mer moget adaptivt immunsys-
tem hos barnen. Således indikerar resultaten från denna studie 
att ett mer moget adaptivt immunsystem före vaccinering är 
gynnsamt för en mer effektiv antikroppsproduktion vid immu-
nisering av svenska barn med det inaktiverade toxoidbaserade 
DTP-vaccinet (3). 

En motsatt trend observerades dock för associationerna 
mellan immunmognad och antikroppssvar mot det levande 
försvagade MPR-vaccinet (mässling, påssjuka, rödahund) (4). 
I detta fall var högre antikroppstitrar i blodprover, mätta vid 
36 månaders ålder, associerade med en lägre grad av adaptiv 
immunmognad före vaccinering. De bakomliggande orsakerna 
till att associationerna mellan immunmognad och vaccinsvar 
hos barnen skiljer sig åt för dessa två olika kombinationsvac-
ciner är ännu oklar, men en möjlig förklaring skulle kunna vara 
att DTP- och MPR-vaccinen är konstruerade på olika vis och 
att de därmed har olika sätt att trigga igång ett immunsvar på. 
Våra resultat understryker vikten av att studera samband mel-
lan immunsystemets utveckling och vaccinationssvar hos barn. 
En bättre förståelse av detta samband kan vara grunden för att 
kunna förbättra vaccinationsstrategier i olika delar av världen 
och för att utveckla ännu mer effektiva vacciner än vad som 
finns idag. 

ANNA STRÖMBECK
Avdelningen för reumatologi
och inflammationsforskning,

Sahlgrenska akademin
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Respiratory Updates
17 november

Stockholm

ERS is pleased to offer this new and exclusive knowledge-sharing opportunity for
respiratory professionals in 2017 – making access to cutting-edge clinical updates
accessible to all healthcare professionals who want to understand the implications
of the latest research to benefit their practice.

Titled ‘ERS Respiratory Updates’ these events are designed to offer a unique opportu-
nity to access the most current thinking in respiratory clinical medicine, including the 
news, findings and medical advances from the latest ERS International Congress.

ERS Respiratory Updates will provide a comprehensive programme of sessions over a 
single day covering COPD, asthma, interstitial lung disease, respiratory infections and 
lung cancer delivered by prominent international experts in each field. In addition, 
there will be break-out ‘Speaker’s Corner’ sessions which will allow you to explore
the topics further.

Preliminary programme
Each speaker has 30 minutes for presentation, followed by 10 minutes for questions. 
Chairs: Christer Janson, Kjell Larsson and Jorgen Vestbo 
09:00-10:20 COPD 
09:00-09:40 GOLD 2017, any news or same same? • Jørgen Vestbo 
09:40-10:20 Rehabilitation in COPD 2017 • Thierry Troosters 
10:20-11:40 Respiratory Infections 
10:20-11:00 Bronchiectasis: old disease, new thinking • James Chalmers 
11:00-11:40 Pneumonia: the new management concepts • Tobias Welte 
11:40-12:20 ILD 
11:40-12:20 IPF treatment: state of the art • Vincent Cottin 
12:20-13:35 Speakers’ corner (break-out sessions: 1 per topic presented in the morning), 
including 15’ planned for delegates to get their lunchbox 
13:35-14:55 Asthma 
13:35-14:15 Where is GINA heading? • Arzu Yorgancioglu 
14:15-14:55 New drugs in severe asthma • Anneke ten Brinke 
14:55-16:15 Lung cancer: New drugs – what is in it? 
14:55-15:35 Targeted therapy • Sam Janes 
15:35-16:15 Immunotherapy • David Felix Heigener – but not present at ERS Congress 
16:30-17:30 Speakers’ corner (break-out sessions: 1 per topic presented in the afternoon) 
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SLIF

Ulla Johansson till minne

Det var med stor sorg vi tog emot 
beskedet att Ulla Johansson av-
lidit efter en tids sjukdom. Ulla 

föddes den 14 maj 1955. Hon drabbades 
för några år sedan av bröstcancer och 
trots behandling fick hon recidiv. Under 
vårt styrelsemöte den 17 januari deltog 
Ulla men var klart märkt av sjukdomen. 
Hon engagerade sig dock för föreningen 
och ville så gärna fortsätta med arbetet 
som ordförande och hade stora förhopp-
ningar att delta på det nordiska lungmötet 
i Visby. Så blev dock inte fallet utan Ulla 
avled den 22 mars 2017.

