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Ledarspalten

Tack för förtroendet!

N

är Ni nu, kära läsare, har ett rykande färskt nummer av Lung
& Allergiforum i Er hand har
redan hösten gjort sitt intåg i vårt land
och arbetet runt om på våra lungmedicinska enheter och kliniker är sedan en
tid i full gång efter semesterperioderna.
Själv sitter jag och skriver dessa rader i
slutet av juli under en tryckande värmebölja fjärran från den regniga och kylslagna början av sommaren. Jag hoppas
att alla medlemmar hunnit samla krafter
under våra korta sommarmånader, och
att ni med entusiasm och nya idéer kan
ta Er an höstens och vårens utmaningar.

ten inom utbildning, vetenskap, fackliga
frågor och sjukvårdsfrågor samt att verka
för ett ökat intresse för densamma". Detta
kan ju låta ganska allmänt och till och med
lite diffust och jag vill därför ta upp några
viktiga frågor som jag tror är viktiga för
föreningen att driva.
Lungmedicinen har alltid haft fördelen
att "vårt organ", d.v.s. lungan, kunnat
undersökas på flera olika sätt. Den endoskopiska tekniken med fiberbronkoskopet, som utvecklades på 1960-talet, har
erbjudit möjligheter, inte bara till direkt
inspektion av bronkträdet, utan även till

om folksjukdomar. Den lungmedicinska
specialiteten innefattar även ett antal
mindre vanliga tillstånd som interstitiella
lungsjukdomar och yrkesrelaterade sjukdomar. Lungcancer utgör en betydande
del av cancerrelaterad mortalitet och
olika lunginfektioner, framförallt hos immunsupprimerade patienter är ett ökande
problem. Vår specialitet utgör därför en
unik kompetens, och vid flera sjukdomar
exempelvis kronisk respiratorisk insufficiens, pleurasjukdomar och interstitiella
lungsjukdomar, är vi i stort sett de enda
som har kompetens och erfarenhet att utreda, diagnosticera och behandla.

» Att bli vald till ordförande och representera Svensk Lungmedicinsk förening ser jag
som ett hedersuppdrag och en av de finaste uppgifter en lungmedicinare kan få. «
Som nytillträdd ordförande i Svensk
Lungmedicinsk förening vill jag börja
med att tacka min företrädare, Marie
Ekberg, som avgick vid årsmötet i april i
anslutning till Svenska lungkongressen i
Umeå. Marie har varit en drivande kraft i
föreningen och visat stort engagemang för
lungmedicinska frågor. Jag är tacksam för
att Marie sitter kvar ytterligare ett år i styrelsen som avgående ordförande. Ytterligare två styrelsemedlemmar avgick: Anne
Lindberg och Roland Söderholm. Anne
har gjort en mycket gedigen insats på den
tunga posten som facklig sekreterare och
Roland Söderholm har som redaktör sett
till att lyfta både hemsidan och tidskriften. En ny styrelse valdes också i samband
med Svenska Lungkongressen: Elisabeth
Bernspång, Uppsala, är ny facklig sekreterare, Stephanie Mindus, Stockholm,
är ny redaktör för Lung & Allergiforum
samt webbansvarig. Alla i SLMF styrelse
har eller kommer att presentera sig i Lung
& Allergiforum.
Jag vill också tacka medlemmarna i SLMF

för förtroendet. Att bli vald till ordförande
och representera Svensk Lungmedicinsk
förening ser jag som ett hedersuppdrag
och en av de finaste uppgifter en lungmedicinare kan få. På hemsidan kan man
läsa att SLMF har som målsättning att
"bevaka den lungmedicinska specialite-
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provtagning från olika delar av lungan
vilket möjliggjort att avancerad molekylärbiologisk teknik har kunnat appliceras
på material direkt från platsen för själva
sjukdomsprocessen. Bilddiagnostik, med
den hisnande utvecklingen från skärmbild
via lungröntgen till datortomografi och
PET-CT har på ett avgörande sätt underlättat diagnostik vid ett flertal lungsjukdomar. Fysiologiska metoder, som den tidigt
introducerade spirometrin, har förfinats
och utgör alltjämt en av hörnstenarna i
den lungmedicinska utredningsarsenalen. Lungan är alltså ett högst privilegierat organ för specialisten, som har flera
olika angreppspunkter för sin diagnostik
och behandling och därför också en unik
möjlighet till forskning och utveckling.
Den moderna lungmedicinen har sitt
ursprung i tuberkulossjukvården, och den
något äldre läsaren kanske erinrar sig den
imponerande organisation med dispensärer, skärmbildsbussar och sanatorier som
byggdes upp kring förra sekelskiftet och i
början av 1900-talet. Numera är tuberkulos inte ett lika överskuggande problem,
och dessa patienter utreds och behandlas ofta av infektionskliniker i samarbete
med lungspecialister. Astma och kroniskt
obstruktiv lungsjukdom (KOL) är numera exempel på två av lungmedicinens
stora sjukdomsgrupper. Dessa sjukdomar
är till och med så vanliga att vi kan tala

Lungmedicinen har även förmånen att

omhänderta och vårda mycket svårt sjuka
patienter, ibland i livets slutskede. Lungcancer, lungfibros och KOL är exempel
på sjukdomar där för patienten mycket
plågsamma symtom från luftvägarna kan
manifestera sig och där ett professionellt
omhändertagande på alla nivåer är mycket viktigt för patientens livskvalitet. De
lungmedicinska omvårdnadsaspekterna
får därför inte glömmas bort. Det finns
inom detta område mycket utvecklingsarbete kvar att göra där vårt mångåriga
samarbete med Svenska lungsjuksköterskors intresseförening (SLIF) kan tjäna
som grund.
Lungmedicinen är alltså en unikt mångfacetterad specialitet med stora möjligheter till samarbeten, och den borde därför
vara en mycket attraktiv disciplin för nylegitimerade läkare som ”söker” specialitet.
Vi måste därför hjälpas åt att informera
om lungmedicinens möjligheter och göra
vår specialitet mer synlig. I detta arbete
har förstås Svensk Lungmedicinsk Förening en mycket central roll. Vår tidskrift
Lung & Allergiforum har inneburit ett
stort steg framåt och den nyligen uppdaterade hemsidan likaså. En av föreningens
viktigaste uppgifter är att utveckla och
förbättra dessa bägge fora. En hemsida
värd namnet måste exempelvis vara uppdaterad för att inte läsaren skall tröttna.
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» En av SLMF huvuduppgifter är att stödja
svensk klinisk lungmedicinsk forskning. «
En väsentlig del av höstens styrelseinternat i Skanör kommer också att ägnas åt
att diskutera hur vi kan använda dessa instrument för att få ut viktiga budskap till
våra medlemmar och även kunna locka
till oss nya.
En annan väsentlig fråga är hur vi kan
erbjuda en adekvat specialistutbildning
med ett relevant kursprogram för blivande lungmedicinare men även sörja för en
god fortbildning för specialister. Detta är
viktigt om vi skall kunna behålla och öka
återväxten till vår specialitet. Kursutbudet har exempelvis de senaste åren varit
undermåligt i förhållande till behovet. Ett
arbete har därför igångsatts inom föreningen för att förbättra förutsättningar för
SK-kurser. Ett konkret resultat av detta
arbete är att SLMF under hösten erbjuder två fristående SK-kurser som bägge
lockat många sökande. Att bevaka kursutbud är därför som en viktig uppgift för
föreningen, liksom att fortsätta erbjuda
specialistexamen. De skriftliga svar, oftast
väl uppdaterade och genomarbetade, som
inkommit från flera av examinanderna
publiceras också med jämna mellanrum
i vår tidskrift. De tjänar då ytterligare ett
syfte: att lyfta kunskapsnivån hos alla läsare. Föreningens rekommendation till
verksamhetschefer är att man i samband
med sin specialistexamination beviljas
minst två veckors tjänstledighet med lön
och ersättning för resa till den muntliga
examinationen. Jag är övertygad att denna
investering på längre sikt kommer att löna
sig både för sjukvårdshuvudmännen och
för akademin.
Ingen av oss har väl kunnat undgå den

pågående debatten om den kliniska forskningens villkor. Möjligheterna för kliniker
att aktivt delta och driva forskningsprojekt utifrån kliniska frågeställningar är
små, ibland obefintliga, och vår specialitet
utgör definitivt inget undantag. Andelen

4

kliniker som disputerar i lungmedicin
vid våra universitet har stadigt minskat.
Vi befinner oss också i en utveckling där
de diagnostiska framstegen ökar för varje
år och där ”molekylär” karakterisering av
sjukdomar inom vissa områden redan är
ett etablerat faktum. För att kunna utnyttja alla imponerande (och kostsamma)
bioteknologiska framsteg ur ett patientperspektiv måste våra patienter kliniskt
karakteriseras. I detta sammanhang har
klinikern en given roll och möjligheterna för kliniskt verksamma läkare att
samarbeta med avancerad laboratorieforskning måste stärkas. Att ansvara för
den kliniska delen i ett translationellt
samarbetsprojekt måste uppvärderas
och tid för forskning borde ingå som en
mer självskriven del i lungmedicinarens
tjänstgöring åtminstone på våra universitetskliniker. Så länge det råder brist
på lungmedicinare är detta svårt att genomföra, varför sjukvårdshuvudmän och
verksamhetsledningar tillsammans måste
arbeta för att stärka bemanningen på våra
kliniker. En av SLMF huvuduppgifter är
att stödja svensk klinisk lungmedicinsk
forskning. Föreningen gör detta bland
annat genom att ordna vetenskapliga
program vid Svenska Lungkongressen
och vid Medicinska Riksstämman. SLMF
initierar vetenskapliga studier via dess vetenskapliga kommitté. Föreningen stödjer
och arrangerar dessutom vetenskapliga
symposier och workshops. Detta viktiga
arbete måste fortsätta med målet att de
stödjande insatser från föreningens sida
kan intensifieras.

där löpande ärenden diskuteras. Det kan
röra sig om inkomna remisser, planering
inför våra möten, beslut om sponsring av
workshops och symposier, förfrågningar
från industrin, specialistexamen, innehåll
i Lung & Allergiforum, hemsidans utseende, beslut om stöd till forskningsprojekt,
utbildningssatsningar och mycket annat.
Frågor som kräver mer tid diskuteras vid
våra styrelseinternat eller plenummöten.
Styrelseinternaten löper över två dagar
oftast i början av hösten. Årets internat
hålls i Skanör. Plenummöten, en och en
halv dag långa, har vi oftast i början av
varje år och under 2013 sker detta möte
i Uppsala. Dessutom möts styrelsen på
Svenska Lungkongressen och vid Medicinska Riksstämman. Genom styrelsearbetet fås även ”på köpet” många trevliga
kontakter med kollegor runt om i landet.
Föreningen hoppas på stor uppslutning vid Medicinska Riksstämman den
28 november i Stockholm. Vi planerar två
symposier: andningspåverkan vid fetma/
övervikt och pneumotorax. Dessutom
postervisning och fria föredrag.
Ber slutligen att få önska en skön fortsättning på hösten och hoppas att detta
nummer av Lung & Allergiforum blir till
belåtenhet.

Svensk Lungmedicinsk förening har alltså

stora utmaningar under de kommande
åren och alla er som vill vara med att arbeta mer aktivt i föreningen är välkomna
att kontakta någon i styrelsen. Vi är tio
personer som är invalda i SLMF styrelse,
samt en adjungerad ledamot. Vi har telefonkonferenser cirka en gång per månad

Magnus Sköld

Ordförande SLMF
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Bästa kollegor!

Å

rets relativt korta sommar har på
flera håll i landet kompenserats
med desto längre pollensäsong
och allergologer har haft en del att göra
även under sommarperioden. Trots
detta hoppas jag att alla har haft uppfriskande semesterveckor och känner
sig utvilade inför hösten.

liga rapporten föreslår utredningen att
Allergologi inrättas som tilläggsspecialitet. Tittar man närmare på dessa remissvar som på ett eller annat sätt har
uttryckt sig positivt till förslaget om til�läggsspecialitet, så saknas dock oftast en
bakomliggande analys. Det låter märkligt
att vid sammanställning av utredningens

ert arbetsliv och lämna er hemklinik och
kanske även hemort för att skaffa tilläggsspecialitet? Och hur många verksamheter
har vilja och råd att låta sina nyblivna specialister försvinna för detta ändamål för
minst två år och kanske för alltid? Vem
står i sådant fall för utbildningskostnader?
Och var kommer det finnas möjlighet att

» Sommarens täta regnskurar kändes nästan som ingenting jämfört med
den kalldusch som utredningen presenterade om specialiteten Allergologis
placering i denna indelning. «
Något som har bidragit till att hålla allergologer sysselsatta trots semesterperioden har varit en oväntad vändning i Socialstyrelsens utredning om översyn av läkarnas specialitetsindelning. Sommarens
täta regnskurar kändes nästan som ingenting jämfört med den kalldusch som utredningen presenterade om specialiteten
Allergologis placering i denna indelning.
Den principiella frågan i utredningen har
varit om Allergologi ska vara en basspecialitet med en gemensam kunskapsbas
med övriga internmedicinska specialiteter eller enbart tilläggsspecialitet till
några, närmare bestämt fem andra specialiteter: till klinisk immunologi och transfusionsmedicin, hud- och könssjukdomar,
öron-, näs- och halssjukdomar, barn- och
ungdomsallergologi samt lungsjukdomar
(allmän internmedicin har senare lagts till
utöver dessa fem i det förslag som utredningen slutligen presenterade).
I den initiala fasen av utredningen hade

utredare föreslagit den första varianten,
d.v.s. att Allergologi ska vara basspecialitet med gemensam kunskapsbas. Detta
förslag fick stöd även av Specialitetsföreningen för Allergologi (SSA), som handlägger frågor rörande vår specialitet, och i
ett genomarbetat remissvar (vilket ni kan
läsa i detta nummer av tidskriften) hade
SSA också i detalj analyserat varför det
vore bästa sättet att garantera en fortsatt
hög kvalitet på specialistutbildningen.
Men eftersom utredarna samtidigt hade
önskat synpunkter på frågan huruvida
Allergologi eventuellt skulle kunna etableras som tilläggsspecialitet, hade några
av de övriga remissinstanserna uttryckt
stöd även till detta förslag och i den slutLung & Allergiforum • Nummer 3/2012

slutrapport, så har det tagits mindre hänsyn till en grundlig analys presenterad av
de som dagligen jobbar med denna patientgrupp som frågan gäller än till korta
meningar som t.ex. ”Vi ställer oss bakom
förslaget att allergologi blir tilläggsspecialitet till de nämnda baserna”, ”vi ser detta
som ett positivt förslag och delar åsikten
att det skulle förenkla rekryteringen, men
skulle gärna se ett lite bredare material
innan man tar beslut i frågan” eller ”avseende allergologin så ser vi inga hinder
med det lagda förslaget (som tillägg till
flera specialiteter) och bedömer att det
kan vara positivt från forskningssynpunkt
i och med att flera specialiteter kan utgöra
basen”.
En av de anledningar till varför frågan
om Allergologi som tilläggsspecialitet
har väckts kan vara tanken att om man
har flera olika basspecialiteter som rekryteringsbas, så skulle detta kunna underlätta rekryteringen inom Allergologi och
hjälpa till att lösa problemet med brist på
specialister i vårt ämne. Men finns det
verkligen grund för sådana tankar eller är
det enbart en ogenomtänkt naiv önskan
som i praktiken kommer att ge ett motsatt
resultat? SFFA fungerar som en paraplyorganisation dit alla allergologiintresserade är välkomna oavsett specialitetstillhörighet. Eftersom just interesse för Allergologi är denna gemensamma nämnare
inom SFFA, så låter det ju naturligt att om
Allergologi blir tilläggsspecialitet, så borde de blivande tilläggsspecialisterna växa
fram just bland SFFAs medlemmar. Men
med handen på hjärtat – som färdig specialist, hur många av Er skulle kunna tänka sig att lägga ytterligare minst två år av

utbilda sig till Allergolog överhuvudtaget,
så småningom? Vi måste ha klart för oss
att Allergologi inte är någon begränsad
organspecialitet, utan som allergispecialist får man i stor utsträckning handlägga
systemiska tillstånd. Således går det inte
att genomföra specialistutbildning enbart
på de specialistenheter som skulle tjäna
som bas för tilläggsspecialitet. Likadant
kan en blivande allergolog inte begränsa
sig till ett organ som bas för sin allergologispecialitet.
I europeiska sammanhang har den svens-

ka allergologispecialiteten sedan längre
tid tillbaka haft en stark position. Nu
plötsligt står vi inför en situation där specialitetens utveckling kan gå mot strömmen jämfört med det övriga Europa. I den
europeiska specialistutbildningsplanen
ligger en invärtesmedicinsk ”common
trunk” till grund för specialistutbildningen i Allergologi, vilket är ett naturligt val.
Det blir vårt ansvar att försäkra oss om
att ett ogenomtänkt beslut om specialitetsindelning inte kommer att resultera i
att svenska allergiker med komplicerade
tillstånd framöver får sämre vård jämfört
med övriga Europa.

Teet Pullerits

Ordförande SFFA
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Systembiologi
– en genväg till att lösa KOL-gåtan?

K

roniskt obstruktiv lungsjukdom
(KOL) är ett växande hälsoproblem som hotar nå pandemiska
proportioner världen över. Sjukdomen
drabbar upp emot 10 % av den totala befolkningen och upp emot 50 % av rökare
(1), men mörkertalet är stort p.g.a. att feldiagnosticering är vanligt förekommande
(2). Situationen försvåras av att KOL är
en samlingsdiagnos som omfattar en rad
olika sjukdomsmekanismer som resulterar i likartade symtom och försämringar
av lungfunktionen. Trots att sjukdomen
är så utbredd saknas idag effektiva behandlingsformer, och rökstopp utgör
fortfarande den enda bevisat effektiva
”behandlingen” (3, 4). Den kroniska inflammation i lungan som är karaktäristisk
för KOL har dessutom visats fortgår även
efter rökstopp, och resulterar i skador på
lungvävnaden, såsom lungemfysem eller
fibros, med försämringar i lungfunktion
och livskvalitet som följd. I jämförelse
med andra lungrelaterade folksjukdomar,
såsom astma, har vi i dagsläget väldigt dålig förståelse för de mekanismer som orsakar KOL. För att kunna möta den ökande
samhällsbördan av KOL behövs därför
nya infallsvinklar inom forskingen för att
kunna ta fram nya diagnostiska metoder
och behandlingsformer som passar den
enskilda individen bättre.
Systembiologi är ett relativt nytt begrepp

inom medicinsk forskning. Till skillnad
från traditionell, så kallad reduktionistisk
forskning där man studerar en enskild molekyl och dess roll i sjukdomsförlopp i detalj, så är syftet med systembiologi att försöka kartlägga den molekylära helhetsbilden. Tack vare en explosionsartad teknologisk utveckling över det senaste årtiondet har vi nu robusta metoder för att
kunna screena tusentals molekyler samtidigt. Dessa metoder omtalas ofta med
samlingsnamnet omik, vilket härrörs från
den gemensamma ändelsen i forskningsområdena genomik, transkriptomik, proteomik, metabolomik o.s.v. Som namnen
indikerar inriktar sig varje forsknings- eller metodikområde på en specifik typ av
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Figur 1: I våra systembiologiska studier kartlägger vi förändringar på olika molekylära nivåer i
lungan, såsom mRNA-, mikroRNA- (miRNA), protein- och metabolitnivå, och väver sedan
samman denna information med kliniska symptom med hjälp av statistiska och bioinformatiska metoder för att på så sätt kunna identifiera subgrupper av KOL samt biomarkörer och
sjukdomsmekanismer relaterade till dessa. © Åsa Wheelock.

molekyl i den cellulära kedjan. Varje nivå i
kedjan ger olika typer av information, från
gener (genomik) där vi studerar arvsmassan och det som är möjligt för just den individen, via transkription till mRNA och
mikroRNA (transkriptomik) där vi studerar vad som är på väg att hända i cellen,
vidare till proteinerna som utgör cellens
maskineri och både utför, medierar och
reglerar alla processer i cellen och därmed
reflekterar vad som sker här och nu, och
slutligen till metaboliterna (metabolomik)
som utgör ett fingeravtryck på vad som
redan skett i cellen (Figur 1). Genom att
studera samtliga molekylära nivåer kan vi
få en mycket bättre förståelse av de kom-

plexa mekanismer som ligger till grund
för sjukdom. Omik-metoderna i sig är
dock inte detsamma som systembiologi,
även om de utgör viktiga hörnstenar för
att möjliggöra systembiologisk forskning
genom snabb och effektiv insamling av
stora mängder data. Det är först när vi
väver samman data från flera molekylära
nivåer och integrerar dem med annan
relevant information såsom klinisk data,
exponeringsdata eller livsstilsdata som vi
börjar närma oss det systembiologiska
perspektivet. Att kunna analysera, integrera och tolka dessa enorma dataset kräver avancerade databehandlingsmetoder,
och bioinformatik och statistik är därför
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KOL

