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Ledare

SLMF behövs i svensk lungmedicin!

Rubriken på denna ledare kanske ter 
sig på gränsen till provocerande 
eller kanske till och med som ett 

utslag av storhetsvansinne. Men jag skall 
i denna ledare försöka förklara varför, 
och jag hoppas därför att Du, käre läsare, 
inte lägger ifrån dig tidningen eller direkt 
bläddrar vidare.

Är just hemkommen från SLMFs årliga 
styrelseinternat där alla de frågor som 
föreningen har att handskas med genom-
gicks och den nyvalda styrelsen introdu-
cerades. Jag är imponerad av det sätt på 
vilket styrelsemedlemmarna aktivt deltog 
i mötet. Diskussioner fördes, argument 
slipades, idéer ventilerades, allt i en posi-
tiv anda. Jag vill passa på att tacka styrel-
sen för allt engagemang och den vilja som 
ni visade att arbeta vidare för att stärka 
vår specialitet. 

Jag har nu haft förmånen att leda SLMF 
sedan årsmötet våren 2012. Under detta år 
har föreningen medvetet fokuserat på föl-
jande huvuduppgifter: ST-utbildningen, 
att synliggöra föreningen och att arbeta 
för att stärka den kliniska lungmedicinska 
forskningen i landet. 

Att erbjuda en attraktiv vidare- och 
fortbildning är nödvändigt för att kunna 
locka till sig blivande specialister. Under 
föregående har föreningen kraftsamlat för 
att kunna optimera ST-utbildningen vilket 
bland annat resulterat i att SLMF arrang-
erat två SK-kurser. Under 2013 planeras 
ytterligare två och under 2014 åtminstone 
tre. Som många av er vet har Socialstyrel-

sen och fd IPULS inte förmått att tillgo-
dose det behov av kurser som man skall 
förvänta under en specialistutbildning. 
Konsekvensen är att någon annan måste 
ta ansvar. SLMF har därför engagerat sig 
för se till att ett adekvat och högklassigt 
utbildningsprogram erbjuds våra blivande 
specialister. Detta arbete sker förstås inte 
per automatik. Det ligger mycket arbete 
bakom, både av styrelsen, men framförallt 
av de kliniker/enheter som åtar sig upp-
draget.

SLMF prioriterar att på olika sätt stödja 
klinisk lungmedicinsk forskning i Sverige. 
Föreningen har exempelvis ekonomiskt 
stött oberoende akademiska möten som 
styrelsen ansett angelägna. SLMF arbe-
tar dessutom med att, tillsammans med 
läkemedelsindustrin, inrätta ett lung-
medicinskt forskningsanslag, som för-
hoppningsvis kommer att kunna utlysas 
under det kommande året. Detta anslag, 
som sannolikt blir av icke försumbar stor-
lek, kommer att bidraga till att synliggöra 
och stärka den kliniska forskningen inom 
vår specialitet. I samband med att Medi-
cinska Riksstämman 2013 byter skepnad, 
kommer Svenska Lungkongressen (SLK) 
att vara ett än viktigare forum. I själva ver-
ket är SLK det enda svenska forum där 
resultat av forsknings- och utvecklings-
arbete kan presenteras för ett blandat 
auditorium. Vi måste därför hjälpas åt att 
informera om vårt årliga möte och se till 
att våra medlemmar verkligen kommer 
till Svenska Lungkongressen. 

I detta nummer av Lung- & Allergiforum 
uppmärksammas Svenska Lungkongres-
sen i Visby. Mötet blev en stor succé och 
var mycket välbesökt. Ett stort tack till or-
ganisationskommittén för ett stilbildande 
möte. Det är nu dags att blicka framåt mot 
Svenska Lungkongressen 2014 som hålls 
i Malmö den 25-27 mars och jag rekom-
menderar att ni genast markerar dessa da-
gar i era kalendrar. I denna nummer inle-
der vi också en artikelserie bestående av 
de skriftliga uppsatser som inlämnats av 
examinanderna vid den senaste specialis-
texamen i lungmedicin 2013. Uppsatserna 
håller genomgående mycket hög klass och 
vi vill på detta sätt visa hela vår yrkeskår 
hur duktiga våra nyblivna specialister är. 
Föreningen bjuder in till ny specialist-
examen i Uppsala under våren 2014, se 
separat annons, missa inte detta tillfälle!

MAGNUS SköLd
ordförande SLMF

ordforande@slmf.se



svenska
Lungkongressen 2014
malmö 25-27 mars

www.lungkongressen.se

Vi hälsar dig välkommen till 2014-års upplaga av Svenska Lungkongressen, som kommer att hållas 
25-27 mars på Scandic Hotell Triangeln i Malmö!

Under dessa dagar får du ta del av ett brett vetenskapligt program under temat 
”Invasiva metoder vid lungsjukdom”, tisdagens fortbildningsdag kommer att behandla Cystisk Fibros.

En halvdag av programmet är planerad för vetenskapliga presentationer, både muntliga och posters.

I samband med kongressen kommer det att vara välkomstfest och kongressmiddag.

Läs mer om mötet i Malmö på www.lungkongressen.se

Vi ses i Malmö!
Lung- och allergikliniken vid Skånes Universitetssjukhus tillsammans med SLMF och SLIF
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Bästa SFFA medlemmar!