Ulla var uppvuxen och verksam i Göte-
borg och hon kunde inte tänka sig att bo 
någon annanstans. Hon började sin kar-
riär som undersköterska på HIA men ut-
bildade sig till sjuksköterska och började 
på lungmedicin på Sahlgrenska Universi-
tetssjukhuset. Ulla brann för att förbättra 
vården för de lungsjuka. Hon arbetade 
främst vid slutenvården men kom även 
att arbeta med mottagningsverksamhet, 
främst rökavvänjning och KOL-mottag-
ning. De senaste åren var hon student-
handledare och tyckte om att handleda 
nya kollegor och studenter.

Ulla reste gärna och besökte museer, 
utställningar, bokmässor och filmfes-
tivaler. Ett annat intresse var, god mat 
och öl. Många är vi som blivit bjudna på 
Ullas egentillverkade öl. Hon hade även 
en kolonilott där hon tillbringade sin 
fritid. Hon var intresserad av politik och 
samhällsfrågor samt älskade läsa böcker. 
Men hennes största intresse var dottern 
Kajsa som hon gärna uppdaterade oss om. 
Hon var otroligt stolt över henne, särskilt 
när Kajsa tog examen i London efter en 
fotoutbildning.

Ulla valdes som ledamot i SLIFs styrelse 
2010 när Anna Svensson var ordförande. 
Hon blev SLIFs ordförande 2014 och satt 
kvar på posten fram till sin död. SLIF har 
mist sin ordförande och vi minns en lev-
nadsglad person som gärna delade med 
sig av sina erfarenheter, både professio-
nella och privata.

För Sveriges Lungsjuksköterskors
intresseförening

MARIA OLIN OCH HELENE WALLSTEDT

samt KARIN RAHM
Vårdenhetschef, Lungmedicin,

Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

"...vi minns en levnads-
glad person som gärna 
delade med sig av sina 
erfarenheter, både pro-
fessionella och privata.
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Höstens kurser för ST-läkare i lungmedicin

Utbildning

I förra numret av LoAF berättade vi bakgrunden till hur SLMFs 
kursagenda kom till. Under fliken ”ST forum/Information 
till ST-läkare” hittar du hur ofta ST-kurserna ska gå och när 

(ungefär) det är dags för nästa kurs som du är intresserad av och 
behöver gå. I den stressade vardagen har det tyvärr varit svårt 
att hålla tiden även för oss kursgivare men under instundande 
höst tar vi igen det missade med råge. Dock kan man ju inte gå 
alla kurser på en enda höst, men misströsta icke: Höstens kurser 
har lite olika målgrupper. 

Först ut v 38 är kursen i Interstitiella lungsjukdomar. Den går 
man lämpligen relativt sent i sin ST-utbildning, om man inte 
har ett specialintresse förstås. Nästa kurs ges för första gången, 

redan v 40, och vänder sig till den som har kommit långt i sin 
ST: Yrkes- och miljörelaterade lungsjukdomar. V 42 kommer 
sedan en kurs för den som är i början av sin ST-utbildning: KOL, 
astma och luftvägsallergier. Sist ut denna höst är en kurs som 
kan vara lämplig att gå i mitten av sin ST: Lunginfektioner med 
inriktning på tbc, immunbrist och CF. Redan nu vill vi också 
påannonsera första kursen våren 2018 för ST-läkare; Pleura-
sjukdomar, vilken vänder sig till dig som kommit en bit i din 
ST-utbildning och denna kurs går under v 6, 2018.

Alla kurser annonseras i detta nummer av LoAF, men du hittar 
dem också i kalendariet på SLMFs hemsida där du också finner 
anmälningsblanketter. Välkommen med din ansökan!

SPUR, vad är det? Tittar man på Lipus hemsida står det in-
ledningsvis: ”SPUR är en läkarledd inspektionsverksamhet där 
professionen granskar kvaliteten på vårdgivarnas AT- och ST-
utbildning. Lipus AB samordnar och sköter administrationen 
runt inspektionerna som bygger på ett nära samarbete med 
specialitetsföreningar och sektioner inom Läkarförbundet res-
pektive Läkaresällskapet. En inspektion tar vanligtvis 1 ½ dag 
och faktureras till självkostnadspris plus moms.”