» Systembiologin (...) utgör också ett skifte i filosofin
bakom hur vi bedriver medicinsk forskning. «
lika viktiga hörnpelare i systembiologin
som omik-metodiken.
Systembiologin är i min mening dock
mer än bara ett teknologiskt avancemang. Den utgör också ett skifte i filosofin bakom hur vi bedriver medicinsk
forskning. Ur ett historiskt perspektiv
har den medicinska forskningsfilosofin
gått från ett observerande synsätt under
1800-talet till ett mera penetrerande synsätt under 1900-talet, då vi gjorde enastående framsteg genom att kartlägga cellens
olika molekylära beståndsdelar och dess
funktioner. Gemensamt för båda århundradena är dock att fokus låg helt och hållet
på vad som karaktäriserar den sjuka människan, såsom att identifiera symptom eller molekylära förändringar specifika för
en viss sjukdom. Genom den omfattande
kartläggning av molekylära processer
som möjliggörs genom systembiologin
börjar nu fokus vända över till vad som
definierar den friska människan, med
den bakomliggande filosofin att molekylära förändringar relaterade till sjukdom
uppstår långt innan symptom framträder.
En prognostisk markör som kan identifiera avvikelsen från det friska tillståndet
torde i idealfallet hänga samman med en
behandlingsform som kan häva avvikelsen
från det friska tillståndet, dvs bota. Detta
scenario ligger dock troligen ett par decennier in i framtiden, men i många fall
kan vetskapen om förestående sjukdom
hjälpa patienten att ändra livsstil och vanor för att på så sätt undvika eller mildra
sjukdomen. Vi vet ju från erfarenhet att få
argument är lika effektiva för att övertyga
en rökare att sluta som en KOL-diagnos.
Om patienten kan få denna diagnos/prognos innan lungfunktion gått förlorad så är
mycket vunnet.
Mera närstående fördelar med det systembiologiska forskningsperspektivet
är identifiering av subgrupper av KOL.
KOL utgör en paraply-diagnos som omfattar alla patienter med lungobstruktivitet, och tar inte hänsyn till de bakomliggande orsakerna. För att kunna erbjuda
effektiva individ-baserade behandlingsformer måste vi få en bättre förståelse för
vad som skiljer de olika patientgrupperna
rent mekanistiskt. Den detaljerade mole-
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kylära profilering som systembiologin
erbjuder ger en väldigt nyanserad bild av
varje individ, vilken kombinerat med exempelvis multivariata statistiska modeller
ger möjlighet att effektivt och med stor
säkerhet subgruppera våra KOL-patienter
baserat på sjukdomsmeaknism snarare än
symtom. Detta utgör den verkliga styrkan
inom systembiologin.
I min egen forskning använder vi den
systembiologiska forskningsfilosofin för
att bl.a. studera könsskillnader i KOL.
Epidemiologistudier visar på dramatiska
genus-skillnader i susceptibilitet, där
kvinnor efter menopaus löper störst risk
att drabbas av KOL (5). Rökning är den
största riskfaktorn för att utveckla KOL,
men ökad rökning bland kvinnor räcker
dock inte som förklaring till de genus-relaterade skillnaderna. Trots att genus utgör den andra största riskfaktorn har inga
studier tidigare utförts för att studera de
mekanismer som ligger till grund för den
ökade incidensen av KOL bland kvinnor.
Genom att jämföra profilerna för mRNA,
mikroRNA, proteiner och metaboliter
från patienter med tidiga stadier av KOL
med friska individer samt rökare i riskzonen för att utveckla KOL kan mediatorer
specifika för förstadier av KOL identifieras. Dessa så kallade biomarkörer kan i
förlängningen leda till utveckling av nya
diagnostiska test och behandlingar för
KOL, något som idag starkt efterfrågas.
Dessa biomarkörer skulle vi sannolikt
inte kunnat finna med traditionell, reduktionistisk forskningsmetodik, eftersom man då oftast studerar molekyler
och mekanismer som redan har en känd
association med KOL. Denna aspekt gör
att sytembiologin ibland kallas för hypotesgenererande forskning, eftersom man
söker brett efter nya förklaringar till varför sjukdom uppstår. Det är inte ovanligt
att systembiologin kritiseras just för sitt
ospecifika arbetssätt, eftersom det skiljer
sig så väsentligt från traditionell, så kal�lad hypotesdriven forskningsfilosofi. Den
traditionella forskningen kräver dock att
man har någorlunda detaljerad kunskap
om sjukdomsmekanismen, vilket inte är
fallet för KOL. I många komplexa sjukdomar som KOL har vi en väldigt begränsad
kunskap om dessa mekanismer, och hur

de skiljer sig mellan olika patientsubgrupper. I våra systembiologiska KOL-studier
har vi till exempel kunnat identifiera en
typ av KOL som huvudsakligen drabbar
kvinnor, vilken är relaterad till en förändring i proteinmönstret av vissa inflammatoriska celler som finns i lungan (makrofager), som sker hos kvinnliga men inte
manliga rökare (6). Vi undersöker nu om
det finns andra subgrupper av KOL med
helt andra mekanismer som huvudsakligen drabbar män. Systembiologin utgör
där ett viktigt första steg för att kunna
utmåla grupperingar och mekanismer i
stora penseldrag. Traditionell forskning
utgör sedan ett viktigt komplement för att
klarlägga detaljerna.

Åsa Wheelock

Ph.D. i farmakologi och toxikologi
Assistant professor, Enheten för lungmedicin,
Institutionen för medicin, Karolinska Institutet
Referenser
1. Decramer M, Gosselink R, Rutten-Van Molken
M, Buffels J, Van Schayck O, Gevenois PA, Pellegrino R, Derom E, De Backer W. Assessment
of progression of copd: Report of a workshop
held in leuven, 11-12 march 2004. Thorax
2005;60:335-342.
2. Arne M. Kol – möjligheter till positiv framtidssyn? Incitament 2011;1.
3. ERS E. European lung white book. ERSJ Ltd;
2003.
4. Kharitonov SA, Barnes PJ. Effects of corticosteroids on noninvasive biomarkers of inflammation in asthma and chronic obstructive pulmonary disease. ProcAmThoracSoc
2004;1:191-199.
5. Gan WQ, Man SF, Postma DS, Camp P, Sin
DD. Female smokers beyond the perimenopausal period are at increased risk of chronic obstructive pulmonary disease: A systematic review and meta-analysis. RespirRes
2006;7:52.
6. Kohler M, Sandberg A, Kjellqvist S, Thomas
A, Karimi R, Nyrén S, Thevis M, Eklund A,
Skold CM, Wheelock AM. Gender differences
in the bronchoalveolar lavage cell proteome of
patients with copd. JACI 2012;Under revision.
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CPAP i Sverige
Lycklig den som bor i Ockelbo eller Kinna,
ve den som bor i Tierp eller Svedala
I Andningssviktregistret Swedevox CPAP-arm kan vi analysera patientkaraktäristika och ledtider till behandling. Framför allt är det några ”landsortskliniker”
som utmärker sig med mycket korta ledtider och några universitetskliniker som
har extremt långa köer till behandling. Trots detta verkar man ha mycket god
samsyn på vilka patienter som skall behandlas.

C

PAP-armen i Andningssviktregistret Swedevox började samla
in data efter sommaren 2010 och
preliminära resultat för detta år redovisades i Lung- och Allergiforum 1 2011.
Lungkliniker, öronkliniker samt några
specialiserade sömnapnéenheter rapporterar till registret. Några kliniker har valt
bort medverkan (Göteborg, Umeå, Halmstad, Växjö samt delar av Stockholm). Det
är inte någon gemensam specialitetstillhörighet för dem som valt att inte rapportera. Kompletta data för hela år 2011
finns på registets webb-plats www.ucr.
uu.se/swedevox.
Resultaten kan enkelt sammanfattas på
följande vis. De olika klinikerna har påfallande lika bedömningskriterier för att
starta CPAP. Kliniska patienkaraktäristika
och mätdata skiljer sig förstås något mellan olika kliniker, men grundmönstret är
påtagligt homogent inom landet.
Däremot finns uppseendeväckande
skillnader avseende tillgänglighet till behandling. Detta kan beskrivas som volym
(behandlingsstarter per 100 000 invånare)
eller som snabbhet (ledtider från diagnostik till behandling). Alla kliniker har
inte ett väldefinierat upptagningsområde
vilket gör volymjämförelser svårare. I det
följande väljer jag därför att jämföra klinikerna utifrån ledtiderna. Vi räknar ledtider som median, eftersom annars enstaka
patienter som gått krokvägar i systemet
kan dra upp ett medelvärde ganska kraftigt.
Snabbast (medianledtider under 30
dagar) är Aleris Fysiologlab i Stockholm,
Lungkliniken i Gävle, Sömnenheten i Avesta, Sömnenheten i Skövde samt Lung-
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kliniken i Borås. Långsammast är Lungoch Allergiklinikerna vid Skånes Universitetssjukhus samt Akademiska Sjukhuset
i Uppsala. Dessa två stora universitetskliniker hade 2011 medianledtider på 5 – 6
månader.

Patientsammansättning

Patienternas ålder och BMI ser jag som
rent deskriptiva variabler som knappast
ingår i beslutsunderlaget för behandling.
Patienter som får CPAP är i genomsnitt
drygt 56 år gamla utan signifikant skillnad

Åldersfördelning för CPAP-patienter 2011 för snabba respektive långsamma kliniker.
Notera att sömnapné inte är en åldrandets sjukdom.

BMI-fördelning för CPAP-patienter 2011 för snabba respektive långsamma kliniker.
Notera att ca 10% av patienterna har ett BMI under 25.
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mellan snabba och långsamma kliniker.
Genomsnittligt BMI för dessa patienter är 31,6 vid de snabba och 32,3 vid de
långsamma klinikerna, en liten men signifikant skillnad (p=0,014, t-test). Även
icke-parametriskt test (Mann-Whitney)
ger en signifikant skillnad (p=0,037)

ESS-fördelning för CPAP-patienter 2011 för snabba respektive långsamma kliniker.

Behandlingskriterier

Beslutet att starta CPAP bygger på en
samlad klinisk bedömning där patientens sömnighetsgrad (mätt som Epworth
Sleepiness Scale, ESS) är en viktig komponent. Värden på 10 eller högre brukar
anses vara patologiska.
Medelvärdet för ESS ligger på 10,2 för
de snabba klinikerna och 10,9 för de långsamma, en numeriskt liten men högst signifikant skillnad (p<0,001, t-test).
Apné-Hypopneindex (AHI) är den ”objektiva” numeriska variabel som brukar
väga tyngst i behandlingsbeslutet. Värden
över 30 anses som kraftigt förhöjda och är
alltid en CPAP-indikation. Det finns dock
egentligen ingen nedre gräns för att starta
CPAP, det är den kliniska bedömningen
som skall väga tyngst (AASM 2009). Det
är alltså fel att anta att en klinik vars patienter har ett lågt AHI ägnar sig åt överförskrivning.
AHI ligger på 32,8 vid de snabba klinikerna och 36,7 vid de långsamma. Skillnaden är högst signifikant (p<0,001).
Värdena är inte normalfördelade, men
icke-parametrisk testning med MannWhitney (median 28 respektive 32) ger
samma höga signifikans.

AHI-fördelning för CPAP-patienter 2011 för snabba respektive långsamma kliniker.

Referenser

Tillgång till behandling

Tolkning av data

Intressant nog uppvisar de snabba klinikerna också den högsta behandlingsvolymen, 185 CPAP-starter per 100.000 invånare under 2011. Aleris fysiologlab ingår
inte i denna beräkning eftersom kliniken
inte har ett definierat upptagningsområde. De långsamma klinikerna har mindre
än hälften så stor behandlingsvolym, 86
per 100.000.
Befolkningen i sydvästra Skåne och i
Uppsala län (ca 1 miljon) är alltså dubbelt drabbade, långa väntetider och dålig
tillgång till behandling. Omvänt har befolkningen i de rurala områdena ”Västergötland”, ”Skaraborg”, Dalarna och Gävleborg (också ca 1 miljon) god tillgång
både kvantitativt och avseende ledtider
för behandling.

Huvudintrycket av denna analys är att
patientmaterialet egentligen är tämligen
lika vid de olika klinikerna. De långsamma klinikerna Lund/Malmö och Uppsala
tvingas förmodligen tillämpa en hårdare
prioritering vilket förklarar att deras patienter har något högre ESS och AHI när
de väl kommer till behandling. Ironin
blir tydlig mot bakgrund av att när CPAP
introducerades i Sverige 1986 skedde det
först i Uppsala och strax därefter i Lund.
Det finns knappast skäl att anta att
medicinska skäl ligger bakom att pionjärklinikerna nu är sämst i landet. Mekanismerna är förmodligen brutalt ekonomiska. Lycklig den sömnapnépatient som
bor i Ockelbo eller Kinna, ve den som bor
i Tierp eller Svedala.
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Adult Obstructive Sleep Apnea Task Force of the
American Academy of Sleep Medicine. Clinical guideline for the evaluation, management
and long-term care of obstructive sleep apnea
in adults. J Clin Sleep Med 2009:5;263-276.

Bengt Midgren

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

9

Annons

Lungcancer

Lungcancer
Vårdkoordination ur ett internationellt perspektiv
»lungcancer har blivit en allt mer komplex sjukdom «

G

lädjande nog sker det en snabb utveckling inom lungcancerområdet. Den diagnostiska metodiken förbättras
och mer precisa metoder utvecklas för att kunna avgöra
tumörens utbredning. Den vanliga lungröntgen har fått komplement i form av datortomografin och nukleärmedicinska tekniker
som PET-CT och skelettskintigrafier. Inom molekylärpatologin
har det skett en explosionsartad utveckling. I allt högre utsträckning kan tumörceller analyseras och specifika egenskaper hos
tumören karaktäriseras. Detta leder till nya behandlingstrategier
där terapier skräddarsys för den enskilde patienten. Inom strålterapin har nya dosplaneringssystem och stråkanoner lett till
nya behandlingsmetoder, det psykologiska omhändertagandet
av patienten utvecklas, den palliativa vården förekommer i olika
nivåer, patientföreningar får ett ökat inflytande över vården och
läkemedelsbolagen blir allt mer integrerade i det kliniska arbetet
med forskning och läkemedelsinformation.
Den snabba utvecklingen har gjort att lungcancer har blivit
en allt mer komplex sjukdom att handlägga som kräver åtgärder
av flera olika specialiteter och intressenter. Specialiteterna är
sällan direkt organisatoriskt sammanlänkande utan bedrivs på
konsultbasis. Planering och resursfördelningen sker på kliniknivå och utgår vanligen inte ifrån det sjukdomstillstånd som
skall behandlas. I slutändan riskerar vårdkedjan att bli osammanhängande, flaskhalsar kan fördröja vården och risken som
patient att falla mellan stolarna är stor.
Om man antar att alla sjukhus som diagnostiserar och behandlar lungcancer är av Karolinska Sjukhusets storlek, borde
det finnas 1 500 000 (antalet människor i världen som årligen
diagnostiseras med lungcancer) / 700 (antalet personer som på
Karolinska Sjukhuset årligen diagnostiseras med lungcancer)
> 2000 kliniker. Tusentals kliniker där man skapat en organisation för att hantera sina lungcancerfall med erfarenheter av
lyckade och misslyckade strategiska försök. Tyvärr är dokumentationen mycket begränsad på området och sällan har förändringar i organisationen utvärderats.
Troligen kan vårdkvaliteten förbättras samt pengar och resur-

ser sparas på ett ökat informationsutbyte kring vad som görs
inom olika kliniker – där finns redan ett etablerat nätverk med
kongresser och forskningssamarbeten- samt hur man väljer att
göra det. Vi inledde därför ett samarbete med några kliniker som
på olika sätt utmärkt sig inom lungcancerområdet för att ta del
av deras organisationsuppbyggnad och hitta idéer som skulle
kunna vara applicerbara i vår organisation.
Peter MacCallum Cancer Centre (PMC) i Melbourne är ett
specialiserat cancersjukhus i Melbourne med ungefär 450 nya
lungcancerfall per år. Lungsektionen drivs av professor David
Ball som dels är en flitig publicist av vetenskapliga artiklar men
även varit organisatören av lungcancersjukvården på PMC.
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Här har man samlat alla delar av lungcancer vårdkedjan som en
organisatorisk enhet och utgår från denna i sin planering. Det
innebär att doktorer med flera olika specialiteter är anställda
av lungsektionen och onkologer, lungmedicinare och kirurger
jobbar sida vid sida. Vidare var man pionjärer att använda patientkoordinatorer som stöd i vårdkedjan.
University of Colorado Hospital (UCH) i Denver är ett stort
universitetssjukhus med omfattande onkologisk verksamhet.
Man har här visat den längsta 5-års överlevnad vid stadium IV
tumörer i hela USA (13.3 % respektive 3.5 % nationellt)(1). Utöver
detta har man ett mycket framstående lungonkologiskt laboratorium, Fred Hirsch Lung Cancer Laboratory, som är döpt efter
sin skapare och professor: Fred Hirsch.
Hospital Germans Trias i Pujol (HGT) och USP Dexeus
University Institute (UDU) i Barcelona är två sjukhus med en
lungonkologisk verksamhet som leds av Professor Rafael Rosell. Rafael Rosell grundade ”Spanish Lung Cancer Group” och
därmed en rikstäckande register för insamling EGFR muterade
patienter och visade Erlotinibs överlägsenhet jämfört med kemoterapi vid stadium IV tumörer. HGT är ett statligt sjukhus
där man erbjuder en komplett vårdkedja för lungcancer. UDU
är privat sjukhus där man har goda resurser för diagnostik och
efter diagnostiken fungerar man som koordinatorer för statliga
behandlingstjänster. Men UDU har ett stort laboratorium för
molekylär patologi och är flitiga deltagare i läkemedelsstudier.
Om tumörer med det rätta molekylärpatologiska mönstret hittas i den statliga sjukvården kan man ha ”turen” att uppgraderas
till det privata UDU helt gratis. Då får man inte bara glädjas åt
väloljade mittbenor och rosiga kinder, utan även ge rejäla vävnadsbitar till professor Rosell.
Former för multidisciplinära konferenser

Att behandlingsbeslut vid lungcancer fattas på en multidisciplinär konferens har enligt Socialstyrelsens ”Nationella riktlinjer
för lungcancervård 2011” prioritetsgrad 3 och bör således genomföras (1). Man kommenterar dock att effekten av multidisciplinära konferenser ej är vetenskapligt utvärderade och inte
heller sammansättningen av specialiteter.
Det finns metodologiska problem med studier kring effekten av multidisciplinära konferenser, men några studier finns.
I en review artikel av Coory M (2) har man jämfört 16 studier
där man jämför överlevnaden hos patienter som diskuteras på
multidisciplinär konferens och de som inte gör det. Endast två
studier visade en överlevnadsvinst att bli diskuterad på en konferens. Däremot blir fler patienter opererade och fler patienter
får cytostatikabehandling om man blivit diskuterad.
På nästa sida följer en tabell som sammanställer de olika konferenser som bedrivs på de besökta klinikerna och vilka specialiteter som är representerade.
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Lungcancer
Totalt antal
konf/vecka

Multidisciplinära
behandlingskonf/
vecka

Deltagande
Specialiteter

Utredningskonf/vecka

Deltagande
Specialiteter

Forsknings
konf/vecka

KS, Solna

5

2 Kirurgi

L, R, TK

2

L, R

0

1 Onkologi

L, R, O, P

Barcelona
(HGT, UGU)

2

1 Onkologi/Kirurgi

L, R, TK, MO, RT

0

Denver (UCH)

3

1 Onkologi/Kirurgi

L, R, TK, MO, RT,
P, PA

1

Melbourne
(PMC)

2

1 Kirurgi

L, R, TK, MO, P

0

1 Onkologi

L, R, TK, MO, RT, P,
NM, PA

Deltagande
Specialiteter

1

L, P, MO

L

1

L, P, MO

0

0

Tabell 1. Sammanställning av antalet konferenser per vecka och deltagande specialiteter. Förkortningar L=lungmedicin, R=radiolog,
TK=thoraxkirurg, O=onkolog, MO=medicinskonkolog, RT=radioterapeut, P=patolog, NM=nuklearmedicin, PA=palliation.