Ledare

TEET PULLERITS
Ordörande SFFA

När det färska numret av Lung 
& AllergiForum kommer i era 
brevlådor har vi just firat 25:e 

Allergidagen och perspektivet efteråt är 
fortfarande för kort för att redan nu börja 
reflektera över hur vi ser på Allergidagens 
utveckling under de kommande 25 åren. 
Desto mer angeläget är det att ta upp vårt 
nästa mötesforum, som traditionsenligt 
går av stapeln under Riksstämman. Själva 
Riksstämman har dock under de senaste 
åren gått ifrån sitt traditionella upplägg 
och även i år blir det inget undantag i det 
avseendet. Det första man märker är ju att 
stämman flyttats från Älvsjömässan in till 
stan, till Stockholm Waterfront Congress 
Centre. Att ha Riksstämman i december 
och bara under två dagar hör också till 
nyheterna.

Den tredje stora förändringen som jag 
vill ta upp rör själva Allergiforsknings-
programmet. Med utgångspunkt från de 
ändrade förutsättningar där man till den 
sista inte vet vilket mötesform respektive 
förening eller sektion kan erhålla – eller 
om man alls får sin programpunkt ac-
cepterad av stämmans ansvariga – har 
vår programkommitté med vetenskapliga 
sekreterare Lucia Mincheva-Nilsson och 
programansvariga Ann Pontén i toppen 
lyckats få ihop ett spännande symposium 
som vi hoppas lockar många: ”Eksem och 
födoämnesallergier: Kan det vara något 
jag äter?”.

Inom Svenska Läkaresällskapet har al-
lergologi genom åren varit representerad 
som Sektion för Allergiforskning och med 
tanke på den benämningen går det inte 
att förbigå det faktum att i år är det första 
gången som alla forskningsbidrag med 
posterpresentationer och fria föredrag 
helt utgår från Riksstämman. Att kunna 
presentera sina forskningsfynd eller ta 
redo på resultat från kollegornas arbete 
har varit stimulerande för många av oss 
och vem vet, en och annan har säkert fått 
även nya forskningsidéer under diskus-
sion vid postrarna. Visst finns ju kvar en 
sådan möjlighet på större internationella 
konferenser, och ett tänkbart alternativ 
som kan tolkas nästan som ett mellansteg 
presenteras i Lung & AllergiForums ak-
tuella nummer under rubriken om nord-
iskt samarbete inom allergologi: nordiska 
vetenskapliga symposiet i Finland augusti 
2014. Men det är ju klart önskvärt att vi 
behåller även ett svensk allergiforum för 
erfarenhetsutbyte inom såväl klinisk samt 
basal forskning och fyller tomrummet 
med forskningspresentationer under t.ex.  
Vårmöte eller Allergistämman. 

Ni vet redan säkert att på World Allergy 
Organisation’s (WAO) House of Delegates 
möte under EAACI/WAO årskongress i 
Milano i juni blev SFFA återigen invald 
som fullvärdig medlem i WAO. Förhopp-
ningsvis skapar detta medlemskap nya 

möjligheter för att förstärka internatio-
nellt samarbete samt ger oss möjlighe-
ter att påverka allergologins utveckling 
framöver. Till skillnad från EAACI (Eu-
ropean Academy of Allergy and Clinical 
Immunology) där medlemskapet är indi-
viduellt tillhör man WAO via sin natio-
nella förening, d.v.s. SFFA. Detta innebär 
också att SFFA sköter även de praktiska 
sakerna som medlemsregister och med-
lemsavgifter. Vi hoppas verkligen att detta 
medlemskap kommer vara till stor nytta 
för våra medlemmar.

Med önskan om en färgrik höst!

Astma- och Allergiförbundets webbtidning om mat och allergi
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Lungkongressen

�

SVENSkA LUNGkONGRESSEN
Visby 2013-05-23--24

Vyn från kongresslokalen.

Visby i all sin försommarprakt välkomnade Svenska Lung-
kongressens deltagare till årets möte med temat ”Den 
Infekterade Lungan” i regi av Akademiska Universitets-

sjukhuset och Visby Lasarett. Ett fullspäckat tvådagarsprogram 
stundande.

Dag 1: Kongressens första dag bjöd på följande presentationer:

kOL-Exacerbationer
Prof. Christer Jansson, 
Akademiska Universitetssjukhuset

KOL-prevalensen i Sverige för GOLD-stadierna I+II uppgår till 
16 %. Mortaliteten för kvinnor tilltar men männens har avplanat. 
Som lungmedicinare blir man missnöjd över de ökande dödsta-
len. Har vi misslyckats eller har sjukdomen blivit vanligar, eller 
är det uttryck för en kombination av båda? 

Hur vanligt är då KOL-exacerbationer? PRAXIS-studiens 
data konstaterar en prevalens på 59 % inom primärvården och 
56 % inom sekundärvården. Nästan 1/3 av KOL-patienterna har 
behövt söka akut på grund av exacerbation senaste sex måna-
derna och de som behövt läggas in på sjukhus uppgår till ca 10 % 
(Sundh 2011).

Vilken betydelse har exacerbationerna? (1) De är dyra, fram-
förallt vid inläggning, med en kostnad på ca 20.000 SEK vid 1999 
penningsvärde. (2) De påverkar livskvaliteten (Quality of Life, 
QoL), särskilt den hälsorelaterade livskvaliteten (Seemnugal TA 

1998) även mätt med CCQ i Sverige (Praxis-studien). (3) De har 
prognostisk betydelse: personer som haft >3 exacerbationer sista 
året har en påtagligt sämre överlevnad. Vi ser exacerbationer 
som en nedåtgående spiral med ökade symtom, ökad risk för 
inläggning och till sist ökad mortalitet. En patient som inlägges 
med KOL-exacerbation har idag sämre prognos än en patient 
som inlägges på grund av akut koronart syndrom.