I målbeskrivningarna för ST (både från 2008 och från 2015) 
finns ett krav på verksamheterna att de ska låta sig inspekte-
ras för att säkerställa kvaliteten på utbildningen till specialister. 
Görs detta då? Ja, men i alltför ringa omfattning! Det har upp-

levts som dyrt, men senaste året/åren har regionala övergripan-
de inspektioner börjat ta plats, vari även lungmedicinska enhe-
ter inspekterats. Vi SPUR-inspektörer (och även studierektorer 
och andra inblandade i ST-utbildningen, inte minst ST-läkarna 
själva) hoppas på fler inspektioner och en sådan beställer man 
antingen som del i sin egen region eller direkt via Lipus. Verk-
samhetschefer, som ansvariga för ST-utbildningen, är väldigt 
välkomna att höra av sig!

MARGARETHA SMITH WALLHEDE
Lungmedicin och allergologi

SU/Sahlgrenska, Göteborg

SPUR – finns det?
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Utbildning

SK-KURS om Astma och KOL
Universitetssjukhuset i Örebro 16-19/10 2017

Karolinska Universitetssjukhuset Solna 19/9-21/9 2017 

På uppdrag av Svensk Lungmedicinsk Förening inbjuder vi härmed återigen till SK-kurs på
temat Astma och KOL. Kursen äger rum vid Universitetssjukhuset i Örebro 16-19/10 2017,
och riktar sig till ST-läkare med mål specialistkompetens i lungmedicin.

Kursen innefattar patofysiologi, fenotyper, utredning, differentialdiagnostik och behandling, och 
består av katedrala föreläsningar med kompletterande falldiskussioner. För detaljerat program, 
se i kalendariet på www.slmf.se

Kursavgiften uppgår till 7500 kr inkl moms och innefattar utöver föreläsningar och kurspärm 
även förmiddags + eftermiddagsfika samt gemensam middag onsdag kväll. 

Anmälan sker via mail senast 27/8 2017 till josefin.sundh@regionorebrolan.se, därefter skickas 
bekräftelsemail med mer detaljerad praktisk information.

Hjärtligt välkomna!

Kursansvariga: 
Josefin Sundh
Överläkare Lungkliniken, Universitetssjukhuset i Örebro/adj lektor Örebro Universitet
Christer Janson
Överläkare Lungklininiken, Akademiska sjukhuset i Uppsala/professor Uppsala Universitet

Interstitiella lungsjukdomar

Kursbeskrivning: Kursen omfattar interstitiella lungsjukdomars patofysiologi, diagnostik och 
terapi utifrån ett specialistperspektiv. Bild- och vävnadsdiagnostik belyses med hjälp av patient-
fall och vikten av multidisciplinära konferenser exemplifieras. Kursen består av föreläsningar och 
patientdemonstrationer och är granskad och godkänd som specialistutbildningskurs av SLMFs 
styrelse. 

Tid: 19-21 september 2017
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.
Sista anmälningsdag: 30 juni 2017
Kursledare/ansvarig: Maryam Fathi, Med Dr, Överläkare, Lung-Allergikliniken, 
            Karolinska Universitetssjukhuset Solna 
            maryam.fathi@karolinska.se

Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF) och Karolinska
Universitetssjukhuset Stockholm arrangerar SK-kurs i
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Utbildning

Kurs i Yrkesmedicinska lungsjukdomar

Konferensanläggning Lyktan
Medicinareberget, Göteborg

3-5 oktober 2017

Vill du lära dig mer om hur du handlägger sjukdomar i lungor och luftvägar som har ett 
starkt samband med yrkesexponering? Sådana sjukdomar är astma, KOL, lobär pneumoni, 
pneumokonioser och olika former lungfibros. På vägen kan du som ST-läkare i Lungmedicin 
uppfylla kurskravet i delmål 11 och delmål 18 i målbeskrivningen från 2008, och i mål-
beskrivningen från 2015 uppfyller du delar av delmål c12. Arbets- och miljömedicin vid 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet har, 
i samarbete med SLMF, glädjen att nu ge en kurs uppdelad på 3 dagar för blivande lung-
läkare och arbets- och miljömedicinare. Kursen riktar sig till ST-läkare men i mån av plats kan 
även nyblivna specialister och andra personalkategorier komma med. 