Som tabellen visar är konferensverksamhet på KS i Solna om-

fattande jämfört med de kliniker jag besökt. Flera orsaker kan
bidra till att vi har så många konferenser:
Vi har två veckovisa utredningskonferenser på KS i Solna, där
vi under konferensförhållanden granskar röntgenbilder innan
utredningen påbörjas. Möjligen har detta en särskilt stor betydelse i Sverige. Vi har omfattande arkiv för sparade röntgenbilder och med den tidiga digitaliseringen gör att vi med enkla
medel kan få fram äldre bilder och därmed jämföra och avskriva
förändringar som annars skulle utredas. Detta sparar givetvis
resurser från sjukvården och besparar onödiga undersökningar
för patienterna.
Vidare är det på KS en avslappnad attityd på konferenserna.
Ett brett spektrum av frågeställningar kan avhandlas, som strålbehandling mot skelettmetastaser och andra och tredje linjens
behandling. Många gånger finns inte heller ett komplett underlag för behandlingsbeslut då patienterna presenteras och
patienten behöver återuppsättas på nästa veckas konferens.
Detta gör snabbt att volymerna blir stora och konferenserna
behöver delas upp till flera tillfällen. Motsvarande fenomen såg
jag inte på någon av de andra klinikerna. De multidisciplinära
konferenserna var omgärdad av en närmast högtidlighet och var
mycket strukturerad och välförberedda. Att som i Sverige skapa
ett arbetsklimat med en öppenhet för frågor måste i grunden
anses som positivt. Samtidigt är resurserna i sjukvården mycket
ansträngda och andra forum för möjlighet att ställa frågor som
inte ens kräver en bred kompetens av specialiteter borde vara
möjligt att upprätta.
På både UCH (Denver) och PMC (Melbourne) deltog representanter från den palliativa vårdkedjan. Detta har däremot visat
sig i studier både förlänga överlevnaden och livskvaliteten (3).
På UCH deltog även en panel med socialarbetare och kuratorer.
Diskussionen rörde inte bara behandlingsval utan ett heltäckande omhändertagande av patienten. Möjligen bidrar detta till
den goda överlevnaden vid metastaserad lungcancer som UCH
presenterar.
Multidisciplinära forskningskonferenser

University of Colorado hospital hade under en lång tid problem
att få in patienter i kliniska studier. Den egna forskningsverksamheten var etablerad med eget laboratorium och som stor
universitetsklinik var många företag intresserade, men ändå
hade man svårt att inkludera mer än 5 % patienterna med sta-
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dium IV tumörer. Med endast en multidisciplinär behandlingskonferens per vecka med ofta fullbokat schema fanns inte utrymme att diskutera inklusion i studier. Det största delen av
forskningen var onkologiskt inriktad och det fanns flera specialiteter representerade på konferensen som opponerade sig mot
behandlingskonferensen som forum för detta. Man införde då
istället en veckovis forskningskonferens med lungmedicinsk och
onkologisk representation tillsammans med forskningssköterskorna som man anser ha fallit ut väl. Där rekapituleras pågående studier så dessa hålls i minnet av behandlande doktorer. Man
går igenom patienter som inkluderats i studier för respons- och
biverkningsutvärdering. Alla nya studier som är aktuell presenteras av den tilltänkta prövaren för godkännande av den övriga
konferensen. Man anser att de veckovisa konferenserna varit en
stark bidragande orsak till att man nu inkluderar mer än 40 % av
stadium IV patienterna i kliniska studier.
Användandet av vårdkooardinatorer

Andelen av patienterna som presenteras på en multidisciplinär
konferens används av Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Socialstyrelsen som en av åtta kvalitetsindikatorer i sin årliga jämförelse av cancersjukvården i Sverige (4). Men
att bli presenterad på en multidisciplinär konferens behöver inte
betyda att det multidisciplinärt omhändertagande blir effektivt.
För att överbrygga det organisatoriska avståndet mellan olika
inblandade kliniker har en ny roll, patientkoordinatorer, inom
cancervården skapats. Flera kliniker i Sverige använder redan
patientkoordinatorer och på Karolinska Sjukhuset har två tjänster utlysts inom lungcancervården men den exakta formen för
dessa tjänster är inte klar.
På PMC i Melbourne har man drivit koordinatorfunktionen
långt och är en tjänst som är separerad från att vara kontaktsköterska. Kontaktsköterskan fungerar där som en brygga mellan
sjukvården och patienten och förmedlar ett psykosocialt stöd,
medan patientkoordinatorn ser till att patientens vårdkedja
förlöper så smidigt som möjligt. Detta kan ske både med och
utan personlig kontakt med patienten. Patientkoordinatorn,
som är sjuksköterska i botten, sköter remissbedömningen av
patienterna och har stora befogenheter. "Om patienten har diagnostiserats komplett i primärvården kan patienten av koordinatorn styras förbi den utredande enheten och komma direkt
till en medicinsk onkolog för nybesök. Då patienten bedöms
ha en potentiellt kurabel sjukdom kan koordinatorn beställa
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» Forskningskonferenser kan vara en effektiv metod för att
inkludera patienter i kliniska studier. «
PET-CT, funktionsutredningar och ordna med utvärdering av
performance status hos en mottagningssköterska, för att sedan
efter genomförda undersökningar anmäla patienten till en multidisciplinär konferens.
Patientkoordinatorn är även den person som ser till att komplett information föreligger inför varje multidisciplinär konferens. Om så inte är fallet undersöker hon vari bristerna ligger
och påskyndar insamlandet av denna information och återanmäler patienten.
Rollen som patientkoordinator på PMC var förenat med ett
stort ansvar och krävde stor kunskap om både lungcancer och
organisationen. Samtidigt skapade koordinatorn en dynamik i
organisationen där patienter kunde styras förbi steg i vårdkedjan
som inte var motiverade och det sparades stora resurser genom
att endast patienter med ett komplett underlag diskuterades på
konferenserna.
På UCH i Denver har man också infört en sjuksköterska med

koordinerande funktion, men där rollen kombinerades med att
vara kontaktsköterska för patienterna. Arbetsuppgifterna för
koordinatorerna var välbeskrivna och bestod i ett fem sidor långt
dokument. Däremot var dessa så olika i sin natur och bestod
av psykosociala mottagningar på olika enheter blandat med
förberedelser inför konferenser, intygsskrivande och schemaläggning att tillslut ingen, inklusive koordinatorerna själva, inte
visste vad huvudsyftet med deras verksamhet var. Men rollen
som en koordinator, som styr patienten genom organisationen,
var definitivt förlorad.
Patientkoordinatorer i cancervården har diskuterats i några
studier. Champell (5) beskriver hur patienterna känner sig tryggare och mer nöjda med vården efter införandet av patientkoordinatorer. Thorne med fler (6) är mer kritiska och skriver i en
mer analytisk artikel att patientnavigatörer riskerar att försvåra
ett koordinerat omhändertagande av patienterna genom att
intressenterna i samordningen blir fler och att problematiken
snarare ligger i en cancervårdens grundorganisation. Det är dock
svårt att dra några slutsatser av dessa artiklar då definitionen av
koordinatörer är mycket vag och rollen verkar vara mångfacetterad.
Sammanfattning

Det finns en rad svårigheter att jämföra sjukvårdsorganisationer.
De yttre förutsättningarna kan givetvis skilja sig högst påtagligt.
Däremot kan man säga att input och output är desamma om
man betraktar att i ena änden av vårdkedjan kommer det in patienter med en nydiagnostiserad lungcancer och i andra ändan
av vårdkedjan kommer det ut botade personer eller patienter
som avlidit i sin sjukdom.
Multidisciplinära konferenser är ett etablerat koncept för att
bemöta den ökade komplexiteten i lungcancer vårdkedjan och
troligen kommer behovet att öka. Men vetenskapligt finns det
inte mycket stöd för att multidisciplinära konferenser förlänger
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överlevnaden. Det är heller inte utvärderat vilken sammansättning konferensen skall ha och hur diskussionen skall föras. Detta
återspeglas i stora variationer i både antal konferenser per vecka,
sammansättningen på konferenserna och konferensupplägget
mellan olika sjukhus. Att i ett tidigt skede integrera den palliativa vården i det multidisciplinära omhändertagandet bör
prioriteras högre.
Forskningskonferenser kan vara en effektiv metod för att inkludera patienter i kliniska studier.
Jag är i grunden en stark förespråkare för multidisciplinära
konferenser men det finns skäl att förhålla sig kritisk till utformningen av konferenserna och arbeta för att hitta metoder att
utvärdera dessa bättre. Ett utökat samarbete mellan kliniker för
att diskutera lungcancer organisationen i sin helhet efterlyses.
Min erfarenhet av vårdkoordinatorer är att de kan fylla en
viktig funktion och effektiviserade vårdkedjan. Risken finns att
tjänsten blir för otydligt definierad och således inte kommer till
sin rätt i organisationen. Vid införandet av patientkoordinatorer
bör man vara mycket tydlig med vilka arbetsuppgifter personen
skall ha och därefter utvärdera effekter på ledtider och patientens upplevelse av sjukvården.

Daniel Brodin
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Program

Fredagen den 5 oktober 2012

Histaminreaktioner: är det alltid allergi?
Fredagen den 5 oktober 2012
08:30

Samling med kaffe, Hotel Sheraton

Moderatorer fm: Åke Davidsson och Peter Odebäck
09:00

Inledning - ordförande i SFFA
Teet Pullerits

09:15

Histaminreceptorer: basalforskning
Lennart Greiff, ÖNH-kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund
Mastocytos
Theo Gülen, Lung- och Allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset,
Huddinge

10:40

Kaffepaus

11:00

Chronic urticaria, problems and solutions
Prof. Marcus Maurer, Allergie-Centrum, Charité, Berlin, Tyskland
Sammanfattning av förmiddagen

12:00

Lunch

Moderatorer em: Per Thunqvist och Teet Pullerits
13:00

Histamin och övre luftvägar
Morgan Andersson, ÖNH-kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund
Lungor och histamin
Lars Gottberg, Allergimottagningen, Södersjukhuset, Stockholm

14:15

Kaffepaus

14:45

Histaminreaktioner i mag-tarmkanalen
Georgios Rentzos, Allergimottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Göteborg
Kontakturtikaria
Ann Pontén, Hudkliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Sammanfattning

16:00

SLUT

Disputation

Disputation: "Investigating problematic severe
asthma in children – a translational approach"
av Jon Konradsen, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska Institutet.

kroppar och chitinaser i serum), genetisk
kartläggning och allergitester (allergenkomponentanalys och basofil känslighetstest (CD-sens). Barnen med svår astma
fick dessutom genomgå datortomografi
av lungor och bihålor.
I det första delarbetet fann vi att av 57

tionsteknik, pågående allergenexponering
eller annan miljöexponering. I de fall man
inte hittar någon förklaring till barnens
svåra symtom, bedöms deras astma som
terapi resistent.

inkluderade barn med problematisk svår
astma kunde 23 klassificeras som svårbehandlade, och övriga 34 var terapi resistenta. Barnen med problematisk svår
astma skilde sig signifikant från de med
kontrollerad astma avseende familjebakgrund (ärftlighet for astma, socioekonomi), klinisk presentation (astmakontroll,
samsjuklighet med rhinokonjunktivit och
symptomutlösande faktorer) och patofysiologiska mekanismer (lungfunktion,
hyperreaktiva luftrör och inflammatorisk profil i blodet (vita blodkroppar, IL-5,
chitinaser)). Således har vi med ett ickeinvasivt protokoll som inkluderade en
standardiserad och detaljerad klinisk karakterisering hittat särskilda kännetecken
hos barnen med problematisk svår astma
som möjliggjorde identifiering av barn
med terapi resistent astma.

I denna avhandling redovisas resultat

I det andra delarbetet analyserade vi fö-

Bild från disputation med handledaren Gunilla Hedlin.

A

stma hos barn kännetecknas av
luftrörsinflammation och av att
överkänsliga luftvägar drar i hop
sig på ett sådant sätt att flödet av luft in
och ut ur lungorna försämras. Detta ger
andfåddhet, hosta och slembildning och
kan påverka det drabbade barnets hälsa
även i vuxen ålder. Upp till 13% av skolbarn rapporterar symtom på astma och
ca 7% har läkardiagnostiserat astma. De
flesta barn har god effekt av befintlig astmabehandling, men en mindre grupp, ca
5% av alla barn med astma, har en mer
svårbehandlad sjukdom och uppnår inte
tillfredställande kontroll på sina symtom trots höga doser av astmamediciner.
Dessa barn har problematisk svår astma
och har antigen kroniska, närmast dagliga
symtom och/eller återkommande svåra
exacerbationer. Barn med problematisk
svår astma kan få kvarstående lungförändringar, har en hög sjukvårdskonsumtion
och inte sällan betydande biverkningar av
höga medicindoser. Barnen kan vara svåra
att behandla därför att förutsättningarna
för deras astmabehandling inte är optimala. Det kan bero på nedsatt följsamhet
till behandling, otillfredsställande inhala-
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från en svensk multicenter studie i vilken
skolbarn med problematisk svår astma
har jämförts med jämngamla barn som
har kronisk astma och god effekt av sin
astmabehandling (kontrollerad astma).
Syftet med studien var att göra en detaljbeskrivning av barn med problematisk
svår astma, identifiera eventuella undergrupper och studera skillnader mellan barn med svår astma och barn med
kontrollerad astma avseende ärftlighet,
sjukdomsorsak, sjukdomsmekanismer
och den kliniska presentationen av sjukdomen. Vidare ville vi utvärdera nyttan av
nya biomarkörer for svår astma.
Barnen, som rekryterades från 16 barnkliniker i Sverige, fick svara på frågeformulär, göra lungfunktionsmätningar, test
bronkial hyperreaktivitet, lämna urin
prov och blodprov för analys av inflammationsmarkörer (däribland vita blod-

rekomsten av antikroppar mot 111 specifika allergen hos alla barn i studien. Det
var ingen skillnad i sensibilisering mot
enskilda allergenkällor. Barnen med problematisk svår astma var oftare multisensibiliserat mot flera än 3 specifika allergen
från pälsdjur jämfört med barn med kontrollerad astma. Vi fann också att barnen
med problematisk svår astma som var
sensibiliserade mot fler än 3 av dessa allergen, hade tecken på ökad inflammatorisk
aktivitet i blod och utandningsluft och
mer hyperreaktiva luftrör jämfört med
svåra astmatiker utan denna multisensibilisering. Detta arbete visar att det kan ha
ett mervärde att analysera specifika allergener hos barn med svår allergisk astma
jämfört med traditionell allergidiagnostik
som mer är riktad mot allergenkällor. Vidare, att multisensibilisering mot fler än
3 specifika pälsdjurallergen kan vara driLung & Allergiforum • Nummer 3/2012

Disputation
vande för den allergiska inflammationen
i en undergrupp av barn med svår astma.
I det tredje delarbetet undersökte vi om

katt-allergiska barn med svår astma hade
ökad känslighet för katt, utvärderat med
allergenstimulering på isolerade basofiler
(basofil känslighetstest, CD-sens). I denna
analys inkluderades 11 katt-allergiska barn
med problematisk svår astma som jämfördes med 11 katt-allergiska barn med kontrollerad astma. Vi fann att barnen med
problematisk svår astma hade signifikant
högre CD-sens jämfört med kontrollbarnen och att värdet av CD-sens korrelerade
med graden av astmasymptom, specifika
IgE antikroppar mot katt och kväveoxid i
utandningsluften, en markör för eosinofil luftvägsinflammation. Vi konkluderade
att kattallergiska barn med svår astma har
ökad känslighet för katt, och att detta kan
vara en bidragande orsak till dessa barns
svåra och kroniska symtom. Vi föreslår
också att CD-sens skulle kunna användas som en markör för att identifiera barn
med den svåraste allergiska astman som
har störst nytta av nya, intensiva behandlingsinsatser så som anti-IgE behandling.
Syftet med det fjärde arbetet var att jäm-

föra nivåerna av ett chitinase likt protein
YKL-40 och chitotriosidase hos patienter
med problematisk svår och lättbehandlad astma, samt att identifiera eventuella
samband mellan YKL-40, kroniska luftrörsförändringar (utvärderat med skiktröntgen) och andra markörer för astmasjukdomen.
I nuläget saknas biomarkörer för att
tillförlitligt identifiera och karakterisera
barn med svår astma. Chitinasen YKL-40
har nyligen visat sig vara associerad till
luftvägsinflammation, inflammationens
svårighetsgrad och dessutom visat sig ha
ett samband med kroniska förändringar
i luftvägarna som utvecklas efter längre
tids inflammation. Skiktröntgen kan också ge information graden av kroniska luftrörsförändringar genom att man värderar
de synliga bronkväggsförtjockningarna.
Resultaten visar att barnen med problematisk svår astma hade högre värden
av YKL-40 och chitotriosidase jämfört
med barnen med kontrollerad astma.
Bland barnen med terapi resistent astma
var det signifikanta korrelationer mellan
YKL-40 och astmakontroll, kväveoxid i
utandningsluften, neutrofiler i blod och
graden av kroniska luftrörsförändringar.
Detta arbete stödjer att nivåerna av
YKL-40 har samband med astmans svå-
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righetsgrad även hos barn, och våra fynd
indikerar dessutom att YKL-40 har en
central roll i luftvägsinflammationen eftersom chitinasen är associerat till neutrofil och eosinofil luftvägsinflammation,
så väl som till kroniska förändringar i
luftrören.
Sammanfattningsvis har vi detaljbeskrivit

barn med problematisk svår astma i Sverige och identifierat faktorer som kan vara
avgörande för utvecklandet av deras svåra
sjukdom. Vidare, har vi visat på mervärdet av att använda nya metoder inom allergidiagnostik. Slutligen är detta avhandlingsarbete ett exempel på nyttan av att ha
en noggrant karakteriserat patientkohort
när man skall utvärdera nya biomarkörer
samt att translationell forskning är nödvändig när man skall undersöka samband
mellan orsaker, mekanismer och klinisk
presentation av komplexa sjukdomar.

Jon Konradsen disputation baseras på följande arbeten:
Roman numerals (I-IV).
I. Konradsen JR, Nordlund B, Lidegran M, Pedroletti C, Grönlund H, van Hage M, Dahlen
B, Hedlin G; In Cooperation with the Swedish network of Pediatric Allergists, Severe
Asthma Network.
Problematic severe asthma: A proposed approach to identifying children who are severely resistant to therapy.
Pediatr Allergy Immunol. 2011 Feb;22(1 Pt
1):9-18. doi: 10.1111/j.1399-3038.2010.01098.x.
Epub 2010 Sep 30. PMID: 20880352
II. Nordlund B, Konradsen JR, Kull I, Borres
M, Önell A, Hedlin G, Grönlund H. IgE antibodies to animal-derived lipocalin, kallikrein
and secretoglobin are markers of bronchial
inflammation in severe childhood asthma.
Allergy. 2012 Feb 17. doi: 10.1111/j.13989995.2012.02797.x
PMID: 22339365 [Epub ahead of print].
III. Konradsen JR, Nordlund B, Nilsson Ola B,
van Hage M, Nopp A, Hedlin G, Grönlund H.
High basophil allergen sensitivity is associated
with severe allergic asthma in children.
Pediatr Allergy Immunol. 2012 Mar 21.
doi: 0.1111/j.1399 3038.2011.01260.x. PMID:
22432913 [Epub ahead of print].
IV. Konradsen JR*, James A*, Nordlund B,
Reinius L, Melén E, Söderhäll C, Wheelock
Å, Lödrup Carlsen K, Lidegran M, Verhoek
M, Boot R, Dahlén B, Dahlén SE, Hedlin G.

Jon Konradsen

* Have contributed equally to the preparation
of this manuscript.
Chitinases are markers of airway remodeling
in children with therapy resistant asthma.
Submitted.

17

Disputation

C/EBP-faktorer spelar en central roll i cigarettröksinducerad inflammation och embroyonal
differentiering av lungans epitel
Sammanfattning av doktorsavhandlingen ”Regulation of gene expression in pulmonary inflammation and
differentiation: A role for C/EBP transcription factors” av Abraham B. Roos.