Hur ser det ut i framtiden? I PATHOS-studien (Uppsala/Ast-
ra) har tittat på 21.000 patienter i primärvården. Vid start hade 
KOL- patienterna i snitt 3 exacerbationer/år men antalet har 
nu sjunkit till 1.5/år sedan 2009. Detta förklaras av införandet 
av långtidsverkande anticholinergika och fastakombinationer i 
”Behandlingstrappan” samt av att primärvårdsenheter fått till-
gång till astma/KOL-SSK, spirometerar och rökavvänjning i allt 
större utsträckning.

Nya vårdprogrammet för KOL finns tillgängligt på Svensk 
Lungmedicinsk Förenings hemsida (www.slmf.se/kol). Ännu gäl-
ler Läkemedelsverkets behandlingstrappa i Sverige men alltmer 
utrymmer finns för det internationella GOLD-dokumentet som 
betonar hur viktig roll KOL-exacerbationer spelar i sjukdoms-
förloppet.

Slutsatserna blir således att KOL-exacerbationer är vanliga, 
dyra, ger upphov till dålig hälsorelaterat QoL och dålig prognos 
men över åren har exacerbationerna minskat i frekvens. Exacer-
bationsförbyggande åtgärder kommer att spela en central roll i 
våra behandlingsriktlinjer.

Mötesreferat:

Organisationskommittén. 
Från vänster till höger: 
Christer Janson, 
Inger Dahlén, 
Eva Lindberg och 
Sture Persson.

Av Stéphanie Mindus och Claes-Göran Löfdahl.
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Anti-viralt skydd vid astma och kOL 
och kroppseget antibiotika
Prof. Lena Uller, Akademiska Universitetssjukhuset.

Direkt influgen från ATS-mötet redogjorde Lena Ullner för hur 
lungor kontinuerligt exponeras för skadliga ämnen som t.ex. pol-
len, allergener, bakterier, virus, inhalerade skadliga ämnen och 
trots detta håller sig friska för det mesta tack vare det innata im-
munförsvaret, kroppseget antibiotika, antivirala mekanismer mm.

2011 belönades kunskaperna om vårt immunförsvar med 
Nobelpriset när Ralf Steimans upptäckt av dendritiska celler/
antigen presenterande celler (APC) premierades. Den medfödda 
immuniteten förmedlas av Toll Like Receptors (TLR) som kän-
ner igen specifika sekvenser av aminosyror på APC-cellernas yta 
och triggar vårt immunförsvar. Epitelets barriärfunktion innefat-
tar tight junctions, mukociliär barriär, hosta, bronkkonstriktion.
Olika typer av kroppseget antibiotika produceras vid olika delar 
av bronkträdet. Hans G. Boman upptäcke dessa peptider.  Han in-
såg att det rådde en diskrepans mellan det adaptiva immunförsva-
rets långsamma svar i relation till mikroorganismer supersnabba 
multiplikationstendens. På så sätt upptäckte han kroppsegna anti-
mikrobiella peptider. Boman använde sig av silkesfjärilar för att 
rena upp de kroppsegna antibiotika sorterna. I alla slemhinneför-
sedda organ förekommer det riklig med antimikrobiella peptider.

Tre grupper av antimikrobiella substanser finns som skonar 
de kroppsegna cellerna men angriper effektivt mikrobiella struk-
turer:
a/ Antimikrobiella peptider

1. Alfa defensiner
2. Beta defensiner
3. Cathelicidin

b/ Antimikrobiella proteiner
Lactoferrin
Lysozyme
ALPI
Surfactanter
PLCI, mm.

c/ Små molekyler som t.ex. NO.

Icke-antimikrobiella peptider finns också som har starka im-
munomodulerande egenskaper. Observera att dessa peptider 
dock mycket snabbt bryts ner vilket försvårar den kliniska an-
vändningen.  Däremot kan det vara smart att försöka inducera 
deras produktion i kroppen.
1. Chemoattraherande effekter: betadefensiner och IL-37.
2. Pro-inflammatoriska mediatorer (IL-8)
3. Tillväxfaktorer (IL-37)
4. Immunmodulerande funktioner

Slutligen illustreras ”double Trouble”-teorin. Dubbla problem 
anses föreligga för astma- och KOL-patienter som drabbas av 
övre luftvägsinfektion. Den första studien som visar varför en 
virusinfektion kan ge en mer komplicerad bakteriell infektion pu-
blicerades i Am J Respir Crit Care Med 2012. Dec 1; 186(11):1117-
24. Denna visar hur rhinovirusinfektioner uppstår först och 
att 60% av KOL-patienterna sedan utvecklar den sekundär 
bakteriell infektion och en KOL-exacerbation. Lenna Ullers 
personliga arbetshypotes är att infektioner ger TH-2 överkäns-

lighetsreaktioner som kanske ligger till grund för astma. Vid 
rhinovirusinfektioner aktiveras TLR3 och typ I interferoner. 
TSLP är en mästarcell som kan kicka igång adaptiva effekter vid 
immunförsvar som kan ses vid KOL. Detta protein skulle alltså 
kunna driva den förekommande eosinofila inflammationen som 
kan ses i vissa KOL-fenotyper. En annan forskargrupp har noterat 
att man kanske skulle kunna tillföra inhalerat interferon β (FAS 
II ”SGOO5”) i randomiserad placebokontrollerad studie på ast-
mapatienter för att se om denna behandling kan påverka deras 
astmabesvär så snart förkylningssymtom uppstått.