Dag 1: Arbetets betydelse för lungsjukdomar, särskilt KOL och astma.
Dag 2: Diagnostiska metoder, allergiska alveolit, lungfibroser och pneumokonioser. 

 Kvällsprogram (ingår i kursen); Föreläsningar inklusive middag på Göteborgs 
 Läkaresällskap. Lungmedicin, SU, (Gerdt Riise) ansvarar för programmet.

Dag 3: Pneumonier, nanopartiklar, cancer och relevant lagstiftning.

Tid: 3-5 oktober 2017.

Plats: Konferensanläggning Lyktan, Medicinareberget, Göteborg.

Kursens målgrupp: Blivande specialister i lungmedicin och arbets- och miljömedicin.

Antal deltagare: 30 platser

Avgift: 6000 kr, inkl kursmaterial, fika och kursmiddag på GLS (onsdag kväll). 

Logi: Boende bokas och bekostas av deltagaren själv.

Kursledare: Kjell Torén, Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och 
Akademin. Kjell.Toren@amm.gu.se , mobil 070/2190711

Kurssekreterare: Lotta Karlsson Lind,  e-post: ann-charlotte.k.lind@amm.gu.se 

Sista anmälningsdag: 1 augusti. Anmälningsblankett finns på www.slmf.se.

Preliminärt antagningsbesked: 1 september. Antagning sker med hänsyn till hur långt 
sökande har kommit i sin utbildning samt när ansökan kommit in.
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Utbildning

Kurs i lunginfektioner

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Göteborg

13-16 november 2017

Kursen omfattar patofysiologi, diagnostik och terapi vid TBC, CF och andra bronkiectasier, 
samt lunginfektioner vid primär och sekundär immunbrist. Diagnostik belyses med hjälp 
av patientfall. Kursen är ett samarbete mellan lungläkare, infektionsläkare och diagnostiska 
specialiteter.  Kursen är granskad och godkänd som specialistutbildningskurs av SLMFs 
styrelse och uppfyller kurskravet i delmål 9 i SOSFS 2008, respektive c10, a9, b3 i SOSFS 
2015. Kursen riktar sig fr a  till ST-läkare inom Lungmedicin och infektionssjukdomar,
men i mån av plats kan även nyblivna specialister komma med. 

Dag 1: Primär immunbrist, luftvägsinfektioner 
Dag 2: TBC 
Dag 3: CF, atypiska mykobakterier, bronkiektasier 
Dag 3: Sekundär immunbrist & relaterade infektioner

Tid: 13-16 november 2017.

Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Kursens målgrupp: Blivande specialister i lungmedicin och infektionsmedicin.

Antal deltagare: 24 platser

Avgift: 6500 kr, inkl kursmaterial, fika och kursmiddag (tisdag kväll). 

Logi: Boende bokas och bekostas av deltagaren själv.

Kursledning och kursansvariga: Margaretha Smith, Marita Gilljam och Mats Hemlin, 
verksamhetsområde Lungmedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 
Vanda Friman, verksamhetsområde Infektionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kurssekreterare: Jane Andersson, tel: 070-581 55 66 , e-post: jane.andersson@vgregion.se

Sista anmälningsdag: 1 september. Anmälningsblankett finns på www.slmf.se 

Preliminärt antagningsbesked: 15 september. Antagning sker med hänsyn till hur långt 
sökande har kommit i sin utbildning samt när ansökan kommit in.
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SK-Kurs i Pleurasjukdomar
Norrlands Universitetssjukhus

Umeå
7-9 februari 2018

Utbildning

På uppdrag av Svensk Lungmedicinsk Förening arrangerar vi för tredje gången SK-kursen i 
pleurasjukdomar.

Målgrupp:
Läkare under specialistutbildning eller nyblivna specialister i Lungmedicin. I mån av plats 
kan läkare under utbildning till andra specialiteter delta.

Kursinnehåll:
Kursen syftar till att ge såväl grundläggande som praktiska kunskaper om handläggning av 
olika sjukdomar och processer som engagerar pleuraregionen inklusive;
• Transudat/exsudat
• Maligna pleurasjukdomar
• Pleurainfektioner
• Pneumothorax 
• Thoraxradiologi
• Ultraljud i teori och praktik
• Diagnostiska och interventiva tekniker 
• Thorakoskopi
• Olika typer av pleuradrän 
• Pleurodes

Kursen är interaktiv och innehåller ett flertal praktiska moment med ultraljud och instrumen-
tering för pleuradiagnostik samt diskussioner i mindre grupper. 