T

rots många års intensiv forskning
och signifikanta framsteg är vår
förståelse av de processer som driver sjukdomsförlopp i lungan fortfarande
bristfällig. En nyckelroll för transkriptionsfaktorer är sannolik, eftersom dessa
binder till reglerande element i genomet
och kontrollerar uttrycket av ett stort antal gener av betydelse för lungans funktion och försvarsmekanismer. CCAAT/
enhancer-binding proteiner (C/EBP:er) är
en grupp av högt uttryckta transkriptionsfaktorer i lungan som har en potentiellt
viktig roll i inflammatoriska lungsjukdomar. C/EBPα, som är anrikad i lungan,
verkar antiproliferativt och stimulerar
samtidigt till differentiering av de specialiserade celler som är karaktäristiska
för den fullt utvecklade lungan. C/EBPβ,
också uttryckt i lungan, har utöver celldifferentiering dessutom föreslagits vara
viktig för reglering av gener som kodar
för inflammatoriska proteiner (Roos and
Nord 2012). Funktionen av C/EBP-faktorer i lungan, speciellt C/EBPβ, är dock
fortfarande relativt okänd. Vårt intresse
för C/EBP-faktorer i lungan uppkom efter en rad försök som visade att C/EBP:er
aktiverar uttrycket av många gener som
kodar för lungspecifika proteiner med
funktioner i värdförsvaret, såsom Clara
cell secretory protein (CCSP) samt surfaktantproteiner (Cassel and Nord 2003).
Vårt intresse ökade ytterligare efter att
det visat sig att aktiviteten av C/EBPβ i
luftvägsepitelet är lägre bland rökare med
kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller kronisk bronkit, jämfört med rökare
utan luftvägssymptom (Didon, Qvarfordt
et al. 2005). Målet med doktorsavhandlingen var att med orsak av detta att
utreda vad ändrad aktivitet av C/EBPfaktorer innebär för sjukdomsprocesser
och behandlingsstrategier i inflammatorisk lungsjukdom. Specifikt var syftet att
undersöka funktionerna av C/EBPα och
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C/EBPβ i utmognaden av luftvägsepitelet, samt att utreda på vilket sätt C/EBPβ
bidrar till luftvägsinflammation.
Våra initiala cellförsök antydde att C/

EBPα och C/EBPβ binder till samma genreglerande DNA-element, och att dessa
transkriptionsfaktorer har delvis överlappande roller och potentiellt kan kompensera för varandra. I enighet med tidigare
dokumentation (Basseres, Levantini et al.
2006; Martis, Whitsett et al. 2006) visade
experimentella studier att möss som saknar C/EBPα specifikt i lungans epitel har
otillräcklig utmognad av alveolerna (Didon, Roos et al. 2010). Trots att det tidigare rapporterats att avsaknad av enbart
C/EBP® inte ger förändringar på utmognaden av lungan hos möss (Tanaka, Akira
et al. 1995) kunde vi visa att möss som saknade både C/EBPα och C/EBPβ i lungans
epitel hade påverkan på luftvägsepitelet,
vilket utmärktes av bristfällig utmognad
samt ett ökat antal slemproducerande celler, i likhet med patologin i inflammatoriska luftvägssjukdomar (Roos, Berg et al.
2012). Den ofullständiga utmognaden av
alveolerna som observerades i möss som
saknade C/EBPα (eller båda faktorerna)
liknar vad som ses hos prematura barn.
Dessa är ofta i behov av andningsstöd,
vilket i kombination med omogna lungor
leder till skadliga inflammatoriska processer. Även om dokumentationen ännu är
ofullständig finns studier som pekar på
att omogna lungor vid födseln påverkar
lungfunktion även i vuxen ålder. Bland
annat har försämrad lungfunktion, fler
luftvägssymptom samt en ökad prevalens
av astma observerats hos barn och unga
vuxna som fötts prematurt. På grund av
detta finns en misstanke om att individer som fötts för tidigt har större risk att
utveckla KOL (Fawke, Lum et al. 2010;
Gough, Spence et al. 2011). Vi kunde ge
stöd till denna hypotes genom observatio-

nen att vuxna möss som saknade C/EBPα
spontant utvecklade en majoritet av de
lungvävnadsförändringar som är karaktäristiska för KOL. Bland annat uppvisade
lungorna emfysemliknande förändringar
med inflammatoriska infiltrat, förträngningar av luftvägarna, fibros, samt en
anrikning av slemproducerande celler
(Didon, Roos et al. 2010). Detta antyder
ett orsaksförhållande mellan omogna
lungor vid födseln, C/EBP-faktorer och
utvecklingen av inflammatorisk obstruktiv lungsjukdom senare i livet. Kliniska
studier som undersöker förekomsten av
lungfunktionsnedsättning och luftvägsobstruktion hos vuxna individer som fötts
för tidigt är följaktligen av stort intresse.
Eftersom KOL orsakas av de inflamma-

toriska processer som tobaksrökning
framkallar (Rabe, Hurd et al. 2007), och
C/EBPβ potentiellt reglerar inflammatoriska mekanismer, undersökte vi hur
C/EBPβ påverkar luftvägsinflammation.
Analyser visade att genuttrycket av C/
EBPβ är lägre i luftvägsepitelet hos nuvarande rökare samt före detta rökare,
jämfört med icke-rökare. Dessutom var
den inflammatoriska reaktionen mot
cigarettrök, framförallt uttycket av neutrofilattraherande kemokiner (CXCL8
och CXCL1), försvagad i epitelceller med
inhiberat uttryck av C/EBPβ, eller i möss
som saknade C/EBPβ specifikt i lungans
epitel. I dessa möss noterades en märkbar
minsking av infiltrerande neutrofiler efter
cigarettröksexponering (Didon, Barton et
al. 2011). Detta stödjer att C/EBPβ i lungans epitel bidrar till de inflammatoriska
processer som vållas av cigarettrökning,
vilka betraktas vara centrala för patogenesen av KOL. Bevarade immunreaktioner kan emellertid vara viktiga för att
bekämpa luftvägsinfektioner, som ofta
förekommer bland patienter med KOL
och anses accelerera sjukdomsprogres-

Lung & Allergiforum • Nummer 3/2012

Disputation
Referenser
Basseres, D. S., E. Levantini, et al. (2006). "Respiratory failure due to differentiation arrest
and expansion of alveolar cells following lungspecific loss of the transcription factor C/EBPalpha in mice." Mol Cell Biol 26(3): 1109-1123.
Cassel, T. N. and M. Nord (2003). "C/EBP transcription factors in the lung epithelium." Am J
Physiol Lung Cell Mol Physiol 285(4): L773-781.
Didon, L., J. L. Barton, et al. (2011). "Lung epithelial CCAAT/enhancer-binding protein-beta
is necessary for the integrity of inflammatory
responses to cigarette smoke." Am J Respir
Crit Care Med 184(2): 233-242.

Figur 1. CCAAT/enhancer-binding proteiner i luftvägsdifferentiering och inflammatorisk signalering.
C/EBPα och C/EBPβ motverkar proliferation och stimulerar differentiering av Claraceller på bekostnad
av bägarceller, på ett kompensatoriskt och delvis överlappande sätt. Inflammatoriskt stimuli leder till
aktivering av membranreceptorer,en kinasekaskad samt post-transkriptionell modifiering (t.ex. fosforylering) av C/EBPβ, vilket stimulerar inbinding till DNA och transaktivering av Cxcl1. Kemokinen
CXCL1 attraherar neutrofiler, som är centrala i värdförsvaret mot patogener, men som också bidrar till
vävnadsdestruktion i inflammatorisk lungsjukdom. β2-agonistbehandling inhiberar neutrofilrekrytering
genom C/EBP-aktivering och minskat uttryck av CXCL1. C/EBPβ binder möjligtvis till andra reglerande
element i Cxcl1 promotorn, när C/EBPβ aktiveras av β2-agonister, än när inflammatorisk signalering
aktiverar transkriptionsfaktorn.

sen. Ytterligare försök visade att möss
som saknar C/EBPβ i lungans epitel har
ett nedsatt inflammatoriskt svar mot bakteriekomponenten lipopolysackarid (LPS)
(Roos, Barton et al. 2012), vilket antyder
att försvaret mot bakterieinfektioner kan
vara försvagat i dessa möss. Denna studie demonstrerade också att C/EBPβ är
betydelsefull för inflammationshämmning med β2-agonister (Roos, Barton et
al. 2012). Långverkande β2-agonister används rutinmässigt i behandlingen av inflammatorisk lungsjukdom, såsom KOL.
Dessa läkemedel verkar luftrörsvidgande,
men har även inflammationshämmande
effekter (Nie, Knox et al. 2005). Vi visade
dessutom att β2-agonister ökar inbindning av C/EBP-faktorer till DNA i luftvägsepitelet, som därmed potentiellt hämmar
luftvägsinflammationen. Den minskade
DNA-bindande aktiviteten av C/EBPβ
hos rökare med KOL skulle därför kunna
förklara den ringa anti-inflammatoriska
effekten av inhalerade β2-agonister, samt
den ökade känslighet mot luftvägsinfektioner, som föreligger vid denna sjukdom.
Tillsammans visar resultaten i avhand-

lingen att C/EBP-faktorer är betydelsefulla för utmognaden av luftvägsepitelet
och att C/EBP® bidrar till inflammation
såväl som hämning av inflammatoriska
processer i lungan. Vi föreslår en modell
där C/EBPβ, beroende på stimuli, kan verka antingen inflammatoriskt eller inflam-
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mationshämmande genom att interagera
med olika pro- eller antiinflammatoriska
transkriptionsfaktorer (figur 1). C/EBP:er
kan således påverka immunförsvar samt
regenerering av luftvägsepitelet i olika inflammatoriska sjukdomstillstånd, och är
potentiellt bidragande faktorer i utvecklingen av KOL. Ökade kunskaper om C/
EBP-faktorer kan öka förståelsen kring
sjukdomen KOL och därmed också bidra till bättre behandlingsmöjligheter för
denna utsatta patientgrupp.
I samarbete med Professor Martin

Stämpfli vid McMaster University i Kanada ämnar vi nu fortsätta genom att
studera hur C/EBP-faktorer bidrar till
lungans försvar mot patogener och hur
C/EBP:er påverkar luftvägsremodellering
i avancerade djurmodeller som rekapitulerar flera komponenter av KOL. Martin
Stämplfi är världsledande inom studier
av cigarettröksinducerad inflammation
och har utvecklat olika modeller för att
studera immunreaktioner mot olika patogener i cigarettröksexponerade lungor.
Med hjälp av dessa modeller kan vi få en
bättre förståelse av immunologiska mekanismer som bidrar till KOL exacerbationer. Genom att tillämpa dessa sofistikerade modeller kan vi ytterligare öka
förståelsen av C/EBP-faktorers betydelse
för KOL-patogenesen och påskynda utvecklingen av nya behandlingsmetoder
för denna sjukdom.
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Praktisk kurs i bronkoskopi
Karolinska Universitetssjukhuset
Stockholm
29 – 31 januari 2013

Kursbeskrivning
Vi inbjuder till en tredagars kurs i praktisk bronkoskopiutbildning med flexibelt bronkoskop.
Kursen, som sker i samarbete med Olympus, innehåller teori och praktisk träning i bronkoskopifärdigheter på bronkoskopisimulator och möjlighet att se bronkoskopi på vaken patient.
Kursen vänder sig till noviser med liten eller ingen erfarenhet av bronkoskopi, företrädesvis
blivande specialistläkare inom lungmedicin, allergologi, infektion, ÖNH, barn/ ungdomsmedicin och anestesiologi.
Tid: Vi börjar preliminärt kl 09.30 den 29 januari och slutar kl 15.45 den 31 januari 2013.
Plats: Simulatorcentrum, KTC, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.
Kursavgift: 6000 SEK (inkluderar även lunch x 3 och kursmiddag onsdag den 30 januari).
Sista anmälningsdag: måndag den 5 november 2013.
Kursledning: Cecilia Bredin och Magnus Sköld, Lung- allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Mer information och anmälan: www.ipuls.se eller www.slmf.se
Kursen är granskad och godkänd av Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige.
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Vård av KOL-patienter till livets slut
och fokus på palliativ vård
Vid cancersjukdom är den palliativa vården en etablerad och
självklar del i omhändertagandet av patienten och särskilt
under senare delen av sjukdomstiden. Motsvarande förhållningssätt och insatser är dock inte självklara vid kroniskt
obstruktiv lungsjukdom (KOL) trots ibland svåra symtom,
vilka innebär en psykisk belastning för såväl patient som
anhöriga. Mortaliteten är också hög med över 2500 dödsfall/år, vilket är betydligt högre än för t.ex. bröstcancer.
Palliativ vård innebär lindrande vård till patienter som har
sjukdomar som inte går att bota och målet är högsta möjliga
livskvalité för patienten genom effektiv symtomlindring och
psykosocialt stöd. Stödet till anhöriga och efterlevande är
en annan viktigt del av vården.

symtomlindring, utebliven genomgång av sjukdomsläget och
palliativa insatser och att patienterna lämnas ensamma i dödsögonblicket. Det är samtidigt visat att åtgärder som förbättrar
den palliativa vården är möjliga att genomföra effektivt och med
ett långsiktigt gynnsamt resultat [13].

KOL – inte bara lungsymtom

Brytpunktssamtal – att diskutera livets slutskede

KOL är en progressiv och livsbegränsande sjukdom som inkräktar på vardagliga aktiviteter i hemmet och det sociala livet. I Sverige har sannolikt närmare en halv million människor sjukdomen
KOL. Antalet vårdtillfällen inom slutenvård relaterade till KOL
har ökat med 40 % och antalet som avlider i sjukdomen har ökat
med 38 %, där framför allt ökningen hos kvinnor är störst (74
%) under det sista årtiondet [1, 2] http://www.hjartlungfonden.
se/Documents/Rapporter/KOL-rapporten%202012.pdf. KOL är
alltså en av de fåtaliga folksjukdomar som fortfarande ökar [3,
4]. Andnöd, hosta och allmän svaghet är välkända symtom vid
KOL och också de symtom som begränsar patienten mest i det
dagliga livet [5-8]. Mindre välkänt, utanför lungmedicinska kretsar, är den komorbiditet som drabbar många patienter såsom
malnutrition, muskelatrofiering, osteoporos med smärta, liksom
risk för lungcancer och karidovaskulära händelser. Utöver detta
riskerar patienterna med svår KOL att drabbas av depressioner,
som i sig är associerade med längre vårdtid på sjukhus, fler och
värre fysiska symtom, samt ökad dödlighet närmaste året [9].
Den tillgängliga medicinska behandlingen av lungsymtomen
vid KOL kan endast ge måttlig lindring. Med tanke på symtombilden är KOL i senare stadier av sjukdomen definitivt en sjukdom där palliativ vård är nödvändig men ändå lyfts KOL alltför
sällan fram i ett palliativt sammanhang.

Samtal med patient och anhöriga när man inte längre kan erbjuda någon botande eller bromsande behandling, ”brytpunktssamtal”, är inte alls lika vanligt vid KOL som vid cancer. I en
engelsk studie rapporterades att 87 % av allmänmedicinare med
ansvar för KOL-patienter inte hade rutiner för diskussioner om
insatser i livets slutskede [14, 15]. I en ännu ej publicerad WEBenkät som utgick till klinisk aktiva svenska lungläkare under
augusti månad 2011 svarade cirka 1/3 av dem att de inte hade
samtal om palliativa insatser med sina KOL-patienter. En kommentar var ”Att en patient med KOL förväntas själv inse att alla
medicinska insatser vid KOL är palliativa och därför kommuniceras inte palliativa insatser som vid cancer”. Vidare framhöll
några läkare att den mest lämpliga tidpunkten för att diskutera
palliativ vård, var i anslutning till att patienten skrevs in i hemsjukvården, i samband med akutvård pga. KOL, i anslutning
till terapikonferenser eller vid de reguljära läkarbesöken. Några
ansåg även att palliativ vård skulle vara lämpligt att diskutera
med patienten redan när denne fortsatt vara i ett stabilt skede
av KOL. Andra studier har visat att patienterna själva kan vara
motvilliga att diskutera palliativ vård med läkaren [16, 17] och
t.o.m. ibland uppfatta att sjukdomen inte är livsbegränsande, då
man haft sjukdomen över en längre tid och anpassat sig till de
begränsningar som sjukdomen inneburit [18].

Svårbedömd prognos – sällan palliativ vård

Den palliativa vårdens fyra dimensioner vid KOL

Trots kunskaper om prognosfaktorer som indikerar en risk att
avlida inom ett år i KOL-relaterade komplikationer [10-12], är
prognosen för den enskilde patienten svårbedömd. I ett enskilt
fall av KOL finns därför risken att patienten aldrig blir aktuell för
specialiserad palliativ vård, eller också erbjuds den i ett alltför
sent skede.
Inom vård och omsorg bör alla patienters möjlighet till ett
värdigt avsked från livet vara en självklarhet och det oavsett
sjukdom. Detta är en av de allra högst prioriterade uppgifterna
inom vården (SOU 1995:5). Brister i medicinska insatser och
omvårdnad vid livets slut är likväl beskrivna, såsom ofullständig

Den palliativa vårdens syfte är att bidra med insatser som sträcker sig utöver de kroppsliga besvären, dvs. de symptom som är
vanliga i ett sent stadium av sjukdomen. Enligt WHO skall palliativ vård innefatta de kroppsliga, psykologiska, sociala och existentiella/andliga dimensionerna [19] under hela sjukdomens
förlopp. Vid KOL innefattar den kroppsliga/fysiska dimensionen bland annat symtom såsom andnöd, hosta, svaghet/trötthet,
muskelförtvining, osteoporos, smärta, ökad risk för trombos och
hjärtsvikt [6, 7, 20-22]. Den psykiska dimensionen kännetecknas
av symtom som nedstämdhet och depression, ångest och oro,
sömnstörningar samt kognitiva begränsningar [6, 7, 17, 21]. Den
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» Enligt WHO skall palliativ vård innefatta de kroppsliga,
psykologiska, sociala och existentiella/andliga dimensionerna
under hela sjukdomens förlopp. «

sociala dimensionen är väsentligen relaterad till begränsningar
i det dagliga livet som påverkar såväl patienten själv som familj
och vänkrets [6, 23], medan den existentiella dimensionen relaterar till upplevande av meningslöshet, skuld och förestående
död [24-26].
Palliativa KOL-rutiner i Sverige

Endast en mindre del av KOL-patienterna i Sverige följs av
lungspecialister vilket har betydelse för hur vården utformas
för den enskilde KOL-patienten. I den ovan nämnda WEBenkäten uppgav endast hälften att de hade etablerade rutiner för
att arbeta med palliativa vårdenheter. Det innebär sannolikt att
de KOL-patienter som sköts inom andra specialiteter också har
begränsad tillgång till palliativa vårdenheter. Avancerad sjukvård
i hemmet (ASIH) har ofta tydlig profil och kompetens avseende
cancer. ASIH kan även ha tydlig kompetens inom palliativ vård
för icke maligna sjukdomar men det kan variera från ort till
ort. Det kan bidra till att det inte finns etablerade rutiner för
samarbete och man kan vara osäker på kompetensen för omhändertagande av svårt sjuka lungpatienter. I de senare stadierna
av KOL-sjukdomen skulle etablerade rutiner för samarbete med
den palliativa vården vara angelägen för patient, anhöriga och
vårdgivare.
Tillgången till palliativ vård varierar stort över landet (SOU
2001:6) och kompetensutveckling inom området och samverkan
är nyckelfrågor. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag
att ta fram ett nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård.
Uppdraget har redovisats för Socialdepartement den 29 juni
och nu i mars har ett nationellt vårdprogram för palliativ vård
publicerats (http://www.ocsyd.se/VP-verksamhet/Palliativ%20
vard/Nat_vp_pall_2012.pdf.).
Varför behövs palliativ vård vid KOL?

En patient med KOL som har påtagliga symptom av sin sjukdom borde få del av palliativ vård oavsett prognos och förväntad
överlevnadstid och som komplement till specialistinsatserna i
övrigt. Den specialiserade palliativa vården, inte minst den avancerade hemsjukvården ASIH, har stor vana att handlägga
problem som är ofta förekommande vid KOL: fysiska symtom
såsom smärta, matleda, andnöd, psykiska symtom såsom ångest
och depression, särskilt när symtomen är kopplade till rädslor
för döden. Vidare arbetar man i team och kan hjälpa till med
psyksociala och praktiska frågor, t.ex. med hjälpmedel och bostadsanpassning och man har vana att föra existentiella samtal i
livets slutskede. Ett samarbete där KOL-specialisterna ansvarar
för de direkt KOL-specifika frågorna medan den palliativa vården monitorerar lungsymtomen i hemmet och sköter alla övriga
symtom inklusive akuta skov (lunginflammationer) i hemmet,
borde gynna alla parter. Detta kräver gemensamma och kraftful-
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la insatser då patientgruppen är stor och vanligtvis inte själv har
resurser att driva frågan eller lyfta fram den politiskt. Vi anser
att det är viktigt att medvetandegöra situationen och ge undervisning till hälso- och sjukvårdens personal och även verka via
genom patientföreningar för att få en förbättring till stånd. Ett
nära samarbete med den palliativa vården och adekvata resurser
kan just ge alla patienter möjlighet till ett värdigt avsked från
livet oavsett sjukdom. Bland annat Stockholms läns landsting
har uppmärksammat detta behov och upphandlar inför 2013 en
betydande kvantitet av palliativ hemsjukvård, inte bara för cancerpatienter, utan även för KOL-, hjärtsvikts- och ALS-patienter.
Vårt tack!