Cystisk fibros nu och i framtiden
Öl. Ann Geborek, Södersjukhuset.

Prognostiskt och behandlingsmässigt har mycket positivt hänt 
för patienter med cystisk fibros (CF). Endast 6 % av patienterna 
födda 1961 överlevde till 40 års åldern. Idag är chansen för en 
CF-patient att fylla 40 år 80-85 %. Svettest enligt Gibbson är 
Gold Standard för att ställa CF-diagnos och ett snabbtest finns. 
Vid tveksamhet kan man mäta potential differensen mellan näs-
slemhinna och hud.

Felet vid CF sitter i CFTR-genen i kromosom 7. CFTR fung-
erar som Cl- och HCO3-kanal, stimulera EnaC (Na-kanal) 
och påverkar genutrycket i luftvägsepitelet. Över 1800 kända 
CFTR-mutationer är numera kända. De tre vanligaste i Sverige 
utgörs av: ΔF508 (vanligast i hela världen, sannolikt spridd av 
vikingarna och med högst prevalens i Danmark), 394delTT och 
3659delC. De senare två kallas de ”nordiska mutationerna” och 
blir vanligare ju längre Norr ut man kommer i Sverige. Ett scre-
eningsprogram för nyfödda stundar i Sverige.

Mutationerna grupperas i 6 klasser där den första klassen får 
en tidig stoppkodon varför inget protein blidas. I klass II får en 
veckning av proteinet så att proteinet inte kommer till cellytan 
(2 mutationer krävs för att bli sjuk, ΔF508 hör till denna grupp). 
I klass III kommer proteinet upp till cellytan men fungerar ej. I 
klass IV-mutationer kan inte proteinet fungera. I klass V pro-
duceras proteinet i otillräcklig mängd och i klass VI produceras 
rätt protein men det bryts ner för snabb.

Bronksekretet hos CF-patienter är extremt segt. Problemet sit-
ter i den periciliära vätskan som finns i för liten mängd varför 
slemmet blir extremt segt och ej kan flyttas upp. En gedigen 
neutrofil inflammation uppstår även i avsaknad av infektion 
och en ond cirkel bildas: av gendefekten följer inflamma-
tion och bronkiektasibildning. Bronkiektasierna sitter oftast 
i ovanloberna. Varje månad ingår vikt och spirometrikontroll. 
Regelbundna sputumodlingar säkras. Även låggradiga infektio-
ner skall behandlas när kliniska tecken och symptom uppstår 
som ökad mängd slem, missfärgning, CRP runt 20, ökad hosta 
(även hosta nattetid), avsaknad av viktökning hos barn. Årskon-
troll på CF-centrum är ett måste! På CF-center finns det stora 
multidisciplinära teamet med bättre överlevnad och ju mer man 
väntar med att remittera till CF-center ju sämre är prognosen. 
Slemmobilisering med sjukgymnast är helt avgörande i tillägg 
till den aggressiva antibiotikabehandlingen.

Olika traditioner för slemlösande finns i landet: i Stockholm 
ges Bisolvon i maxdoser och höga doser N-Acetylcystein även 
för att underlätta för levern. Täta inhalationer med bronkdila-
terande och hypertont natriumklorid ges i syftet att underlätta 
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den efterföljande sjukgymnastiken där motståndsandning med 
PEEP-mask ingår. Hosta skall patienterna helst inte behöva ef-
tersom det tar på krafterna. Pat skall lära sig autogent drängage 
och Bi/CPAP med höga tryck kring 20cmH20 för att mobili-
sera slemmet. I Sverige fungerar också bra med fysisk aktivitet. 
Nutritionen ingår E-kost och tillskott av pankreasenzymer och 
essentiella fettsyror.

Barn har Staphylokock- och Hemophilus influenzae-infektioner. 
Äldre drabbas av Pseudomonas, stenotrophonas, cepacia (dessa 
patienter har sämre prognos), aspergillius och icke-tuberkulösa 
mykobakterier (NTM). Årliga odlingar för Mykobakterier är 
obligat. Antiobiotika regimerna skall alltid täcka Staffar. 
Heracillin-profylax ges vid förkylning. HI behandlas alltid. 
Läkemedelsomsättningen är ökad hos CF-patienter: ge där-
för alltid antibiotika i maxdoser i denna patientgrupp. Vid 
Pseudomonas Aeruginosa eller B. cepacia skall alltid ha 2 anti-
biotikabehandlingar. Traditionerna är olika men i Stockholm ges 
2 intravenösa kombinationer som upprepas efter kort intervall.

Kolonisering med staffar är vanligt. Om ökade Antikropps-
titrar uppvisas får patienterna Heracillinbehandling i 6 månader. 
Vissa centra ger Heracillin profylaktiskt. ”Leeds kriterierna” av-
gör huruvida Pseudomonas Aeruginosa-kolonisering uppstått: 4 
positiva odlingar på 1år betraktas som kronisk kolonisering men 
även om serologin inte faller ut. Generellt betraktas Tobramycin 
+ Ceftazidim som drug of choice på Pseudomonas. Dessa har en 
synergisk effekt. Colistin är bra som andrahands val men ges ej 
samtidigt intravenöst. Inh. Azitromycin i lågdos hämmar gra-
nulocytrekrytering till lungorna varför patienterna får mindre 
mängder slem. Dessutom hämmar azitromycin quorum sensing 
för vissa bakterier. Behandlingarna är oftast polikliniska. Vid 
Nebcina-behandling kan kapilläraprov tas för koncentrations-
bestämmelse.