Tid: Kursen börjar ons 7 feb kl 8.30 och slutar fre 9 feb 2016 kl 12.00.

Kursavgift: 7000 SEK inkl moms inkluderar lunch, kaffe och kursmiddag. 

Sista anmälningsdag: 30 sept 2017.  Anmälningsblankett finns på www.slmf.se

Kursledning: Prof Thomas Sandström och univ lektor Nikolai Stenfors. Kursen arrangeras av 
SLMF och MedicinCentrum, Lung och allergisektionen, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Kurssekreterare: Lena Åström tel 090-7852583, fax 090-141369, email: lena.astrom@vll.se

Logi: Boende arrangeras av deltagarna själva. Kursen förmedlar lista på hotell. 

Antal deltagare: 20-25. Antagning sker med hänsyn till hur långt sökanden har kommit i 
sin utbildning samt när ansökan kommit in.



Milano 12 september 2017, kl. 19.15

Mötet arrangeras av Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF) under ERS-kongressen i Milano.

Program
Moderator: SLMFs Vetenskaplig sekreterare

19.15 Samling med chips/frukt + soft drinks/mineralvatten

19.40 Inledning och välkomna, Orion pharma

19.45 Presentation av avhandling: 
Potentiella biomarkörer för akut och kronisk rejektion efter lungtransplantation 
Petrea Ericson, Göteborg

20.15 Presentation av avhandling: Prognostiska faktorer vid cystisk fibros 
Ulrika Lindberg, Lund

20.45 Diskussion

21.00 Middag i restaurangen

Vi önskar dig varmt välkommen till detta symposium och efterföljande middag!
Vi emotser din anmälan senast 2017-06-25 på följande länk:
https://mediahuset.typeform.com/to/fZ83SF
Ni hittar även länken via kalendariet på www.slmf.se

Vid frågor, kontakta: jens@mediahuset.se

SLMF genom

Anders Blomberg   Ragnberth Helleday
Vetenskaplig sekreterare  Ordförande

Välkommen till vetenskapligt symposium

Senaste nytt inom lungforskning

Plats: Art Hotel Navigli
    Via Angelo Fumagalli, 4, Milano

Mötet sponsras av:



Preliminary Program IgE 50 years 
Aula Medica, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden 

Time Activity Topic Speaker 

From 7.30 Registration and coffee 

08.30 – 8.50 Opening ceremony SFFA President 

8.50 – 9.10 Part I – History and 
epidemiology 
Chair: Motohiro Kurosawa 

 Magnus Wickman 

The discovery of IgE S.G.O. Johansson 
9.10 – 9.30 The importance of IgE – 

Introduction 
Marianne van Hage 

9.30 – 10.00 Epidemiology; past and present Stephen Holgate 

10.00 – 10.30 Coffee 

10.30 – 11.00 Part II – Immunology 

Chair:  Jörg Kleine-Tebbe 
 Maria Jenmalm 

Basic immunology in relation to 
IgE 

Hannah Gould 

11.00 – 11.30 Mast cells and basophils Gunnar Nilsson 
11.30 – 12.00 Allergy development – 

intra-uterine and onwards 
Eva Sverremark-
Ekström 

12.00 – 13.00 LUNCH 

13.00 – 13.30 Part III – Diagnostics 

Chair: Hans-Jürgen Hoffmann 
 Anna Nopp 

Diagnosis of allergy – clinical 
perspectives 

Jonathan Hourihane 

13.30 – 14.00 Component based diagnostics Barbara Ballmer Weber 
14.00 – 14.30 Basophil activation test Edward Knol 

14.30 – 15.00 Coffee 

15.00 – 15.30 Part IV – Treatment 
Chair:  Paolo Matricardi 

 Caroline Nilsson 

Immunotherapy Stephen Durham 
15.30 – 16.00 Biologics Josef Brandström 
16.00 – 16.20 Patient perspective Mikaela Odemyr 

16.20 – 16.40 Closing ceremony Future perspectives Stephen Holgate 
SFFA President 

16.40 - Mingle 
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SLMF:s STYRELSE SFFA:s STYRELSE