Vi vill här även tacka alla dem som svarade på WEB-enkäten
om palliativ vård vid KOL som sändes ut via Svensk lungmedicinsk förening (SLMF) och Hjärt-Lungsjukas riksförbund som
gav oss ekonomiskt stöd att genomföra WEB- enkäten och för
våra fortsatta arbeten om palliativ vård vid KOL.
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Kvarstående förbättringspotential
inom landets KOL-vård
– Luftvägsregistrets/RiksKOL:s årsrapport för 2011

Ä

ven den andra kompletta årsrapporten för RiksKOL
(2011) påvisar ett stort behov av fortsatt förbättringsarbete för att uppnå målet om en god och jämlik KOL-vård
i landet. Täckningsgraden ökar jämfört förra året.
Det nationella kvalitetsregistret RiksKOL har nu funnits sedan 2009. Antal deltagande enheter ökar hela tiden, även om
det fortfarande är vissa landsting som dominerar när det gäller
antal registreringar. En fortsatt rekrytering av nya enheter är av
stor betydelse för att få ett underlag som ännu bättre beskriver
KOL-vården i Sverige.
RiksKOL gick samman med Nationella astmaregistret (NAR)
maj-2010 och bildade det gemensamma Luftvägsregistret. NAR
har ännu inga data att presentera varför årsrapporten 2011 även
detta år innehåller resultat endast från RiksKOL. Ett arbete att
flytta över registren till en gemensam plattform på Registercentrum i Göteborg pågår och beräknas vara klart under hösten
2012.
Luftvägsregistret/RiksKOL består såväl av en öppenvårdssom en slutenvårdsmodul. Den senare har testats på två sjukhus
i landet och ska under våren 2013 införas på så sätt att samtliga
sjukhus kommer att erbjudas gå med. Detta implementeringsarbete startar så snart denna modul är i funktion på den nya
plattformen och kommer att genomföras tillsammans med nyligen tillsatta regionala koordinatorer.
Drygt en fjärdedel av landets primärvårdsmottagningar och
ca hälften av de lungmedicinska specialistmottagningarna har
anslutit sig till registret. Totalt uppgår antalet deltagande enheter till 332.
Resultat

Antal registreringar/deltagande
Under 2011 ökade antalet registreringar i Luftvägsregistret/
RiksKOL med 3048, 2391 från primärvården och 657 från specialistvården. Medelåldern är 69 år och majoriteten är kvinnor
(53-59 %; primärvård/specialistvård). Totalt har registret, sedan
starten 2009, nu närmare 5000 unika patienter. Dessa utgör
cirka 6 % av det beräknade antalet patienter i Sverige.
De flesta landsting rapporterar nu till registret, men fortfarande saknas fyra. Här är vår förhoppning att de redan tillsatta men
även kommande regionala koordinatorer ska kunna bidra till
att de närmaste 1-2 åren få in patienter från samtliga landsting.
Svårighetsgrad - komorbiditet
Patienter med KOL stadium 2 dominerar i primärvården, medan
stadium 3 är vanligast inom specialistvården.
Samtidiga andra sjukdomar (komorbiditeter) är fortsatt vanliga i hela KOL-populationen, oavsett stadium. Hjärtkärlsjukdo-
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mar är vanligast, var tredje har hjärtsjukdom och nästan varannan har hypertoni. Depression/ångest, osteoporos och diabetes
är också vanligt förekommande, var och en i ca. 15 %. Förekomsten av osteoporos ökar med ökad svårighetsgrad av sjukdom
och rapporteras hos var femte patient med KOL stadium 4. Enligt Läkemedelsverkets rekommendationer ska kardiovaskulära
riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom bedömas och behandlas vid
samtliga stadium.
Rökvanor och rökavvänjning
Andelen rökare är fortfarande oförändrad hög, 34 %, med tämligen stor variation mellan landstingen. Endast drygt en tredjedel
av rökarna har erbjudits rökavvänjning och enbart cirka 17 % av
dem som rökte 2010 har slutat röka 2011, dvs fortsatt låga siffror.
Aktuella behandlingsrekommendationer anger att rökavvänjning måste ingå och ökade resurser krävs för att öka andelen
rökare som erbjuds rökstopp, vilket bör vara 100 %. Dock är
idag tillgängligheten på många ställen god vad gäller att kunna
erbjuda rökavvänjning. Dessa förhållanden måste därför diskuteras lokalt på respektive enhet.
I en uppdaterad version av registret kommer även anledning
till att rökavvänjning ej erbjudits kunna analyseras.
Exacerbationer och vårdtillfällen.
Akuta exacerbationer (försämringstillfällen) förekommer vid alla
stadier av KOL, men andelen frekventa exacerbationer (>2/år)
ökar med sjukdomens svårighetsgrad. Mer än var tionde med
KOL stadium 1 och mer än var femte med KOL stadium 4 har
frekventa exacerbationer. Andel patienter med frekventa försämringstillfällen är högre vid specialistmottagningar, säkerligen
relaterat till svårighetsgraden av KOL
Det är väl dokumenterat att förekomst av exacerbationer påverkar prognosen vid KOL varför ett viktigt behandlingsmål är
att minska antalet exacerbationer. Enligt gällande riktlinjer för
KOL-behandling är också exacerbationer en av de faktorer som
ska beaktas.
Nära var tredje patient med KOL stadium 4 har vårdats på
sjukhus pga sin KOL vid minst ett tillfälle under 2011 och ungefär var tionde patient hade två vårdtillfällen eller fler.
Data från slutenvårdsmodulen
Från slutenvårdsmodulen och ett ganska begränsat material går
att hämta att det framför allt är patienter med stadium 3-4 som
vårdas inneliggande. Antal exacerbationer/patient/år var 2,6
respektive 2,9 på de två enheter varifrån resultat kan hämtas.
20 % av dessa är rökare och var tredje patient är underviktig
med BMI<22. Många behandlades med antibiotika och peroralt
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» Luftvägsregistret/RiksKOL består såväl av en
öppenvårds- som en slutenvårdsmodul «
kortison men förhållandevis få erbjöds non-invasiv ventilation,
trots att indikation i många fall fanns. Den sjukhusbundna mortaliteten var cirka 5 %.

förväntas gynnsamt påverka andra faktorer som exempelvis fysisk aktivitetsnivå.

Farmakologisk behandling samt vaccinationer
Läkemedelsverkets riktlinjer för farmakologisk underhållsbehandling vid KOL utgavs 2009. Följsamheten till dessa är ett
viktigt kvalitetsmått, såväl för patientens vård som ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. Läkemedel kan påverka symptom,
livskvalitet, antalet exacerbationer samt eventuellt även prognos.
I registret föreligger, precis som vid föregående rapport, en
tydlig överförskrivning av läkemedel i stadium 1 i förhållande till
behandlingsrekommendationerna, framför allt avseende kombinationspreparat (inhalationssteroid + långverkande luftrörsvidgande). Registerdata visar att kombinationspreparat skrivs ut till
35 % av patienterna med KOL stadium 1 och till 40 % av patienterna i stadium 2. I dessa stadier saknas i princip indikation för
dessa läkemedel. Vad denna överförskrivning beror på är svårt
att uttala sig om. Förskrivningen av läkemedel skiljer sig också
mycket mellan olika landsting.
Även en underförskrivning av läkemedel kan anas i stadium
3-4. Detta gäller såväl kombinationspreparat, långverkande antikolinergika som osteoporosprofylax/-behandling.
Cirka 70 % av patienterna är influensa- och cirka 60 % är pneumokockvaccinerade. Resultatet är något bättre för patienter med
fler än två exacerbationer/år, där såväl influensa- som pneumokockvaccination når 70 %. Endast individer med KOL stadium
4 når registrets målvärde på 80 %. Andelen pneumokockvaccinerade är något högre än i föregående rapport, glädjande nog.

Luftvägsregistret/RiksKOL är ett viktigt verktyg som skapats för
att förbättra omhändertagandet och uppföljningen av patienter
med KOL med målsättning att erbjuda denna patientgrupp en
mer jämlik och förhoppningsvis bättre hälsa.
Registerdata kan påvisa att det finns en diskrepans gentemot
gällande behandlingsrekommendationer, t.ex. med avseende på
erbjudande om stöd för rökstopp, följsamhet till farmakologisk
behandling, paramedicinska kontakter som dietist och erbjudande om patientutbildning. Det finns följaktligen ett behov av
en strategi och ökade resurser för implementering av aktuella
behandlingsriktlinjer.
Registret kan användas för att värdera kvaliteten för vård av
KOL-patienter och följsamhet till behandlingsrekommendationer såväl på den egna enheten som ur ett nationellt perspektiv.
Vi har en bit kvar, förbättringspotential finns helt klart, men vi
är på god väg!

Icke farmakologisk behandling
Enbart hälften av patienterna uppfyller gällande behandlingsrekommendationer avseende fysisk aktivitet, d.v.s. minst 30 minuter/dag fem eller fler dagar i veckan. Drygt en fjärdedel anger att
de inte utövar någon fysisk aktivitet alls. 37 % av patienterna på
specialistmottagningar och 16 % i primärvården har haft kontakt
med sjukgymnast pga sin KOL-sjukdom. Här finns sammantaget
en klar förbättringspotential.
Färre än var fjärde patient med BMI<22 har haft dietistkontakt, vilket innebär att behandlingsriktlinjernas rekommendationer om remiss till dietist vid BMI<20 knappast följs. Andelen
patienter med BMI<22 som haft dietistkontakt är högre på specialistmottagningarna (50 %). Drygt en fjärdedel bland stadium 3
och drygt 40 % med stadium 4 har BMI<22. Inom primärvården
har endast 15 % av dessa riskpatienter remitterats till dietist.
Andelen patienter som genomgått strukturerade patientutbildning ökar med ökad svårighetsgrad av sjukdomen. Dock är
det endast 28 % inom primärvården och 34 % inom specialistvården av patienterna med stadium 3-4 som genomgått sådan
utbildning. En ökad andel som erhåller patientutbildning kan
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Thomas Gars

Ansvarig RiksKOL, Överläkare
Lungmottagningen, Medicinska specialistkliniken
Motala lasarett
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Från enkel spirometri till
"Box" och Flöde/Volym
under 1900-talet

L

ungornas viktigaste funktion är
gasutbytet, d.v.s. transport av CO2
från blodet till alveolarluften och
samtidig tillförsel av O2 från alveolarluft
till blodet. Jag begränsar denna framställning till spirometri.
Nomenklatur: I Gösta Biraths gradualavhandling 1944 (samma år som jag gick
fysiologikursen) nämns flera namn på de
olika lungvolymerna; det fanns åtminstone fem olika namn på det som vi numera
kallar Functional Residual Capacity, FRC.
1950 utkom American Physiological
Society med en systematisk nomenklatur
för användning inom respirationsfysiologi, gällande för balnd annat spirometriska
volymer och flöden och tryck (Federation
Proc 1950;9;1950). 1957 utkom The Thoracic Society med "Terminology for measurements of Ventilatory Capacity" (Thorax
1957,12, 290-293).
1960 beslöt den elfte "Allmänna konferensen för mått och vikt" om inrättandet
av det det internationella måttsystemet
Système International d'Unités, SI. Kardiologerna håller dock fast vid att ange
blodtryck i mmHg. Anglosachsarna närmar sig SI "inch by inch".
Mätning av Lungvolymer och
Lungkapaciteter

Enkel spirometri. Kirurgen John Hutchinson rapporterade 1846 inför ”The
Medical and Chirurgical Society of London” om en ”spirometer” som en ”precise
and easy method of detecting disease”.
Den bestod av en nedtill öppen cylinder
delvis nedsänkt i vatten, enligt figur 1.
Fram till senare hälften av 1900-talet har
olika mekaniska spirometrar använts för
mätning av lungvolymer.
I den enkla spirometrin kan vitalcapaciteten VC, och dess olika delar Inspiratory Reserve Volume IRV, Tidalvolym
VT, Inspiratory Capacity IC, Exspiratory
Reservvolym ERV, registreras och mätas
direkt.
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Figur 1. Enkel spirometer. Notera att Capacity används för summan av flera volymer.

Mätning med spårgaser. Däremot kan
Residualvolymen inte mätas direkt med
denna enkla spirometri, således inte heller
FRC och TLC. För att beräkna FRC har
man använt olika spädningsmetoder. Den
första in vivo bestämningen av Residualvolymen gjordes 1800 av H. Davy: han
inhalerade vätgas (H2) och analyserade
utspädningen av H2 i den utandade gasblandningen. Gösta Birath använde i sin
avhandling 1944 Davys metod i modifierad form. Han använde en Knippingspirometer i slutet system med motordriven
cirkulation och CO2-absorbtion, återandning av en gas blandning av cirka 10 % H2,
40-50 % O2 och resten N2.
I början av 1940-talet började man ersätta vätgasen med helium, som har färre
nackdelar.
Mätning med N2. Luft innehåller 79 %
kväve. Om man låter en frisk individ eller patient andas ren syrgas i stället för
luft sköljs kvävet ut. Vid ”wash-out test”
registreras andningsolym kvävehalten i
utandningluften tills en N2-koncentrationen i utandningsluften sjunkit till under
2 %. Man kan även bestämma lungvolym
med ”single breath test”. Båda metoderna
ger dessutom information om ventilationens fördelning i lungorna.

Under första hälften av 1900-talet användes dessa volymbestämningar framför allt för bedömning av tbc-patienter.
De gav vägledning för pneumothoraxbehandling och eventuella operativa
ingrepp. Man noterade bland annat att
kvoten RV/TLC var förhöjd vid emfysem,
och man antog därför, felaktigt, att den
förhöjda kvoten räcker för att definiera
emfysem.
En svaghet med dessa metoder är att
olika delar av lungorna har olika grader
av elasticitet och flödesmotstånd därför
tömmer sig olika snabbt.
Mätning i ”box” med tillämpning av
Boyles lag. För en given gasmassa är
produkten tryck x volym konstant vid
oförändrad temperatur (Boyles lag). Om
man utför ”andningsrörelser” mot stängt
munstycke ändras tryck och volym i den
instängda luften, på samma sätt som när
man försöker pumpa ut luft ur en tillstängd cykelpump eller tillstängd glasspruta. Det känns som om den instängda
luften har en viss elasticitet. Redan 1882
designade Pflüger en ”Pneumonometer”,
en tidig kroppspletysmograf för att mäta
lungvolymer, men den slog inte väl ut,
kanske på grund av avsaknad av modern
elektronik. I mitten av 1950-talet utar-
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betade Arthur Dubois en tillämpning
av detta för mätning av lungvolym. För
att kunna registrera tryckförändringar i
lungorna och volymsförändringar samtidigt stängde han in en frisk individ eller
patient i en kroppspletysmograf. Volymsförändringarna avlästes som tryckförändring i pletysmografen eller med en
spirometer ansluten till ”boxen” (figur 2).
Med tillämpning av Boyles lag kan man
räkna ut den volym vid vilken munstycket
stängdes, vanligen vid FRC. Fördelen med
denna metod är att den mäter all intrathorakal gas, även gas i långsamma och/
eller avstängda lungdelar. Metoden medger också studier av lungornas mekaniska
egenskaper.
Mätning av Flöden och
Ventilationsförmåga

Dåtidens spirometrar var alltför tröga
för mätning av ventilationsförmågan. I
stället lät man en frisk person eller en
patient blåsa maximalt genom en ventil
in i en Douglassäck under t.ex. 15 sekunder. Detta medförde en snabbsänkning av
CO2 -halten i blodet med ibland uttalat illamående, åtminstone hos friska personer
med normal ventilationsförmåga.
Tiffeneau och Pinelli registrerade 1947
Forcerad Vitalcapacitet, FVC, och mätte
volym utandad per tidsenhet, t.ex en sekund. exspiration. De visade betydelsen
av dessa mätningar för att diagnosticera
luftvägsobstruktion.
Bernsteinspirometern introducerades
på 1950-talet. Det är en ”spirometer med
lågt flödesmotstånd, där vanställningen
av kurvorna är minimal. Spirometern är
försedd med kymograf med variabel hastighet.” Detta ger möjlighet att analysera
flödesförloppet av forcerad utandning. De
vanligaste mätningarna är VC, FEV1, och
från dessa värden räknar man ut hur stor
del av VC eller FVC som fp kan blåsa ut på
en sekund, Anges som FEV%. Se figur 3.
Man kan även mäta MVV, MaximalVoluntärVentilation under 10-15 sekunder
utan att drabbas av sänkning av CO2halten i blodet. MVV kan utföras med fri
andningsfrekvens eller med en styrd andningsfrekvens, t.ex. MVV40 (40 andetag
per minut). Simonsson fann att MVV40
hos personer var cirka 30 ggr FEV1 hos
både friska individer och patienter med
obstruktiv lungsjukdom eller restriktiv
lungsjukdom. Man använder numera FEV1
som mått på ventilationsförmågan.
1957 inleddes tre separata studier i Göteborg med avsikt att skapa referensvär-
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Figur 2. Dubois, A:Botellho SY, Bedell GN, MarshallR, ComroeJHJR. A rapid plethysmographic
method for measuring thoracic volume: A comparison with nitrogen washout method for
measuring functional residual capacity in normal subjects. J Clin Invest 1956,35,322-326.
Från: Bertil Jacobson 1970.

Figur 3. Bernsteinspirometern.

den. Den ena studien på vuxna leddes av
Bror Söderholm, den andra av Gösta Birath. Jan Bjure studerade barn i åldrarna
7-17 år. Samma typ av Bernstinspirometer användes, och de tre materialen kunde
sammanjämkas till ett större material om-

fattande 296 manliga och 201 kvinnliga
personer mellan 7 och 70 år. Dessa ”normalvärden” publicerades 1963 och användes i centra i många länder i omkring 30
år. (Acta Med Scandin 1963;173;185-203,
Acta pediatrica 1963).
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Wrights Peakflowmeter är i princip
en vindmätare där visaren stannar vid det
högsta flödet. Enligt Wright & McKerrow
kan maximum forced expiratory flow användas som ett mått på ventilationskapacitet (BritMedJ 1959,2 1041-1047). Den användes som screening-apparat av Tibblin
och Wilhelmsen i studien ”1913 års män”.
Apparaten är liten och lätthanterlig men
har numera ersatts av behändiga spirometrar som ger mer allsidig information.
Mätning av ventilationen i vardera lungan, bronkospirometri. Jacobeus, medicinprofessor på Serafimerlasarettet, tillsammans med bronkoskopisten Frenckner
och Stig Björkman utförde 1932 de första
bronkospirometrierna. Genom ett dubbel-lumen bronkoskop kunde ventilationen i höger och vänster lunga registreras
samtidigt. Även vardera lungans volym
kunde analyseras med helium-metoden.
Detta var av stort värde vid framför allt
bedömning av operabilitet hos patienter
med lung-tbc. Stig Björkman redogjorde
i sin avhandling 1934 redovisa undersökning på 70 patienter (Acta Medica Scandinavica 1934, Supplement 56).
Eric Carlens publicerade 1949 en ny
flexibel dubbellumen-kateter, som var
lättare att hantera och mindre plågsam
för patienterna, och därmed utvidgades
indikationerna för bronkospirometrier.
Man kunde även studera syreupptagets i
vardera lungan, vilket återspeglar blodflödets fördelning mellan de båda lungorna.
Man kunde då studera patienter i höger
och vänster sidoläge. Vidare kunde man
registrera fördelningen höger/vänster
under arbete och i med patienten i höger respektive vänster sidoläge; allt detta
gav värdefull information om ventilation/
blodflöde fysiologi.
Sedan några decennier tillbaka gör
man motsvarande undersökningar med
hjälp av radioaktiva isotoper, som tillförs
via inandningsluften eller intravenös injektion. Resultaten av de olika fysiologiska
studierna är likartade dem som erhållits
med bronkospirometri.
Flöde/Volym-kurvor

Såsom framgår av registrering av forcerad
exspiration minskar den maximala flödes-
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Figur 4. Flöden och volymer under viloandning, under arbete (MAX. EX.), vid maximal forcerad
exspiration (uppåt på bilden) och vid maximal forcerad inspiration (nedåt).
Efter Leaver & Pride Scand J Resp Dis 1971; Suppl 77:23-27.

hastigheten när lungvolymen minskar.
Detta är särskilt markant hos patienter
med obstruktiv lungsjukdom. Med modern elektronik kan man numera registrera flöde mot utandad eller inandad volym, se figur 4.
Flöde/Volym-kurvorna åskådliggör
lungvolymens effekt på andningen och är
ett klart framsteg jämfört med de kurvor
man får fram med konventionella spirometrar. Här ett par exempel:

Slutord

Spirometri har stort diagnostiskt värde
inte bara vid lungsjukdomar utan även
vid och andra sjukdomar som påverkar
lungmekanik och andningsmekanik. Men
lungfunktionen i stort fordrar också analyser av bland annat gasutbytet i lungorna.
Utvecklingen under SLMFs första sekel
har varit enorm. Men det är inte slut än.

• Den högsta punkten på den forcerade
utandningskurvan motsvarar det maximala värde man får fram med peakflow-mätaren. Detta avspeglar endast
motståndet i de centrala luftvägarna
men inte i de perifera luftvägarna.
• I den högra figuren är expirationsflödet är maximalt redan i vila och att patienten kan öka sin ventilation enbart
genom att flytta till ett högre andningsläge.
• I den högra figuren är maximala inandningskurvan mindre rubbad än utanddningskurvan. Vid centrala stenoser är
inandningskurvan avplanad och diagnostisk.

Erik Berglund

31

Annons

Historia

Tobaksväxten kom till Europa genom Columbus och andra spanjorer som letade guld i den Nya Världen, men fann tobaksväxten som där
kallades petum. Bilden visar vulkanen Popocàtepetl i Mexiko. Bildkälla: Wikipedia.