CFTR förekommer även i andra organ. CF-patienter med 
pankreas insufficiens saknar pankreasenzymer och utvecklar en 
”typ 3”-diabetes (Sic!) utan ketoacidos men med rejäl insulin-
brist och fet avföring. Patienter som saknar pankreasinsufficiens 
får ofta en sen diagnos, inte sällan i vuxen ålder. Mekoniumileus 
är patognomont för CF. Hos vuxna kallas det för dios och är 
lokaliserat till ileocecalpoolen. Anne Geborek uppmanar oss 
därför att specifikt fråga radiologen efter förstoppning i höger 
kolon. Dios behandlas med Gastrografin, N-acetylcystein och 
Laxabon. Vas deferens saknas hos 98% av männen och kvinnor 
har minskad feritlitet framförallt på grund av segt sekret i cer-
vix. Kroniska bihåleinflammationer, näspolypos mm. är vanligt 
förekommande. Som lungmedicinare bör vi aktivt fråga efter 
övreluftvägssjukdomar. 

Genterapi finns ännu inte i praxis. Data från en stor engelsk 
studie med inhalerad gen kommer om ca. ett år. Det som har 
kommit nu är den ”personaliserade medicinen” (personalised 
medicine) med godkänt läkemedel vid klass III-defekter som 
öppnar den defekta kanalen på cellytan. Majoriteten av prepa-
raten är gen-och/eller mutationspecifika. Det finns också läke-
medel mot klass I-defekt som liknar gentamycin som kan göra 
att DNA-replikationen hoppar över den tidiga stoppkodonen 
så att proteinet i slutändan bildas och föras upp till cellytan. I 
framtiden väntar möjligen mutationsspecifika CF-läkemedel. 
Om möjligt, vore det optimalt med läkemedel som täcker alla 
mutationer. Kostnaderna är dock enorma och utgör ett stort 
problem.

Bronkiektasier
Öl. Anne Geborek, Södersjukhuset

Bronkiektasier definieras som en kronisk säckformad dilatation 
av bronker och bronkioli på grund av en obalans mellan pro-
teaser och antiproteaser vid recidiverande infektioner. Symtom-
mässigt dominerar kronisk slemhosta såväl dagtid och nattetid, 
obstruktivitet och hemoptyser som kan förekomma framförallt 
vid infektioner. Det finns en tydlig koppling mellan bronkiekta-
sier och inflammatorisk tarmsjukdom. Anne Geborek uppma-
nar oss att alltid fråga efter hostans dygnsvariation, sputans 
färg och konsistens, efterhöra vad som lindrar hostan och hur 
mycket slemlösande som krävs. Bronkiektasiutredning innefat-
tar CT-thorax med tunna snitt (1-2mm), fullständig spirome-
triundersökning med diffusionkapacitet samt sputumodlingar 
(allmän, svamp och mykobakterier). Bronkoskopi kan övervägas. 
Uteslut CF och primiär ciliär dysfunktion (PCD). Hos de sist-
nämnda är nasalt NO. alltid är extremt lågt. Vid PCD-misstanke 
skall borstprov från nässlemhinna tas för analyseras med elek-
tronmikroskopi. Viktiga differentialdiagnoser är också IgG- och 
IgA-brister.

Bronkiektasibehandlingen liknar CF-behandlingen. Bäst 
slemlmobilserande resultat uppnås med PEEP och mask. Slem-
lösande behandlingar kan paradoxalt göra att slemmet bara sval-
lar över i bronkträdet. Sjukgymnastik är därmed helt avgörande: 
PEEP gör att luften hamnar bakom slemmet och flyttas upp i 
bronkträdet. I beredskap bör alltid sputumodlingsburkar finnas 
för förnyad odlingsdiagnostik. Om en patient har en och samma 
återkommande infektion, kan lämplig antibiotika i beredskap 
ordineras men sputumodlingar skall ändock säkras.

Tyvärr är underbehandling vanligt: Bromhexin och Bisolvon 
skall enligt Cochrane rapport ges i doserna 8mg 2x3, N-Ace-
tylcystein ges i fulldos (300mgx3). Anne Geborek påminner 
oss också om att stora restvolymer kan förekomma vid inhala-
tionsbaserade behandlingar. Således optimalt att komplettera 
med ordentliga doser inh. NaCl 9mg/ml. Hypertont koksalt 
behövs sällan. Inh. Atrovent skall aldrig ges tillsammans med 
Inh. Acetylcystein eftersom det är retande. Ge istället inh. Ven-
toline innan inh. Acetylcystein för att undvika att utlösa luftvägs 
obstruktivitet.

I praktiken skall virala ÖLI spontant vända inom 5 dygn. Om 
så inte är fallet, bör lämplig antibiotika insättas mht till patien-
tens tidigare odlingssvar. Kom ihåg av Hemophilus Influenzae 
(HI) ibland också växer intracellulärt varför Rocefalin-behand-
ling kan insättas. Tobi-inhalationer är bra mot Pseudomona-
sinfektioner. Tadim kan vara ett alternativ (en miljon enheter 
räcker oftast).

Slutligen värdera alltid huruvida Aspergillusfynd i sputumod-
lingar är ett ”bifynd” eller ej. Behandla först den bakteriella 
infektionen som HI, staffar eller pseudomonas. Men vid terapis-
vikt, behandla även svampen med lämplig antimykotika.