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

Stefan Barath
Tillträdande ordförande
Hjärt- och Lungdivisionen, Lung- och allergisektionen, 
Enheten för thoraxonkologi och intervention, Skånes 
Universitetssjukhus, 222 42 Lund, Tel: 046-171565, 
tilltr-ordforande@slmf.se

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

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

Ludger Grote 
Vetenskaplig sekreterare
Lungkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 
Bruna Stråket 11, 413 45 Göteborg, Tel: 031 342 10 00, 
vetenskaplig-sekr@slmf.se

Olga Pettersson
Kassaförvaltare
Ansvarsområde: Medlemsansvarig
Stockholm kassor@slmf.se

Fredrik Sundbom
Ledamot, redaktör
Ansvarsområde: Medlemstidning
Lung-och allergisektionen, Hjärt-lungsjukdomar och
klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala, 
Tel: 018-611 00 00, redaktor@slmf.se

Margaretha Smith Wallhede
Ledamot
Ansvarsområde: Utbildningsfrågor
Lungmedicin och allergologi, Bruna Stråket 11B, 
SU/Sahlgrenska , 413 45 Göteborg, Tel: 031-342 10 00, 
utbildning@slmf.se

Johan Bood
Ledamot, webredaktör
Ansvarsområde: Hemsida
Stockholm,
webmaster@slmf.se

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

Stéphanie Mindus
Adjungerad ledamot
Ansvarsområde: Nationell delegat i ERS, internationella frågor
Lung- och allergisjukdomar, Akademiska sjukhuset, 
751 85 Uppsala

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

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

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

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

Adina Pascu
Administrativ sekreterare
Astma- och allergimottagningen 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
413 45 Göteborg
adina.pascu@vgregion.se

Kerstin Romberg
Ledamot
Näsets Läkargrupp
236 51 Höllviken
kro@ngl.nu

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

Marit Westman 
Ledamot 
ÖNH-kliniken 
Karolinska Universitetssjukhuset 
171 76 Stockholm
marit.westman@karolinska.se

Åke Davidsson 
Adjungerad, Internationell representant 
ÖNH-kliniken 
Universitetssjukhuset Örebro 
701 85 Örebro 
ake.davidsson@orebroll.se

Eva Hallner
Sekretariat 
Centrum för arbets- och miljömedicin 
SFFA, Eva Hallner 
Solnavägen 4, 10tr 
113 65 Stockholm 
eva.hallner@ki.se

www.slmf.se www.sffa.nu

Styrelse



64 Lung & Allergiforum  •  Nummer 2/2017

2017

12 september Senaste nytt inom lungforskning Milano, Italien

9-13 september ERS International Congress 2017 Milano, Italien

19-21 september Kurs i Interstitiella lungsjukdomar Solna

3-5 oktober ST-kurs i yrkes- och miljörelaterade lungsjukdomar Göteborg

15-18 oktober 18th World Conference on Lung Cancer Yokohama, Japan

16-19 oktober ST-kurs i KOL, astma och luftvägsallergier Örebro

13-16 november ST-kurs i lunginfektioner med inriktning på tbc, 
immunbrist och CF

Göteborg

17 november ERS – Respiratory Update Stockholm

5 december Konferens "Idrott och astma" Östersund

2017

17-21 juni EAACI Annual Congress Helsingfors, Finland

30-31 augusti AIT grundkurs (AIT 1) Malmö

6 oktober Allergidagen “IgE 50 år” Stockholm

26-28 oktober PAAM 2017, Pediatric Allergy and Asthma Meeting London, England

26-30 oktober ACAAI 2017 Annual Scientific Meeting Boston, USA

9-11 nov ISMA 2017, International Symposium on Molecular 
Allergology

Luxemburg

Kongresskalender

SLMF

SFFA

SAMMANFATTNING AV AVHANDLINGEN:ORDINARIE MEDLEMMAR
Alexandra Thornadtsson
Linnéa Qvist
Olga Pettersson 
Inga Svensson
Marios Rossides
Marcus Svedberg
Rickard Lundgren
Malgorzata Natalia Przybyszewska

SLMF – NYA MEDLEMMAR
ASSOCIERADE MEDLEMMAR
Malin Axelsson 
Dycke Forslund Stiby
Cecilia Andersson. 
Malin Tistad
Ewa-Lena Johansson
Per Larsson
Irma Mahmutovic Persson
Nisha Kurian
Karin von Wachenfeldt
Jenny Hallgren Martinsson
Maya Salomonsson