Tobakens väg till Sverige

M

ed de stora upptäcktsfärderna mot medeltidens slut
utökades snabbt kunskapen om örternas rike. I sin
bok Herbals, their origin and evolution berättar Agnes
Arber (1879–1960), brittisk botanist och filosof, hur portugiserna
och Vasco da Gama (1498) reste österut och från Indien hemförde kryddnejlika, majs, muskot, ingefära, kanel, betel och andra
kryddor. En del av dessa användes som stimulantia, andra som
njutningsmedel, och flera uppskattades för aktivering av såväl
kroppsliga som själsliga funktioner. Spanjorerna, å andra sidan,
reste i västlig riktning i förhoppning om att finna guld. De återvände till Europa med tobaksväxten och slavar men inget guld.
Efter landstigningen i Nya Världen (1492) noterade Columbus
med stor noggrannhet befolkningens seder och bruk. Han fick
snart se infödingar som tuggade, snusade eller rökte torkade blad
från tobaksplantan. Bladen rullades in i majsblad och antändes,
så att röken kunde andas in genom munnen. Befolkningen på
de västindiska öarna, liksom på fastlandet, kallade växten för
petun eller petum. 1
Den spanske läkaren Nicolás Bautista Monardes (1493–1588)
i Sevilla gav den emellertid namnet tabaco.2 Han var den förste
som publicerade en avbildning av tobaksplantan El Tabaco i sin
bok Segunda parte del libro 1571, som i sin engelska översättning
heter Joyful newes out of the newe worlde. Monardes berättar i
sin bok hur infödingarna av tobaksväxten ”blev bättre till sinnes
och utan trötthet kunde börja arbeta igen”. Han ansåg att tobaken var purgerande och rensade ut osunda vätskor ur kroppen,
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Monardes berättar i sin bok hur infödingarna
av tobaksväxten ”blev bättre till sinnes och utan
trötthet kunde börja arbeta igen”. «
att den var sammandragande, bedövande, förlamande och ägde
en viss förmåga att motverka gifter. Bladen, som hade en skarp
smak, kunde läggas på sår med en renande effekt, och tuggade
blad drog ut vatten och slem. Rök från antända blad medförde
svaghet, druckenhet ända till sömn och påverkade förståndet.
Den franske franciskanermunken och upptäktsresanden
André Thevet (1516–1590) berättar 1558 att han deltagit i en
expedition till Brasilien och att han var den förste som medförde tobaksfrön hem till Europa.3 Han började odla växten i sin
trädgård och förklarade att den var hälsosam och ”klargörande
för hjärnan”.
Hieronymus Fabricius ab Aquapendente (1537–1619), professor i Padua, var en ansedd kirurg som först beskrev tracheostomi
som ett livräddande ingrepp vid förträngning av luftrören vid
tumörer, difteri, främmande kroppar etc.4 Han ansåg att rök
från tobaksblad, som sögs in genom munnen och sedan gick ut
genom näsa och mun, kunde ge lyckosamma resultat vid åtskilliga sjukdomar. Om rök som upptagits på detta sätt och dragits
in i hjärnan och lungorna, så har den en mycket stor verkan
mot katarr som droppar ner i bröstet och hämmar andningen.
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purgerande och kräkningsframkallande verkan.6 Han gjorde
också en sirapsberedning av petum med oxymel (oxy, gr. sur,
skarp; mel, lat. honung; ättikhonung) som ett lämpligt medel
mot förkylning, halsont och hosta.
En omfattande litteratur växte fram om tobaksväxten, dess
utbredning, bruk och missbruk, medicinska egenskaper och
sociala verkningar. Engelsmannen Giles Everard (1584–1641)
samlade uppgifter från samtida författare och kunde bekräfta
växtens utbredning och användning. Man fann den i hela den
Nya Världen, bland indianerna på de karibiska öarna, i Mellan- och Sydamerika, i Mexiko och hos urbefolkningen längs
Amerikas västra kust upp till Canada. Rökpipor har rapporterats
som ett fynd i indiangravar i trakterna kring de stora sjöarna i
norr. I sin bok Panacea skriver han 1659:
Tobacco took the Name from […]the Province Tobacco which
was under subjection to the government of Jucatan, (the Spaniards afterward called it the Province of the Blessed Victorius
Virgin, because in the Year 1519 Ferdinande Cortesius, Founder of new Spain, won a great victory in that place) here was
this Noble Plant first found, that Cures almost all Diseases,
and from thence afterwards it borrowed the Name.7
Vid religiösa ceremonier och fredsförhandlingar infördes bladen

NICOTIANA MINIMA L.
Tobak är ”en giftig, narcotisk och stinkande ört, tillagad genom half
förruttnelse, människopiss, pulpa Cassiæ och andra hemligheter,
pressad och bränd, gifwer en rök, som gör en ovan vimmelkantig i
hufvudet” skriver Linné 1753. Bildkälla: Olof Rudbeck d.y.
Blomboken. Prisma 2008.

Till Frankrike infördes tobaksplantan av Jean Nicot (1530–1600),

som var landets ambassadör i Portugal och Spanien.5 I ett brev
daterat 26 april 1560 skrev Nicot från Lissabon till kardinal de
Lorraine i Frankrike:
Jag har återupptäckt en ört från [Väst-]Indien med underbara
och utprövade egenskaper mot Noli me tangere [”cancerösa
sår”], och beklagansvärda fistlar som inte kan botas av läkarna
eller av snabba och unika botemedel hos morerna. Så snart
den givit frö, skall jag sända därav till er trägårdsmästare i
Marmoustier, och själva växten i en kruka med instruktion
om hur man skall plantera och hålla den, vid liv, allt på samma
sätt som man gör med apelsinträden.
Han sände också blad och frön till Katarina av Medici som var
drottning av Frankrike. Hon uppmuntrades av Jean Nicot’s försäkran om tobakens förträfflighet som bot mot huvudvärk och
förmåga att göra människor fogliga till sinnes, vare sig den tuggades, snusades eller ”dracks”, d.v.s. inhalerades.
Paracelsisten Joseph Du Chesne/Quercetanus/ (1544–1609),
livläkare åt Henrik IV i Paris, visade att Nicotiana hade en starkt
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i rör eller pipor, som av befolkningen på ön Haiti benämndes
tabaco. Röken från den tända pipan spred en angenäm doft och
tillskrevs läkande egenskaper främst mot huvudvärk och själslig
oro. Pipor med konstnärligt snidade skaft och piphuvud finns
bevarade från denna tid. Piphuvudet tillverkades av den röda
pipleran, som överlämnats till indianerna av den store Anden.
Den hämtades från en ort som de ville hålla hemlig. Soltorkade
och sönderskurna blad användes som näsmjöl (snus) eller tuggades. Vissa sjukdomar hos boskapen kunde också lindras med
tobaksblad.
Tobaksväxten hemfördes till de brittiska öarna direkt från
spanska Västindien av den engelske sjölorden Sir Francis Drake
några år före hans seger över den spanska armadan i engelska
kanalen 1588. Hans samtida John Gerard (1545–1612) i London
gav en utförlig beskrivning av växten i sin bok The Herball or
General Historie of Plants (1597).8 Han visade att tobaken kunde
användas på många sätt vid en rad olika sjukdomstillstånd och
gav exempel på detta. Man tillverkade i England särskilda rökpipor i vit lera, kritpipor, som också gick på export. Emellertid
försökte man hindra spridningen av det nya njutningsmedlet
med höga tullavgifter, och Jacob I gav till och med stöd för utgivningen av en latinsk skrift Misocopnus, ”Rökhataren” (1603).
Gerards landsman Raphael Thorius (d. 1625) blev så entusiastisk över växtens läkande verkningar att han utgav en panegyrisk
skrift, Hymnus tabacci 1625, där Bacchus upptäcker tobaken och
dess undergörande verkan.9 Dikten fick en snabb spridning och
översattes till flera språk. Han fastställde tobaksväxtens namn
i England till tobacco.
Holländarna stärktes i sin uppfattning om tobaksväxtens undergörande egenskaper genom Johannes Heurnius (1543–1601),
professor i medicin i Leyden, som i sin Praxis medicinæ beskriver i detalj hur rök från tobaksblad hade en utmärkt effekt på
tandvärk.10 Som första land i Europa startades här tobaksodling
i större skala med en omfattande export av tobak och även kritpipor till omgivande länder inklusive Sverige.
Johan Wolfgang Dienheim (1587-1635), juris och medicine
doktor och professor i medicin i Freiburg, strävade efter att
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framställa en universalmedicin. Han avsåg inte att med denna
ersätta de galenska läkemedlen, utan i första hand ville han skapa
ett komplement och ett redskap för att potentiera dessa.
Vid dessa sjukdomar […] ta vi med fördel loppfrö, kvittenkärnor, tussilago, mos av rävlunga mot andtäppa. […]Om Du nu
förenar en dos, om än aldrig så liten, av vår universalmedicin
med dessa läkemedel, kommer den skadliga saft som orsakar
sjukdom i lungorna att sugas upp, så att icke blott sjukdomens
tillväxt hindras utan även så, att lungorna åter bli friska och
återställda […]. Och jag påstår, att denna medicin icke utövar sin kraft i något annat inre organ tydligare än i lungorna.
Om jag icke tycker mig göra orätt genom att kalla den med
ett enda särskilt namn, skulle jag kalla den lungmedicin efter
dess främsta förmåga.11
***
Tullräkenskaperna i Stockholm ger oss en första uppfattning

om tobakens väg till Sverige som beskrivits av Loewe.12 Av stort
intresse är noteringen från april 1590, då tre dussin pipor förtullades med fyra öre dussinet när skepparen Cornelius Dirichson
med sitt fartyg anlöpte Stockholms hamn. Känt är att kritpipor
tillverkades i Holland från 1607, men redan under de två sista
decennierna av närmast föregående sekel förekom tobakspipor
i England.
I maj 1601 antecknade tullen i Stockholm, enligt räkenskaperna från detta år, att skepparen Simon Claesson kom med sitt
fartyg från Holland och i lasten medförande speglar, stenkrus,
salt, kryddor och ett skålpund (423 gram) Topacka. Tullsatsen
var en daler skålpundet. I september samma år förtullades två
buntar kritpipor från Wismar av Påvel von Kåål, ”Pehr Geelhaus
tjänare i Stralsund”. Likaså kom från Wismar ett fartyg med 14
dussin pipor adresserade till Herman Danckwardt, borgare i
Stockholm. De närmaste åren återkommer uppgifter i tullens
räkenskaper om en ökande införsel av tobak och tobaks- eller
kritpipor från holländska eller tyska hamnar.
Juridiska källor talar om inbrott och stölder av tobak. År 1616
ställdes Mickel Andersson med två kumpaner inför rådhusrätten i Stockholm för att de hade stulit ”Taback, en knippe” från
kämnären Olof Anderssons magasin. Alla tre dömdes till döden
för detta och andra liknande tilltag. I Stockholms stads tänkebok (minnesbok) från år 1623 berättas om ett överfall på Frans
källarsven och hans gäster som ”drack tobak”, d.v.s. rökte tobakspipa. Rådhusrätten dömde gärningsmannen Johan till åtta
dagars fängelse, 40 marks böter och en varning.13
I konsistoriets protokoll den 13 maj 1629 från Uppsala universitet, som hade egen domsrätt, beskrives ett slagsmål om öl
och tobak mellan Claudius Botvidii och Jonas Quast och deras
motparter Zacharias Rinckstadius och Claudio Erici. Detta resulterade i fängelse och böter för de inblandade.14 På grund av
det ökande intresset för den nya konsumtionsvaran fastställde
magistraten i Stockholm i en förordning från 1629 en vågavgift
på åtta öre per lispund (8,5 kg), vilket snart följdes av nya importbegränsningar.
Många frågor väcktes bland allmänheten och de lärde beträffande den nya tobaksväxtens egenskaper. Var växten giftig,
kunde den ätas, kunde man dö av den? Var röken farlig? Kunde
man odla tobaksväxten i detta nordliga land vid polcirkeln?
Kunde den användas som läkemedel mot hosta, magsjuka, feber, tandvärk, sår, skrofler och gikt? Kunde den ersätta andra
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Calmare Nyckel
Skeppet lämnade Göteborg på hösten 1637 under ledning av holländaren
Peter Minuit. I mars 1638 anlände Calmare Nyckel till Delawarefloden där
Minuit för Sveriges räkning inköpte ett landområde av några indianstammar.
På återresan 1640 medförde fartyget den första tobakslasten från Amerika
till Sverige. Bildkälla: Sv. Wikipedia.

mediciner? Den som angrep dessa frågor på bred bas var Johannes Franckenius (1590–1661)15 professor i medicin vid Uppsala
universitet. Han sammanfattade tidigare skrifter om tobaken
i en särskild avhandling med hänsyn till växtens botanik och
medicinska verkningar, som byggde på skrifter av bl.a. Jean
Nicot, Giles Everard, Hieronymus Fabricius ab Aquapendente,
Joseph Du Chesne /Quercetanus/, Johannes Heurnius, Raphael
Thorius, André Thevet, Nicolaus Monardes och John Gerard.
En av Franckenius’ studenter, Jacobus Olai Hernodius, försvarade skriften som en doktorsavhandling vid Uppsala universitet
den 25 maj 1633 med titeln De præclaris herbæ Nicotianæ sive
Tabaci virtutibus16 med Johannes Franck som preses. (Svensk
översättning av Ann-Marie Billing Om de utmärkta krafterna
hos örten Nicotiana eller tabacum.17 Uppsala 1998). Ett kort sammandrag följer här:
Vid spanjorernas erövringar i Den Nya Världen fann man
tobaksväxten utbredd i alla områden som beboddes av urbefolkningen. Ett varierande antal benämningar förekom,
men namnet Tobacco efter landskapet med samma namn på
Yucatan-halvön var den vanligaste. Även efter införseln till
Europa var namnförbistringen stor alltefter fyndplats och botanisk klassifikation. Avhandlingens benämning Nicotiana efter fransmannen Jean Nicot var emellertid bestående och fann
sin slutliga förankring hos Carl von Linné. Alltefter sina olika
egenskaper fick tobaksväxten medicinsk eller social användning. Från sårläkande ört till stimulerande eller rogivande
medel att tuggas, sväljas, snusas eller rökas användes växten
av medicinmän eller fredsförhandlare i såväl Nya som Gamla
Världen. Inte minst som prydnadsväxt fick tobaksplantan sin
snabba spridning i Europas länder.
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» Jämförd med vår tids uppfattning av nikotinets farmakologiska
verkningar finner man stor överensstämmelse. Vad som skiljer i
uppfattning är främst tolkningen av effekt och toxicitet. «

Vid tidpunkten för Hernodius disputation hade tobaksväxten redan en väletablerad användning inom läkekonsten, vilket
dokumenterades med ett flertal referenser i avhandlingen. Egna
såväl som andras erfarenheter delges läsaren som bevis för det
medicinska värdet av den nya och populära växten vid medeltidens slut. Det fanns, skriver Franck och Hernodius, två arter
av Nicotiana, den större bredbladiga Nicotiana major, och den
smalbladiga Nicotiana minima. Francks och Hernodius beskrivning av tobaksväxten var den första i Sverige av någon enskild
växt.18 Den återfanns under Olof Rudbäck d.ä.:s tid i Uppsalas
Kungsträdgård och var redan känd av respondenten.
Jämförd med vår tids uppfattning av nikotinets farmakologiska verkningar finner man stor överensstämmelse. Vad som
skiljer i uppfattning är främst tolkningen av effekt och toxicitet. Neurologiska tecken på stimulering och förvirring ända till
koma uppfattas i avhandlingen som goda egenskaper beroende
på syfte eller bruk. Toxiska symtom som diarré, kräkning, ökad
salivation och slembildning från luftvägarna antogs som ett bevis för växtens medicinska förmåga att avlägsna den orenlighet, som på den tiden ansågs vara orsaken till flertalet invärtes
sjukdomar.
Tanken på en allbotsört, ett universalmedel, en panacé, var
vanlig på 1500- och 1600-talen, när den skolastiska naturläran
och medicinen skakades i sina grundvalar av paracelsism, ramism, nyaristotelism och alkemi. I sökandet efter de vises sten
som en undergörande princip i naturen fann man i tobaksväxten
en medtävlare till metallerna, särskilt guldet. Emellertid beskrivs
i avhandlingen även oönskade effekter av tobaksbruket, såväl
medicinskt som socialt. Därmed signalerades uppenbarligen redan här den tragiska utveckling, som vi idag ser hos människor
som drabbas av hjärt-, kärl- och lungsjukdomar i en försämrad
livsmiljö.
Tobaksväxtens resa från den sena medeltiden och den Nya
världen var en vidlyftig och äventyrlig resa mellan kontinenter
som för mänskligheten innebar både vällust och risker men även
medicinska och sociala skadeverkningar av oanade dimensioner. Något undergörande botemedel för alla sjukdomar blev den
inte, och drömmen om en allbotsört eller panacé som Johannes
Franck och Jacob Hernodius hade kunde inte infrias.19
I Sverige och Finland ökade konsumtionen av tobak dramatiskt vilket påverkade landets handelsbalans med en starkt ökad
import av den nya begärliga handelsvaran. Förmyndarregeringen under drottning Christina beslöt därför att införa monopol
av tobakshandeln 1641 och Söderkompaniet fick ensamrätt att
införa tobak i landet. Under de närmaste åren tillkom flera nya
monopol, av vilka det största var Det Amerikanska Kompaniet/
The New Sweden Company i vårt lands första koloni Nya Sverige i Delaware.20 Tanken var att odla tobak i ett varmare klimat
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CARL VON LINNÉ 1707–1778
Linné rökandes långpipa mot sin huvudvärk. Tobaksväxten
fick sin slutliga benämning Nicotiana av Carl von Linné.
Han beskrev den 1753 som två arter: Jungfru-tobak respektive
Knekte-tobak.
Teckning av Jean Eric Rehn ca 1747. Linnémuséet, Uppsala.

och exportera torkade tobaksblad till hemlandet där tobaksspinnarna etablerade sig i Stockholm och Göteborg. Med goda
föresatser grundades kolonin Nya Sverige 1638 med tobaksodling som målsättning, men verksamheten fick ett olyckligt
slut när holländsk militär erövrade det svenska området. Detta
satte stopp för ett storpolitiskt äventyr som startade 1638 men
upphörde 1655, då guvernören John Rising lämnade den nya
kontinenten för gott.
Bearbetning på prov av importerad råvara från Nya Sverige
påbörjades tidigast 1645, då en inflyttad engelsman, Benjamin
Bonnel21, lät spinna ett parti om 1262 1/2 skålpund tobak i
Stockholm, sannolikt vid Götgatan på Södermalm. Tobaksod-
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lingen upptogs hemma i Sverige under de närmaste decennierna
och med regeringens påbud 1724 med avsättning av mark för
tobaksplantager för att minska importen. Genom bl.a. Jonas
Alströmer i Alingsås blev odlingen utbredd i syd- och mellansverige under ett par sekler men upphörde 1964 med den sista
tobaksodlingen i Åhus.22
Bruk och användning av tobaksväxten fick med tiden en annan inriktning och de ursprungliga positiva effekterna övergick
senare i bestående negativa omdömen ända in i vår tid. En kritisk
inställning till tobaksbruket hade Petrus Hoffvenius (1630–1682),
professor i medicin och fysik vid Uppsala universitet. Han avled
redan vid 52 års ålder, som han själv förutsagt, av ”för mycket
åderlåtning, tobaksmissbruk jämte nimia (över måttan) Venus”.23
Carl von Linné och Abraham Bäck införde tobaksväxten i
Serafimerlasarettets medicinalträdgård och tobaksbladen rekommenderades mot kolik och som avföringsmedel.24 Samtidigt
publicerade Linné en artikel i Vetenskapsakademiens handlingar
1753, där han uppkallar en ny art av tobaksväxten, ”mildare och
lindrigare än all annan Tobak, så at om Tobaks-rökningen någonsin skulle komma på Fruentimrens läckra smak, […] utan
ock för dess smala och spitsiga gestalt, at kalla denna JungfruTobak. Han uttalar sig dock mycket försiktigt om nyttan för det
allmänna av tobak:
en giftig, narcotisk och stinkande ört, tillagad genom half
förruttnelse, människopiss, pulpa Cassiæ och andra hemligheter, pressad och bränd, gifwer en rök, som gör en ovan
vimmelkantig i hufvudet, med hufvudvärk, uppkastning och
purgation. Den är liksom mycket annat, en kostelig medicine,
då den rätt brukas.25
Och vad hände sedan? – Ja, det vet vi väl alla.
Lars-Gösta Wiman

Med. dr, docent
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Dags för ny specialistexamen i lungsjukdomar 2013
Specialistexaminationen är en viktig del av kvalitetsutvecklingen av vår specialitet. Vi har i
SLMF:s styrelse beslutat att vi en gång årligen ska erbjuda landets ST-läkare och nyblivna
specialister i lungmedicin möjligheten att genomgå specialistexamen i lungmedicin. Nästa
examination kommer att ordnas med utskick av frågor för hemtentamen i början av december
2012 och med planerad muntlig examination i april 2013.
Examinationen är uppdelad i två delmoment. Det första momentet en skriftlig hemtentamen
där man via litteratur och artikelgenomgång ska ge en aktuell översikt med utgångspunkt från
sex till sju olika frågeställningar. Svaret på varje fråga bör omfatta cirka två till tre A4 sidor
exklusive referenser. Man kommer att ha cirka tre månader på sig att besvara frågorna. Andra
delmomentet är en muntlig examination. Examensort är Stockholm och examen är planerad
preliminärt till april 2013 (exakt datum följer).
Från SLMF rekommenderas att man i samband med sin specialistexamination beviljas minst
två veckors tjänstledighet med lön och ersättning för resa till den muntliga examinationen på
arbetsgivarens bekostnad.
Anmälningstiden kommer att gå ut 20121201 och utskicket går ut till samtliga verksamhetschefer och specialistföreträdare. Anmälan sker till mig via e-post:
lennart.nilhom@orebroll.se eller via post till
Lennart Nilholm, lungkliniken Universitetsjukhuset i Örebro
Vi uppmanar alla som är i slutet av sin ST-utbildning eller är nyblivna specialister i lungmedicin
att genomföra specialistexamen.
2012-08-28
Magnus Sköld
Ordförande
Svensk Lungmedicinsk Förening

Lennart Nilholm
Utbildningsansvarig
Svensk Lungmedicinsk Förening

Svensk Lungmedicinsk Förening
Lennart Nilholm Utbildningsansvarig
Lungkliniken, Universitetssjukhuset i Örebro
70185 Örebro • e-post: lennart.nilholm@orebroll.se • Tel 019-6024869
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Remissvar till Socialstyrelsen gällande:
Översyn av läkarnas specialitetsindelning samt särskilda synpunkter vad gäller specialiteten Allergologis
placering i denna indelning (dnr 12273/2012) från Svensk Specialitetsförening för Allergologi/ Svenska
Specialitetsrådet för Allergologi (SSA) inom Svenska Föreningen För Allergologi.