Svampinfektioner i lungan
Prof. Jan Sjölin, Akademiska Universitetssjukhuset

Hud och slemhinnor skyddar oss bäst. Men om svamp pene-
trerar dessa barriärer som möts de av makrofager och komple-
mentsystemet som dock inte är så duktiga på att stoppa svampen �
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men tillkallar via C5a och IL-8 den neutrofila inflammationen 
som effektivt kan fagocytera och t.o.m. eliminera Candida-infek-
tioner. Mögelsvampar kan dock överleva inne i makrofager var-
för T-cellerna behövs. T-cellsdefekter kan således ge upphov 
till svåra svampinfektioner. Jan Sjölin delar in svampinfektioner 
i två kategorier:
1. Infektioner som drabbar patienter med nedsatt immunför-

svar:
– Mögelsvapar: Aspergillus (vanligast), zygomyces, fusa-

rium, scedosporium
– Pneumocystis.

2. Infektioner som drabbar patienter med normalt infektions-
försvar:
histoplasma, blasmomyces, coccidiodes.

Riskfaktorer/Värdfaktorer för invasiv trådsvamp:
– Neutropenier eller neutrofil dysfunktion, T-cellshämmande 

behandlingar, allogen organ transplantaion (SOT), högdos 
kortikosteroidbehandling i >3 veckor motsvarande (>0.3mg/
kg i 3 veckor)

– KOL
– Intensivvårdspatienter: aspergillus ökar utanför den traditio-

nella gruppen bland diabetiker, hos patienter med levercirr-
hos och framförallt bland kortikosteroidbehandlade patienter.

Hur går då infektionen till? Sporer kommer in via bihålor eller 
nedre luftvägar. Bihåleinfektioner får inte missas! Svamparna 
kan växa igenom skelettet eftersom de koagulerar blodkärlen 
medan de växer igenom. Finns fungerande vita blodkroppar 
på andra sidan epitelet dödas svampen. Men vid neutrofil dys-
funktion går svampen in i blodet, kroppen reagerar kraftigt och 
svampen reagerar med att skicka ut små svamp segment som 
kan slå sig ner var som helst, framförallt i CNS.  Symtommäs-
sigt är feber +/- hosta är vanligt. Ofta förekommer hemotpyser 
på grund av randinfarkter +/- pleuritretningar med typisk and-
ningskorrelerad pleuritsmärta. CT-thorax är den bästa imaging-
metoden: halo sign vanligt på grund av blödning runt själva 
lesionen. Halosign är dock inte patognomont men om patienten 
samtidigt är neutropen talar det starkt för aspergillusinfektion 
och det kan gå förskräckande fort. Senare uppstår air crescent 
sign men nu har neutrofilerna anstormat och patienten är inte 
lika allvarligt sjuk längre.

Aspergillusinfektioner vid defekt T-cellsfunktion kan ge:
(1) kronisk nekrotiserande pulmonell aspergillos (CCPA) och
(2) kaviterande/fibrotiserande pulmonell aspergillos (CCA/

CFPA). 
Jan Sjölin hoppar över allergisk bronkopulmonell aspergillos 
eftersom lungmedicinare anses duktigare än infektionsdokto-
rer i frågan.  Aspergillom betraktas som en saprofitär asper-
gillusväxt i håligheter som uppstått i lungparenchymet tillföljd 
av andra infektioner eller tillstånd som t.ex. pneumonkonioser. 
Symtomen kommer i princip endast från eventuell uppkomst 
av blödningar. Om immunförsvaret fungerar uppstår ingen in-
fektion men blödningar kan bli besvärliga och utgör därför en 
behandlingsindikation. Tyvärr har antimykotika liten effekt på 
dessa patienter. 

Diagnostik 
Odling, direktmikroskopi och provtagning från sterila lokaler 
är Gold Standard. Särskilda färgningar krävs dock. Ibland kan 
artbestämning göras direkt i mikroskop: aspergillus har septa 
och delar sig i 45o till skillnad från zygomyceter som växer i 90o 
vinkel och inte uppvisar septering. Växtmedium är väsentligt.
Andra diagnostiskta tester består i: 
– Ag test mot galaktomannan på aspergillus som fungerar 

väldigt bra på neutropena patienter. Falska positiva test fö-
rekommer (vid t.ex. Tazocinbehandling eller kosttillskott av 
bifidusbakterier) men överlag är testet mycket uppskattat och 
kan även användas på BAL men har då annan cut-off.

– Glukantest: kopplade sockermolekyler som bara finns på 
svamparnas cellsväggar. Men analysen är väldigt dyr och ut-
förs endast i Göteborg. Testet missar zygomyceter och cryp-
tococker och kan ge falska positiva utfall vid förekomst av 
gasväv, dialysmembran och kan korsreagera med bakteriella 
infektioner. Ett negativt test talar således för låg sannolikhet 
för glukaninnehållande svampinfektion.

– PCR finns på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge 
och homologeringsarbetet pågår. 

– Serologi: har endast indikation vid förekomst av miss-
tänkta aspergillom och hos patienter som har fungerande 
immunförsvar men saknar användningsmöjlighet på im-
munsupprimerade patienter.

Andra svampinfektioner som kan likna aspergillusinfektioner 
innefattar: 
(1) Zygomyceter får fäste i sinus och tarm.
(2) Fusarium har minst 50% positiva blododlingar och septiska 

metastaser med typiskt svamputseende.
(3) Scedosporium har tyvärr väldigt låg känslighet för amfote-

ricin-behandling.