Utredningen föreslår att specialiteten Allergologi ska bli basspecialitet med en gemensam kunskapsbas med de övriga internmedicinska basspecialiteterna. Specialitetsföreningen för
Allergologi stödjer detta förslag.
Specialiteten Allergologi behåller därmed sin mångåriga förankring inom det internmedicinska området. Allergologi är till sin
karaktär en specialitet som i stor utsträckning handlägger systemiska tillstånd och är inte att betrakta som en organspecialitet.
Den gemensamma internmedicinska kunskapsbasen tillgodoser
att blivande allergologer tillförsäkras en grundläggande kompetens inom området, vilket är av stor betydelse för att säkerställa
kunskap inom för allergologin viktiga differentialdiagnostiska
områden. Det nya sättet att organisera specialistutbildningen
med gemensam kunskapsbas+basspecialitet möjliggör samtidigt
att ST-läkaren tidigare än i nuvarande system kan fokusera på
sin egentliga basspecialitet. Förslaget möjliggör också en något
förkortad specialistutbildning utan att nämnvärt försämra kvaliteten på utbildningen. Den förkortade specialistutbildningen
underlättar också för andra specialister med gemensam invärtesmedicinsk kunskapsbas, t.ex. lungmedicinare, som önskar
genomgå specialistutbildning även i Allergologi.

Slutligen vill vi anföra att förslaget är i enlighet med den europeiska specialistutbildningsplanen där en invärtesmedicinsk
”common trunk” ligger till grund för specialistutbildningen i
Allergologi.

Vår bedömning är att förslaget med gemensam kunskapsbas
och basspecialitet är ett sätt att garantera en fortsatt hög kvalitet på specialistutbildningen i Allergologi. Det möjliggör att
specialistutbildningen även i fortsättningen huvudsakligen följer nuvarande målbeskrivning och rekommendationer för att
uppnå de kunskapsmål som ligger till grund för specialiteten
Allergologi. Utbildningen ska leda till att den allergologiska
specialisten får, såväl ett brett systemtänkande som inkluderar
samtliga allergiska tillstånd, som en fördjupad kunskap om enskilda tillstånd. Allergisjukdomar är idag att betrakta som folksjukdomar som drabbar hundratusentals människor. Majoriteten
av dessa individer kan och behöver inte träffa allergispecialister
utan ska handläggas framförallt inom allmänmedicin. Företrädare för specialiteten har aldrig eftersträvat att specialiteten
ska vara stor till numerären, men den ska vara företrädd på
alla universitetssjukhus, länssjukhus och andra större sjukhus.
Allergologspecialistens uppgift är att behärska komplexa, ofta
systemiska tillstånd, som kräver såväl bred som djup allergologisk kompetens och som inte kan handläggas helt och fullt
inom allmänmedicinen eller inom andra specialiteter. Det är av
nationellt intresse att patienter med dessa komplexa tillstånd
har tillgång till vård av välutbildade och kunniga specialister.
En viktig uppgift för specialitetsföreträdare är också att utbilda
och handleda blivande specialister och därvid förmedla såväl
bred som djup kunskap inom ämnesområdet. För detta krävs
allergologiska enheter där heltäckande allergimedicinsk vård bedrivs. ST-läkaren måste tidigt under utbildningen få möjlighet
att handlägga patienter som speglar hela det allergimedicinska
sjukdomspanoramat. Detta är också en viktig grund för klinisk
forskning och utvecklingsarbete.

1. Barn- och ungdomsallergologi: Självklart finns betydande
likheter mellan barn- och ungdomsallergologi och vuxenallergologi. I Sverige finns dock sedan länge en tradition att skilja på
barnmedicin och vuxenmedicin. Barnmedicinare saknar utbildning inom vuxenmedicin och vuxenmedicinska differentialdiagnoser. Allergologi är därför olämplig som tilläggsspecialitet
till barn- och ungdomsallergologi och vice versa. Däremot kan
barn- och ungdomsallergologi vara en lämplig sidoutbildning
under specialiseringstjänstgöringen i Allergologi och vice versa.
Fortbildning kan också bedrivas gemensamt.
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Särskilda synpunkter på Allergologi som eventuell
tilläggsspecialitet

Det har framförts önskemål om särskilda synpunkter på alternativet att specialiteten Allergologi skulle bli en tilläggsspecialitet. Motsvarande basspecialiteter, som nämns, är öron-näs- och
halssjukdomar, lungsjukdomar, barn- och ungdomsallergologi,
klinisk immunologi och transfusionsmedicin samt hud- och
könssjukdomar. Specialitetsföreningen för Allergologi ställer
sig inte bakom förslaget att Allergologi skulle bli en tilläggsspecialitet. De specialiteter som nämns ovan är sinsemellan
olikartade och fyra av de fem är antingen uttalade organspecialiteter eller en laboratoriemedicinsk specialitet.

2. Klinisk immunologi och transfusionsmedicin är en laboratoriemedicinsk basspecialitet som inte lämpar sig som grund för
den kliniska specialiteten Allergologi. Laboratoriemedicinska
företrädare har alltför begränsad träning inom kliniska specialiteter och förväntas inte delta i patientvård. Däremot rekommenderar specialitetsföreningen i sina rekommendationer för
specialistutbildningen i Allergologi att klinisk immunologi ska
ingå i sidoutbildningen.
3. Hud- och könssjukdomar. Svåra eksem samt kontaktallergier
handläggs av tradition av hudläkare och inte av allergologer.
Detta är en väl fungerande uppdelning som ger patienter med
svårare hudsjukdom tillgång till hudläkarens dermatologiska
specialistkompetens som även inkluderar dermatologiska differentialdiagnoser. Övrig allergologi handläggs dock inte av
hudläkare. Hud- och könssjukdomar är en organspecialitet och
utgör därför inte en lämplig bas för specialiteten Allergologi.
Däremot är det en lämplig sidoutbildning vid specialistutbildning i Allergologi och vice versa.
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4. Öron- näsa- halssjukdomar (ÖNH). Det finns sedan tidigare
ett samarbete mellan ÖNH-specialister och allergologer. På några ÖNH-kliniker (dock inte på alla) finns särskilt allergiintresserade och allergikunniga ÖNH-läkare som ägnar sig åt övreluftvägsallergologi och allergenspecifik immunterapi. ÖNH är
dock en organspecialitet där ÖNH-specialisten har begränsad
grundutbildning i invärtesmedicinska tillstånd och systemiska
sjukdomar. ÖNH är därför ingen lämplig basspecialitet till Allergologi.
5. Lungmedicin är av tradition en närliggande specialitet till Allergologi. Den är dock att betrakta som en organspecialitet och
en specialist i Allergologi måste ha en kompetens som inte är
begränsad till nedre luftvägar och lungor. I förra specialitetsutredningen 2000-2003 diskuterades initialt att specialiteterna
Allergologi och Lungmedicin skulle sammanslås. Mot detta
protesterade bl.a. företrädare för den lungmedicinska specialiteten (Svensk Lungmedicinsk Förening). Man ansåg nämligen att
Allergologi behövs som självständig specialitet. Företrädare för
specialiteten Allergologi anförde att kompetensen inom det allergologiska området skulle riskera att ”smalas in” och utbildning
i centrala allergologiska områden som födoämnesallergi och läkemedelsöverkänslighet riskera att försvinna alternativt skulle
hela allergologutbildningen få inlemmas i den lungmedicinska
utbildningen som då skulle bli kraftigt förlängd. Eftersom stöd
saknades för en sammanslagning av specialiteterna hos såväl företrädare för Allergologi som Lungmedicin drog utredaren tillbaka det initiala förslaget. Samma sakskäl föreligger fortfarande
till att Allergologi inte heller är lämpad som tilläggsspecialitet.
Det nya utredningsförslaget där de tidigare internmedicinska
grenspecialiteterna nu föreslås bli basspecialiteter med gemensam internmedicinsk kunskapsbas underlättar dock för lungmedicinare att skaffa sig ytterligare en specialitet om så önskas.
Detta pga att specialiteten Internmedicin inte längre krävs. Den
gemensamma kunskapsbasen förkortar grundutbildningen som
istället kan läggas på utbildning inom annan basspecialitet, i
detta fall Allergologi. Detta eliminerar också risken att utbildningen i Allergologi ”smalas in” till förfång för kvaliteten med
risk att patienter med komplexa tillstånd får möta ”specialister”
med otillräcklig kompetens.
Sammanfattningsvis blir vår bedömning att det finns betydande risker med att omvandla specialiteten Allergologi till
en tilläggsspecialitet. Risken finns att ingen samlande kraft tar
ansvar för specialiteten och att det blir svårare för specialister att
ta en aktiv roll i utvecklingen av den allergologiska verksamheten
som helhet. Det kan finnas en risk att specialiteten sönderfaller
i ett flertal organspecialiteter där helhetssyn saknas. En sådan
utveckling är inte till gagn för patienter med komplexa tillstånd.
Risk finns också att utbildningens kvalitet kan bli varierande och
föremål för godtyckliga bedömningar med fara för att områden
som ligger långt från ”moderspecialiteten” nedprioriteras och
”snabbutbildning” förordas. Specialistutbildningen ska leda fram
till välutbildade specialister med såväl bred som djup kompetens
som ska kunna ta hand om patienter med komplexa systemiska
tillstånd. Dessa specialister ska också kunna företräda såväl patientintressen som samhällsintressen när det gäller att bedöma
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nya diagnostiska metoders och behandlingsmetoders plats i utredningar och behandlingar så att resurser används på ett kostnadseffektivt sätt. En förutsättning för detta är att de har såväl
bred överblick som djup kunskap inom hela ämnesområdet.
Vad gäller rekryteringen av framtida allergispecialister är problemet idag inte att det inte finns sökande till de utbildningstjänster som utlyses. Det har inte varit svårigheter att rekrytera
när tjänsterna väl utlysts. Problemet är istället att ett otillräckligt
antal utbildningstjänster skapats och utlysts. Erfarenheten från
specialitetsföreträdare är att det har varit lättast att få utbildningstjänster skapade och utlysta på enheter där allergispecialiteten har haft en från andra specialiteter mer självständig ställning. I en resursbristsituation torde istället en tilläggsspecialitet
missgynnas. Förhållandet att Allergologi skulle omvandlas till en
tilläggsspecialitet torde sålunda inte, som anförs av utredarna,
öka rekryteringen av antalet blivande allergologspecialister.
Slutsatsen att så skulle bli fallet bygger på en bristande analys av problemet. Däremot bör omvandlingen av Allergologi
till en basspecialitet med gemensam kunskapsbas med övriga
internmedicinska basspecialiteter underlätta rekryteringen av
blivande allergologspecialister med hög kompetens. Dessutom
måste påpekas att blivande specialister måste utbildas på utbildningsenheter som uppfyller målbeskrivningens krav på utbildande enheter och som har en innehållsmässigt fullvärdig
specialistutbildning. Dessa krav uppfylls inte av de föreslagna
”moderspecialiteterna” och utbildningen i Allergologi måste
således förläggas utanför dessa. Däremot ska alla specialiteter,
inklusive allmänmedicin, som har intresse inom delar av allergologin välkomnas inom allergisjukvårdens ram. Detta kan
lämpligen ske genom en modern organisatorisk modell i form av
allergicentrumbildningar med allergologspecialister som kärna,
men där företrädare för andra specialiteter också kan tjänstgöra
som konsulter och/ eller på särskilda fortbildningstjänster. Allmänmedicinare har också en möjlighet att, om de så önskar, bli
allergologspecialister genom att komplettera den internmedicinska utbildning som ingår i allmänmedicin och sedan genomgå
specialistutbildningen i allergologi.
Sammanfattningsvis ansluter sig Specialitetsföreningen för
Allergologi till utredningens förslag att Allergologi ska bli
basspecialitet med gemensam kunskapsbas med övriga internmedicinska basspecialiteter, men avstyrker alternativet
att Allergologi ska bli tilläggsspecialitet.

Kontaktperson för Svenska Specialitetsrådet För Allergologi (SSA):
Monica Arvidsson

Allergisektionen, Sahlgrenska Universitetssjukh.,
413 45 Göteborg
E-post:monica.arvidsson@lungall.gu.se
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Allt började med tuberkuloskampen
Jubileumssanatorierna

Redan under slutet av 1800-talet bildades några små, privata
sanatorier i Sverige, t.ex. "Haralds minne" i Göteborg och Torkel
Horneys sanatorium i Mörsil. Tuberkulosen var ett mycket
stort folkhälsoproblem i vårt land liksom i hela Europa. Det
angavs att en fjärdedel av alla dödsfall i Sverige orsakades av
tbc och sjukdomen gjorde att lika stor andel av landets arbetskraft förlorades som den gjorde genom emigrationen till USA.
Men det var först 1897 som starten för folksanatorierna kom.
En landsomfattande insamling för att fira konung Oscar II:s 25
år på tronen inbringade det mycket stora beloppet av 2 208 205
kronor, vilket sägs motsvara 100 miljoner idag. Det noterades att
givarna var 227 210 medborgare (regementenas manskap oräknade). Ändamålet för insamlingen klarnade långsamt under dess
gång. I skvallertidningen Fäderneslandet antyddes att kungen
önskade sig en ny lustjakt, ungefär som kejsar Wilhelms flotta
jakt "Hohenzollern" som besökte Stockholm 1895. Drottning
Sophia påverkade dock sin make att besluta att beloppet skulle
ägnas "att bidraga till hämmande och botande af tuberkulosen."
Hålahult

Strax efter att kungen jubilerat färdigt, tillsatte han en kompetent grupp av professorer, provinsialläkare, grosshandlare
m.fl. under drottning Sophias presidium för att komma med
förslag hur fondens medel skulle användas. Raskt skickade man
ut grupper av kommittén för att hitta lämpliga platser för att
bygga folksanatorier. Man förordade en skogstrakt med företrädesvis barrskog i en svag sluttning mot söder. Skydd mot
nordliga vindar, vattentillgång, goda kommunikationer, bra
provianteringsmöjligheter och en vacker utsikt eftersträvades.
Det första jubileumssanatoriet placerades i Hålahult, 104 meter
över havet i orörd vildmarksnatur i Kilsbergen. Den etablerade
sjukhusarkitekten Axel Kumlien som ritat bl.a. Eugeniahemmet,
Sophiahemmet och Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus, ritade
Hålahult med två vårdavdelningar i två våningar, sammanbundna med en central administration mot söder. Den 13 juli 1900
invigde kungen och drottningen det nya sanatoriet under stor
pompa med äreportar och bombastiska tal av honoratiores. På
drottningens önskan satte man i porten upp en marmortavla
med texten "Godt är att i stillhet vänta på Herrens hjälp".
Carl Erik Waller (1856-1927)

Inte mindre än sju läkare sökt tjänsten som den förste överläkaren på Hålahults sanatorium. Carl Erik Waller, då 43 år, utnämndes, dock utan påtagliga specifika meriter. Däremot hade
han varit karantänsläkare på ön Fejan i Stockholms skärgård
där han 1894 måste ta hand om passagerare och besättning från
det kolerasmittade fartyget "von Döbeln". Ombord befanns sig
sångkören OD som kom från Ryssland och som skulle hålla en
konsert i Stockholm. Wallers principfasthet eller kanske snarare
envishet gjorde att konserten måste ställas in och föranledde en
animerad debatt i pressen. Efter utnämningen beviljade kungen
ur egen kassa Waller ett resestipendium på 2500 kronor för att
studera sanatorier i Tyskland och Schweiz innan han började
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på Hålahult. Enligt den pedantiske Wallers kassabok från resan
klarade han sig dock med 1695: 98 kronor! Waller hade avlagt
visit hos drottningen före avresan och fått klara direktiv. Under
den drygt 5 månader långa resan lyckas han med prestationen
att ge detaljerade rapporter från 17 tyska och 4 schweiziska sanatorier. Störst intryck fick han av sin "lärofader" Karl Turban på
Basler Heilstätte i Davos. I minsta detalj beskrivs vårdpersonalens arbetsuppgifter, hanteringen av tvätt och avfall, livsmedelsförsörjningen och kökets arbetsordning. Med skisser illustreras
ligghallskonstruktioner och teknik för att stänga fönster. Väl på
plats på Hålahult blev Waller en mycket aktiv lungläkare. Han
var den förste i Sverige som använde Carlo Forlaninis pneumothoraxbehandling, dvs. insprutning av kvävgas eller luft i lungsäcken för att få den sjuka delen av lungan att kollabera (1908).
Han hade ofta medicine kandidater som vikarierande underläkare hos sig och lät Nationalföreningen mot tuberkulos skicka

Lung & Allergiforum • Nummer 3/2012

SLMF 100 år

» Kungen önskade sig en ny lustjakt (...)
Drottning Sophia påverkade dock sin make att besluta att
beloppet skulle ägnas "att bidraga till hämmande och
botande af tuberkulosen." «
svenska läkare på två månaders praktik på Hålahult för att lära
sig mer om lungtuberkulosens fysikaliska diagnostik, ett ämne
som Waller utvecklade till fulländning. Både Gustaf Neander
och John Lundquist, som senare kom att i tur och ordning leda
tuberkuloskampen i Sverige, startade sina karriärer som underläkare hos Waller på Hålahult. Waller stannade på sin post till
pensioneringen och avled 1927.
Österåsen

Jubileumsfondens nästa sanatorium blev Österåsen i Ångermanland. Tillkomsten var dock komplicerad. Fondkommittén hade
så gott som bestämt sig för att förlägga sanatoriet till Oxböle
kronopark nära Bispgårdens järnvägsstation vid Indalsälven i
Jämtland. Provinsialläkaren Nils Englund från Fjällsjö lyckades
dock fånga drottning Sophias och så småningom hela kommitténs öron för sitt förslag att förlägga sanatoriet till en vacker
nipa ovanför Faxälvens inlopp i Ångermanälven, några kilometer uppströms Sollefteå. Inte nog med det, han förmådde också
kommittén att acceptera förslaget att bygga sanatoriet i trä.
Slottsarkitekten Fredrik Lilljekvist gjorde ritningarna, inspirerad
av Jean de la Vallés 1600-tals slott Runsa i Uppland. Det lägsta
anbudet för bygget låg på 330 000 kronor, 70 000 högre än beräknat varför man måste anhålla hos Hans Maj:t Konungen att få
skrida till verket, vilket beviljades nästa dag. Sanatoriet invigdes
2 augusti 1901 av riksmarskalken Fredrik von Essen men kung
Oscar II kom på besök den 1 juli 1902 (utan Sophia) och skrev
sitt namn på stor sten i parken. Överstyrelsen i Stockholm höll
noggrann kontroll på sanatoriets ekonomi. Redan hösten 1902
anmärkte man på att medelkostnaden för patienternas mat låg
på 1:73 kr mot beräknade 0:95 kr per dag och anklagade hushållerskan för att slösa med dyrbart fett och äggvita.
Trots dessa praktiska petitesser, som överläkaren förväntades
ta ansvar för, bedrevs mycken vetenskap på jubileumssanatorierna. John Tillman, den förste överläkaren på Österåsen, gjorde
under de kommande åren en undersökning av Robert Koch´s
"gamla tuberkulin" på 100 egna patienter och en genomgång av
inte mindre än 317 vetenskapliga arbeten, vilket ledde till hans
disputation 1910 för medicine doktorsgrad vid Karolinska institutet.
Helge Dahlstedt (1885-1963)

En legendarisk överläkare på Österåsen var Helge Dahlstedt.
Han smittades under patologikursen i Uppsala och vårdades
för sin lungtbc på Mesnaliens sanatorium i Norge och tillsammans med sin hustru och läkarkollega Eva Mörner-Dahlstedt på
Kanarieöarna. Sjukdomen försenade hans medicinstudier men
han kunde förena dem med underläkarvikariat på flera sanatorier: hos dr Hjalmar Tideström på Sävsjö sanatorium 1911, på
Akademiska sjukhusets bröstklinik 1912, hos den militäriske do-
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Det kanske mest kända porträttet av Helge Dahlstedt, målat av
konstnären Kjell Rosén (1909 –1982).

centen Emil Wadstein på Hessleby 1913 och som ordinarie underläkare hos den uppskattade överläkaren Carl Löwenhjelm på
Löt. Den senare ordnade ett högt värderat sommarvikariat 1915
hos professor Saugman på Vejlefjords sanatorium i Danmark,
där Dahlstedt fick träna på pneumothoraxpåfyllning. År 1916 var
han mogen att erhålla överläkartjänst på Sandträsks sanatorium
men redan 1919 fick han förflyttning till Österåsen där han stannade till sin pensionering 1951. Hans personlighet, särskilt hans
stora intresse för konst och litteratur gjorde honom till en legend
på Österåsen. Hit sökte sig etablerade eller förhoppningsfulla
konstnärer och många av deras verk köpte Dahlstedt och donerade till sanatoriet där många fortfarande finns kvar.
Länssanatorierna