Behandling 
Vfend kom på 80-talet och förblir förstahandsvalet: ger färre 
biverkningar än Amfotericin men har många interaktioner. Vi 
uppmanas därför alltid dubbelkollera läkemedelslistan vid in- 
och utsättning av vorikonazol. Dess metabolism kan variera var-
för koncentrationsbestämmelser rekommenderas. Optimalt är 
att ligga mellan 2-5mg/kg. Standarddoser brukar därför ligga på 
4mg/kg x2, med en laddningsdos dag 1 motsvarande 6mg/kgx2. 
Caspofungin är ett bra andrahandsval men är registrerat endast 
för aspergillusinfektioner. Posakonazol ges i doserna 400mgx2 
och täcker även väl zygomyceter vilket Vfend inte förmår. 
Observera att antimykotika inte har effekt på aspergillom.

Pneumocystis Jirovecii (PCP)
Om vi inte gav profylax till HIV-patienter och andra riskgrupper 
skulle PCP vara den vanligaste svampinfektionen. Torrhosta hos 
afebril eller subfebril patient med smygande dyspnéförsämring 
är typiska symptom hos HIV-patienter med dåliga T-celler. Ut-
bredda ground glas obliterations (GGO) förekommer på CT-
Thorax. BAL är den känsligaste diagnostiska metoden men på 
AIDS-patienter kan man hitta PCP t.o.m. i munsköljvätska. 
Immunofluorescens (IF) är Gold Standard. PCR är för käns-
ligt, hittar ofta även koloniseringar men utfaller PCR  negativt 
kan man utesluta PCP-infektion! Beta-D-glukantest är vanligtvis 

Lungkongressen
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positiv. Behandling ges i form av högdos Bactrim Forte-behand-
ling och sulfakomponenten skall koncentrationsbestämmas. 
Primaquin+klindamicin ges vid sulfaallergi.

Endemiska mykoser innefattar histoplasma, coccidoidmykos 
och blastomykos.
– Histoplasmos är i särklass vanligast. Finns i synnerligen ökat 

mängd i Sydamerika, hos fåglar och fladdermöss och man in-
sjuknar efter besök av grottor. Inkubationstid varierar mellan 
1-3 veckor. Majoriteten av individerna får inga symtom men 
vid sotexponering kan det se ut som sarkoidos med medi-
astinasla lymfkörtlar och immunologiska effekter som liknar 
erytema nodusum eller erytema multiforme och artriter. Vid 
disseminerade infektioner kan ”B-symtom” uppstå och fa-
ryngit.

– Coccidoidmykos finns i torra områden i USA. När det reg-
nar förökar sig svampen och sprids sedan i torra stormar. 
Ger vanligtvis hudsymtom men kan också gå med artrit och 
erytema nodusum. Meningit kan uppstå vid kraftigt nedsatt 
T-cellsförsvar. Dessa svampar överlever oftast inne i makro-
fager och när T-cellsförsvaret sjunker blir patienterna oftast 
sakta dåliga med hepatomegali men de kan även bli akut då-
liga. Viktigaste frågan blir var patienten vistats sista månaden. 
Men vid nedsatt T-cellsfunktion skall anamnesen sträcka sig 
många år tillbaka. Diagnostiken säkras från luftvägar, serum, 
urin, liquor och kompletterande serologi kan tas som kom-
plement till Ag-test.

– Blastomyces förekommer framförallt i Missisppiområdet.

Huvudbudskapen från Jan Sjölins föredrag var att svampinfek-
tioner kan ha liknande kliniska manifestationer men en nog-
grann anamnes inkl. genomförda resor är av värde. Underdiag-
nostik är tyvärr vanligt. Vid granulomatösa reaktioner måste 
svampinfektion ingå i differential diagnostiken, särskilt hos 
patienter med oklara organförändringar och samtidigt nedsatt 
T-cellsfunktion. Slutligen spelar alltså patientens inflammatoris-
ka svar stor roll i utvecklingen av den kliniska bilden och för våra 
diagnostiska alternativ och vilka behandlingar vi har att tillgå.

Yrkesrelaterad pneumoni
Prof. Kjell Torén, Yrkesmedicin, 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Lobär pneumoni hos yrkesverksamma män skall betraktas 
som en yrkesskada - om det vill Kjell Torén övertyga oss om 
under sitt föredrag. Självfallet orsakas den lobära pneumonin 
av en infektion men det krävs annat för att insjukna med just 
en lobär form. Kända riksfaktorer innefattar rökning, ålder, dia-
betes mellitus, alkoholism och yrke. Störst risk löper ”welders, 
cuters, foundery-workers” i Coggon et al’s arbete i Lancet 1994. 
Kanske är det järnet i svettsröken och i sand/dammpartiklarna 
som spelar huvudrollen i makrofagernas defekta svar. Många 
amerikanska studier visar liknande fynd där svetsare alltså löpte 
store risk för lobär pneumoni men överhuvudtaget ger en dam-
mig miljö en fyrfaldigt ökad pneumonirisk oavsett om patienten 
samtidigt är svetsare eller ej. Även British Thoracic Society har 
en egen cohort där OR uppmätte 2.5 gånger ökad risk för pneu-
moni även efter att alla andra confounders var bortkorrigerade.

Lungkongressen

Den svenska bygghålsocohorten sträcker sig tillbaka till 70-ta-
let fram till 90-talet. Cohorten är stor: ca 3 –4000 byggnads-
arbetare som har kunnat följas över tiden. Det finns stor sprid-
ning: kranförare betraktas ha ”rena arbeten”; sotare har väldigt 
smutsiga arbetsplatser. Byggnadsarbetare tycks dessutom inte 
byta yrkeskategori under observationstiden: en gång kranförare, 
alltid kranförare.