I och med riksdagarnas beslut år 1908 och 1909 om statsbidrag
för uppförande, underhåll och drift av vårdanstalter för tuberkulösa, började en utveckling där till sist alla landsting hade minst
ett sanatorium för vård av tuberkulösa patienter. Dessutom
fanns några privatsanatorier, några drivna av försäkringsbolag
och några av industrier för sina sjuka anställda. Sist av landstingen var Uppsala läns landsting som först 1937 lät öppna ett
centralsanatorium på Akademiska sjukhuset, som i övrigt var
statligt. Under slutet av 1940-talet var antalet vårdplatser som
flest, cirka 10 000. Störst var Söderby sjukhus, Stockholms stads
sanatorium i Salems kommun med som mest 540 vårdplatser.
Nummer två i storlek var Sandträsk, några mil norr om Boden och det tredje största var Hällnäs i Västerbotten med 340
vårdplatser. Inte undra på att man talade om "de vita slotten i
skogen".
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Sanatoriekuren, som utvecklades i Tyskland under slutet av

1800-talet, gick ut på att stärka kroppens egen förmåga att motstå sjukdomen. Den skulle vara "klimatisk-hygienisk-dietetisk"
och sanatorierna förlades ofta till isolerade skogstrakter. Märkligt nog talade man på den tiden sällan om vikten av isolering
av smittsamma fall, något som för en nutida betraktare förefaller vara den mest värdefulla egenskapen för sanatorievården.
Dieten skulle vara riklig och näringsrik med stor mängd mjölk
och grädde. Var 14:e dag vägdes patienterna och de som gått
upp i vikt uppmuntrades med en "grötmedalj" medan de som
gått ned i vikt av sin fortskridande sjukdom såg på utan hopp.
Öppna ligghallar fanns på alla sanatorier. Året om skulle man
där fördriva sina "liggturer", noga angivna i dagordningen. En av
dagens turer kallades tysta turen och då tilläts inget prat. Män
och kvinnor var skilda åt, både på liggturerna och på vårdavdelningarna. Klimatet och höjden över havet spelade roll för
denna s.k. luftkur. I denna ingick även härdning; fönstren på
sanatorierna stängdes aldrig helt och det kunde bli så kallt i sjuksalen att vattnet frös. Överläkaren förväntades också individuellt
ordinera promenader runt sanatoriet enligt noggrant uppgjorda
scheman. Detaljerad kurordning och sträng disciplin ansågs vara
av betydelse för det fysiska och psykiska välbefinnandet. Den
som bröt mot någon ordningsregel kunde, oavsett sjukdomstillstånd, ögonblickligen skrivas ut av överläkaren. Vårdtiderna
var långa, sällan mindre än tre månader och ibland mer än ett år.
De långa vårdtiderna gav möjlighet att skapa patientföreningar
som bl.a. drev kioskverksamhet på sanatorierna. Dessa patientföreningar slog sig samman 1939 under namnet De Lungsjukas
Riksförbund, nu sedan länge Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.
Redan i början av 1900-talet började sanatorieläkarna använda olika ingrepp för att komplettera sanatoriekuren. Pneumothoraxbehandling har redan nämnts. Den kompletterades med
ibland med "intrapleural torakokaustik", dvs. avbränning av
adherenser i lungsäcken som förhindrade lungan från att falla
samman. Metoden utvecklades av Hans Christian Jacobeus (1879
-1937) och presenterades av honom i Tuberkulosläkarföreningen
1915. Han blev sedermera professor i medicin på Serafimerlasarettet men också ordförande i Tuberkulosläkarföreningen från
1919 till sitt plötsliga frånfälle 1937 vid 58 års ålder. Senare kom
torakoplastik med avlägsnande av paravertebrala delar av de
översta revbenen, något som vi fortfarande idag kan se senresultatet av hos några patienter. Lob- eller pulmektomi kom i ropet
under 1940-talet, särskilt sedan kemoterapin mot tbc etablerats.
En stor förbättring av terapin kom med de specifika läkemedlen mot tbc. Jörgen Lehman (1898-1989)i Göteborg inspirerade
AB Ferrosan i Malmö att syntetisera aminosalyl (PAS) samtidigt
som Samuel Waksman och medarbetare i USA tog fram streptomycin. Tuberkulosläkarföreningen och Nationalföreningen
mot tuberkulos drog i gång flera multicenterstudier av dessa
läkemedel i slutet av 1940-talet och kunde visa att de hade bättre
effekt än placebogruppen. Isoniazid (INH) kom 1951 och kunde
så småningom ingå i en trippelterapi som skulle gälla i 20 år.
Jörgen Lehman valdes 1980 till SLMF:s förste hedersledamot.
Förebyggande arbete

Redan 1905 bildades den första tuberkulosdispensären (i Uppsala). Ändamålet var att praktiskt hjälpa anhöriga till sanatoriepatienter och framför allt dem som inte lyckats få en sådan plats.
Verksamheten spreds över landet och särskilda dispensärsköterskor utbildades. Från början var Nationalföreningen mot tuberkulos drivande i frågan men 1939 infördes i lagtexten begreppen
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central- och distriktsdispensärer med uppgift att diagnosticera,
registrera, behandla och förebygga tbc, vanligen utan kostnad
för den berörde. Samtidigt infördes en anmälningsplikt för alla
nya tbc-fall.
Två viktiga förebyggande åtgärder bör nämnas här: skärmbildsundersökningen och BCG-vaccinationen. Skärmbilden
var ett foto (i storlek 70 x 70 mm) av den bild som uppkom
på genomlysningsskärmen vid lungröntgenundersökning. Undersökningen var snabb, relativt billig och lämpade sig väl för
massundersökningar med skärmbildsbussar, som var vanliga
på 1940-talet. Med skärmbilden kunde tidiga, symptomfria fall
av lungtbc påvisas och behandlas. BCG-vaccinet, även kallad
Calmette-vaccin (BCG = Bacille Calmette Guérin) framställdes
på 1920-talet från bovina mykobakterier och sägs sedan dess ha
givits till en miljard människor. Ursprungligen gavs det peroralt
men barnläkaren Arvid Wallgren (1889-1973) införde den nuvarande metoden att ge vaccinet intrakutant. Han kunde påvisa
mycket god skyddseffekt mot den dödliga tuberkulösa meningiten men han började också redan under 1940-talet tala om när
den då allmänna BCG-vaccinationen, främst av nyfödda, skulle
kunna minska. Wallgren hade under en följd av år mycket stort
inflytande i Nationalföreningen och internationellt.
Sanatorieläkareföreningen

Kampen mot den förhärjande lungsoten var det som förenade
de manliga sanatorieläkare, som den 24 september 1911 på Romanäs sanatorium, bildade Svenska Sanatorieläkareföreningen.
Den skulle "närmare sammanföra dess medlemmar till dryftande
av frågor rörande tuberkulosen samt att främja medlemmarnas
sociala intressen och ett godt kamratskap". Man kan anta att de
ursprungliga överläkarna på de tre första jubileumssanatorierna
fanns bland grundarna: Carl Erik Waller på Hålahult i Närke,
John Tillman på Österåsen i Ångermanland och Emil Wadstein
på Hessleby i Småland.
Tuberkulosläkarföreningen

I sin egenskap av överläkare på tuberkulosavdelningen på S:t Görans sjukhus i Stockholm sökte den dynamiske Israel Holmgren
(1871-1961) inträde i den ovan nämnda Sanatorieläkarföreningen.
Dess styrelse förklarade dock att tbc-avdelningen på S:t Göran
icke vore att betrakta som ett sanatorium, varför Holmgrens
ansökan ej kunde beviljas. I sina memoarer "Mitt liv" berättar
Holmgren att han i förtret över avslaget beslöt sig för att skapa
en tuberkulosläkarförening. Så skedde också. Den 23 november
1912 hölls ett konstituerande möte på S:t Göran. Tuberkulosläkarföreningen skulle ägna sig åt "studium av lungsjukdomarna
och särskilt lungtuberkulosen, ur medicinsk och socialmedicinsk
synpunkt". Varje svensk legitimerad läkare kunde vinna insteg
i föreningen. I fortsättningen arbetade Tuberkulosläkarföreningen och Sanatorieläkareföreningen parallellt. Medlemmarna
i Sanatorieläkarföreningen blev troligen samtliga även medlemmar i Tuberkulosläkarföreningen. Den senare sysslade främst
med vetenskapliga frågor medan den förra tog hand om de organisatoriska och fackliga frågorna. Tuberkulosläkarföreningen
gick 1940 in som sektion i Svenska läkaresällskapet och bytte då
namn till "Svenska Tuberkulosläkarföreningen, tillika Svenska
läkaresällskapets sektion för tuberkulosforskning". I samband
med detta ändrades stadgarna så att i stället för det tidigare
"studium av lungsjukdomarna och särskilt lungtuberkulosen"
blev lydelsen "studium av tuberkulosen ur medicinsk och socialhygienisk synpunkt". Lungsjukdomar av icke tuberkulös natur
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skulle i fortsättningen inte ingå i föreningens intressesfär.
Under de följande decennierna minskade tuberkulosen mer
och mer. De gamla sanatoriernas verksamhet började flyttas till
nya lungkliniker vid centrallasaretten. Den första flytten var 1960
från Löts sanatorium till Eskilstunas centrallasarett, där en ny
stor lungklinik byggdes. Den nya situationen föranledde Svenska
tuberkulosläkarföreningen att 1957 ändra sitt namn till Svenska
lungläkarföreningen, tillika Svenska läkaresällskapets sektion
för pneumologi. Syftet angavs vara "en vetenskaplig sammanslutning av för lungsjukdomar samt för tuberkulos intresserade
läkare samt associerade medlemmar". Pendeln hade då svängt
och "lungsjukdomar" stod nu i första rummet.
Gustaf Neander (1874-1941)

Under första delen av 1900-talet var Gustaf Neander en central
person i kampen mot tuberkulosen. Hans karriär startade med
några månaders vikariat 1903 som underläkare på Hålahult, följt
av flera års tjänstgöring på Nationalföreningens socialhygieniska
försöksanstalt "Hälsan" i Nederluleå. De gynnsamma erfarenheterna från denna tbc-kamp presenterade Neander sedan på flera
språk och på olika internationella kongresser. Han utnämndes
till överläkare på Sandträsks sanatorium innan han år 1916 tillträdde platsen som sekreterare i Nationalföreningen mot tuberkulos, ett uppdrag som han behöll ända till några veckor före
sin bortgång. Jämsides med detta uppdrag var han knuten till
Medicinalstyrelsen som amanuens och föredragande i tuberkulosfrågor. Denna anspråkslösa ställning behöll han livet ut
men i själva verket löpte alla tuberkulosvårdens trådar samman
i hans hand. Samarbetet med Nationalföreningens ordförande,
kronprins Gustaf Adolf, var utmärkt liksom hans samarbete med
cheferna för Medicinalstyrelsen. Han blev medicine hedersdoktor vid Uppsala universitet 1927. Som mångårig sekreterare i
Tuberkulosläkarföreningen hade han utmärkt kontakt med sina
kollegor som utsåg honom till ordförande 1937. Han valdes till
ordförande i Svenska läkaresällskapet 1934 och till dess hedersledamot 1940.

det att fungera som sanatorium och Beskow övergick då till en
tjänst som centraldispensärläkare i Göteborg. Hans vetenskapliga produktion innefattade en doktorsavhandling om urogenitaltbc som han försvarade i Göteborg 1952. Han lade ned ett
omfattande arbete på att dokumentera våra föreningars historia
som han sammanfattade i sitt sista arbete "Tuberkulosläkarföreningen - Lungläkarföreningen 1912 - 1957 - 1967".
Föreningarna förenas 1967

Tuberkulosens fortsatta nedgång i Sverige föranledde Svenska
Sanatorieläkarföreningen att på sitt årsmöte den 6 december
1956 ändra sitt namn till Svenska lungläkarförbundet. Namnändringen innebar att även överläkare och biträdande överläkare
vid lungavdelningar på lasarett kunde ingå som medlemmar.
Året därpå ändrade Sv. Tuberkulosläkarföreningen sitt namn till
Svenska Lungläkarföreningen, som ovan nämnts. Det visade sig
dock snabbt att det var oformligt att i landet ha två läkarföreningar med till förväxling liknande namn. Det började te sig både
lämpligt och önskvärt att förena de två. Den 29 september 1967
fastställdes den nya föreningens namn till Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF). Av stadgarna framgick att föreningen
utgjorde en sammanslutning av i Sverige verksamma läkare med
huvudsakligt arbetsområde inom lungmedicinen eller särskilt
intresse för denna specialitet. SLMF inledde sin verksamhet den
1 januari 1968 och en ny era hade börjat.
Vem leder nu tuberkuloskampen?

Som framgår av Inger Dahléns artikel i Lung & Allergi Forum
nr1, 2011 har allt fler lungmedicinska enheter i landet släppt tuberkulosbehandlingen och lämnat över till infektionsklinikerna.
Tbc-diagnostiken och smittspårningen tycks fler lungenheter
fortfarande sköta. Om denna utveckling är bra eller dålig är detta
inte platsen att diskutera.

John Lundquist (1900-1973)

Efterträdaren till Gustaf Neander var John Lundquist, både som
generalsekreterare i Nationalföreningen (ända till sin död) och
som föredragande i tuberkulosfrågor på Medicinalstyrelsen.
Även han höll ett fast grepp om tuberkuloskampen, både nationellt och internationellt. Under hans ledning och med stöd
från Nationalföreningen genomfördes under slutet av 1940-talet
en placebokontrollerad studie av effekter och biverkningar av
PAS-behandling på 173 patienter från fem svenska sanatorier.
Han var ledamot av Internationella tuberkulosunionens verkställande utskott från 1960 och blev 1962 tbc-expert hos WHO.
I Sverige var han sekreterare i Svenska Tuberkulosläkarföreningen/Sv. Lungläkarföreningen 1942-1963 och dess ordförande
1963-1966. Inom Svenska Läkaresällskapet var han bibliotekarie
1946-1947, sekreterare 1947-1965, ordförande 1966-1967 varefter
han också blev hedersledamot.
Allan Beskow (1901-1988)

Under studietiden drabbades Allan Beskow, liksom så många
av hans studiekamrater, av lungtbc. Han tillfrisknade och valde
att ägna sitt arbetsliv åt tuberkulosen. Han utbildades hos Helge
Dahlstedt på Österåsen och tillträdde 1937 överläkartjänsten på
Romanäs privatsanatorium utanför Tranås. Efter en ekonomisk
nedgång övertogs det 1941 av Göteborgs stad. År 1960 slutade
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Gunnar Boman

Professor emer., f.d. klinikchef vid lung- och allergikliniken,
Akademiska sjukhuset
SLMF:s bitr. arkivarie
gunnar.boman@medsci.uu.se
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"V Scandinavian COPD Research Symposium",
Holmenkollen, Oslo, Norway, November 16-17, 2012
Department of Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden will arrange
“V Scandinavian COPD Research Symposium” on November 16-17, 2012.
The meeting will be held at Holmenkollen Parc Hotel Rica, Oslo, Norway.
The purpose is to let young scientists from Sweden, Norway, Denmark and Finland present
their research in the field of COPD. Sessions covering “Inflammation and Structural Changes in
COPD” and “COPD Phenotypes” will be included. As state-of- the-art lecturer we are proud to
include Peter Sterk, the Netherlands, Asger Dirksen, Denmark, James Crapo, USA and Martin
Miller, England. In addition, Jörgen Vestbo, Denmark will discuss the new GOLD guidelines.
Around 100 researchers and physicians from our countries will be personally invited to join the
meeting. Our goal is to highlight Scandinavian COPD research and to let young scientists come
together and discuss questions of mutual interest.

We all hope to see you in Oslo in November!

Annons
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Kongresskalender

SLMF
9-10 oktober

EBUS-kurs

Lund

15-19 oktober

SK-kurs ”Andningssvikt, hemrespirator, oxygen och
sömnapné”

Uppsala

20-25 oktober

CHEST 2012
http://2011.accpmeeting.org/about/chest-2012

Atlanta, Georgia, USA

16-17 november

V Scandinavian COPD Research Symposium

Oslo, Norge

22-23 november

Lungtransplantationsmöte. Transplantationscentrum,
Sahlgrenska universitetssjukhuset

Göteborg

28-30 november

Medicinska riksstämman

Stockholm

23-24 januari 2013

Postgraduatekurs om KOL
Läkemedel och inflammation – från cell till patient

Saltsjö-Boo

29-31 januari 2013

Praktisk kurs i bronkoskopi

Stockholm

22-24 maj 2013

Svenska Lungkongressen 2013

Visby

13-15 juni

Nordiska lungkongressen
http://www.nlc2013.is/

Reykjavik

5 oktober

Allergidagen “Histaminreaktioner: är det alltid allergi“

Stockholm

11-13 oktober

International Severe Asthma Forum (ISAF)
www.eaaci-isaf2012.com

Göteborg

25-26 oktober

ASIT-2 (fortsättningskurs)

Göteborg

21-22 november

Allergistämma
www.allergistamma.org

Göteborg

28-30 november

Medicinska Riksstämman

Stockholm

29 november -1 december

EAACI Skin Allergy Meeting, SAM 2012
www.eaaci-sam2012.com

Berlin, Tyskland

7-9 februari

EAACI Food Allergy and Anaphylaxis Meeting, FAAM 2013
www.eaaci-faam.org

Nice, Frankrike

22-26 februari

AAAAI Annual Meeting,
http://annualmeeting.aaaai.org

San Antonio, USA

18 april

SFFA:s Vårmöte

Linköping

23-25 maj

3rd NFA Clinical Allergy Symposium
www.congress.is/nfa2013

Reykjavik, Island

22-26 juni

EAACI-WAO World Allergy & Asthma Congress,
www.eaaci-wao2013.com

Milano, Italien

2013

SFFA

2013
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Styrelse
SLMF:s STYRELSE
Magnus Sköld
Ordförande
Karolinska Universitetssjukhuset, Lung Allergi kliniken, Solna
Box 60 500, 17176 Stockholm, magnus.skold@ki.se
Marie Ekberg
Avgående ordförande
Skånes Universitetssjukhus, Lung- och allergikliniken
221 85 Lund, Tel: 046-17 10 00 vx, marie.ekberg@skane.se
Pierre Sobrino
Vice ordförande
Ansvarsområde: Remissgranskning
Falu lasarett, Lung - allergisektionen, Medicinkliniken
791 82 Falun, Tel: 023-49 20 00, pierre.sobrino@itdalarna.se
Elisabeth Bernspång
Facklig sekreterare
Ansvarsområde: Protokoll och kallelser
Lung- och Allergikliniken Akademiska sjukhuset
75185 Uppsala, Tel: 018-611 00 00
elisabeth.bernspang@gmail.com
Eva Lindberg
Vetenskaplig sekreterare
Lung- och Allergikliniken, Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala, Tel: 018-611 00 00 vx, Fax: 018-611 02 28
eva.lindberg@akademiska.se
Valentyna Yasinska
Kassaförvaltare
Ansvarsområde: Medlemsansvarig
Lung och allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge, 141 86 Stockholm, Tel: 08-585 800 00
valentyna.yasinska@karolinska.se
Stéphanie Mindus
Ledamot, redaktör, webmaster
Ansvarsområde: Medlemstidning, hemsida
Lung Allergi Kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm, Tel: 08-517 700 00
stephanie.mindus@karolinska.se
Lennart Nilholm
Ledamot
Ansvarsområde: Utbildningsfrågor
Lungkliniken, Universitetssjukhuset i Örebro
Tel: 019-60 21 00, lennart.nilholm@@orebroll.se
Helga Asgeirsdottir
Yngre ledamot
Lungmedicin och allergologi, SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg, Tel: 031-342 10 00
Helga.Asgeirsdottir@vgregion.se
Lennart Hansson
Adjungerad ledamot
Ansvarsområde: internationella frågor, FERS-representant
Skånes Universitetssjukhus, Lung- och allergikliniken
221 85 Lund, Tel: 046-171000 vx, Lennart.Hansson@skane.se

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

www.slmf.se
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Teet Pullerits
Ordförande
Astma- och allergimottagningen, SU Sahlgrenska
413 45 Göteborg
teet.pullerits@vgregion.se
Peter Odebäck
Vice ordförande
Skagerns Vård och Hälsoenhet, Hemgatan 10
547 31 Gullspång
peter.odeback@capio.se
Lucia Mincheva-Nilsson
Vetenskaplig sekreterare
Klinisk immunologi, Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå
lucia.mincheva-nilsson@climi.umu.se
Ulla Nyström Kronander
Kassör
Allergicentrum
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping
Ulla.Nystrom.Kronander@lio.se
Maria Håkansson
Administrativ sekreterare
Lung och allergimottagningen
Skånes universitetssjukhus
221 85 Lund
Maria.A.Hakansson@skane.se
Per Thunqvist
Ledamot
Sachsska Barnsjukhuset (Södersjukhuset)
118 83 Stockholm
per.thunqvist@sodersjukhuset.se
Åke Davidsson
Ledamot
ÖNH-kliniken
Universitetssjukhuset
701 85 Örebro
ake.davidsson@orebroll.se
Nicholas Brodszki
Ledamot
Barnkliniken, Lund
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund
Nicholas.Brodszki@skane.se
Ann Pontén
Ledamot
Yrkes- och miljödermatologiska avd
Hudkliniken
Skånes universitetssjukhus
205 02 Malmö
ann.ponten@med.lu.se
Eva Hallner
Sekretariat
Institutet för miljömedicin (IMM)
Karolinska Institutet
Box 210, 171 77 Stockholm
eva.hallner@ki.se
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