Torén visade i Thorax 2011;66:992-996 en tydlig koppling mel-
lan yrke (oorganiskt damm, kemikalier, metallisk rök) och lobär 
pneumoni med en fyrfaldig ökning framförallt vid förekomst 
av kemikalier och oorganiskt damm och upp till en femfaldig 
riskökning för pneumokock pneumoni. Generellt noterade stu-
dien höga risker där 75 % av fallen inte skulle ha uppstått utan 
samtidigt yrkesexponering! Det som var nytt i studien var att 
de tittade särskilt på metallrökning men det föll inte ut som 
riskfaktor vilket Thorén et al hade trott inför studiestart.

Gruppen har också tittat på män som har lobär pneumoni 
som dödsorsak: endast patienter som har pågående exponering 
och alltså fortfarande är yrkesförande får oftare pneumokock 
pneumonier som de sedan avlidit i. 

Slutligen framförde Torén som huvudbudskal att män med kraf-
tig dammexponering som får lobära pneumonier skall betraktas 
som en yrkessjukdom. Vi behöver alltså bli duktigare på att 
ta yrkesanamnes vilket kan ha preventiva effekter: skall man 
pneumokockvaccinera svetsare t.ex? England funderar på detta 
just nu.

Postersession (se foto )
Eftermiddagens postersession modererades av Ann Ekberg-
Jansson och Magnus Sköld., abstracten av denna publiceras 
separat i aktuellt nummer av Lung & Allergi Forum.

Den välbesökta postersessionen.

Referat från andra dagen, se nästa sida.
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Dag 2: Kongressens andra dag bjöd på följande presentationer:

Hostmaskin – Cough assist®
Prof. Eva Lindberg, Akademiska Universitetssjukhuset

Eva Lindberg introducerade en ny behandlingsmetod där man 
med mekanisk insufflation och exsufflation i lungorna åstad-
kommer en artificiell hoststöt. Detta kan vara aktuellt när pa-
tienten endast kan åstadkomma en host-PEF mindre än 120-160 
l/min. På senare år har flera internationella artiklar publicerats 
med denna teknik. I en studie med hemventilatorbehandlade pa-
tienter med neuromuskulär sjukdom som endast hade host-PEF 
på 109 l/min kunde man med manuell host-assistans öka PEF till 
256 l/min, medan man med hostmaskin kom upp till 448 l/min. 

Eva Lindberg refererade också studier som visade att använ-
dande av host-maskin minskar risken för luftvägsinfektioner 
och ledde till ett minskat behov av tracheostomi vid Duchenne 
och ALS. 

Biverkningar med metoden är också beskrivna, enstaka fall 
med pneumothorax, dessutom magsäcksrelaterade besvär som 
illamående, luft i magsäcken och reflux. Enstaka fall av arytmier 
har också beskrivits. Det är således en behandlingsmöjlighet vid 
neuromuskulär sjukdom, i vissa fall före introduktion av ven-
tilator. En välutbildad personal är givetvis en förutsättning för 
denna behandling.

Lungtransplantationer
Öl. Lennart Hansson, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Lennart Hansson gav en fin översikt över lungtransplantatio-
nernas historik och nutida användning. Han inledde med att 
visa att det i dagarna är precis 50 år sedan den första humana 
lungtransplantationen gjordes av James Hardy i Mississippi, där 
tyvärr patienten endast överlevde 18 dagar. Idag har det i världen 
genomförts mer än 40 000 lungtransplantationer, och media-
növerlevnaden i Sverige är nu ca. 10 år med data utifrån de 787 
svenska patienter som lungtransplanterats i Göteborg och Lund 
sedan januari 1990. I det svenska materialet har 28 % KOL som 
grundsjukdom, och 17 % lungfibros och den tredje vanligaste 
diagnosen är alfa-1-antirypsinbrist hos 15 %, och cystisk fibros 
hos 11%. Dessa svenska data stämmer ganska väl överens med in-
ternationella data, men andelen lungfibrospatienter är mindre i 
Sverige. Med tanke på Visbymötets infektionstema diskuterades 
att infektioner är en synnerligen vanlig orsak till morbiditet och 
mortalitet efter transplantationer. Gramnegativa pneumonier är 
vanliga, men många bakterier är patogena i ett posttransplanta-
tionsskede. CMV-infektioner och svampinfektioner kräver ofta 
specifika behandlingar. Lennart Hansson betonade emellertid 
att även om dessa patienter måste få hygieninstruktioner mås-
te de få leva ett förhållandevis normalt liv inkluderande resor. 
Bronkoskopidiagnostik är givetvis viktig för att fastställa infek-
tiöst agens, och för att i efterförloppet klartlägga om rejektion 
är orsak till patienterna symtombild.

Icke-tuberkulösa mykobakterier
Öl. Lars-Olof Larsson, Angereds Närsjukhus

Lars-Olof Larsson gav en översikt över icke-tuberkulösa my-
cobakterier (NMT= non tuberculosis mycobacteria) och de-
ras roll som patogener. Han konstaterade att det idag finns 

ca. 60 humanpatogena arter, såväl långsamväxande som 
snabbväxande(synliga kolonier i odling inom 7 dagar). NMT-
arternas roll som patogener tycks förändras över tiden. I ett 
Göteborgsmaterial på 90-talet svarade M. avium för ca ¾ av alla 
positiva odlingar, medan man i ett större Stockholmsmaterial 
från 2005 ca hälften var avium. De vanligaste lokalisationerna är 
lunga, lymfkörtlar och hud och disseminerad sjukdom. 

En viktig fråga är när en infektion är en sjukdom. Fem fak-
torer bör man då ta ställning till: kvantiteten av bakterier, uppre-
pad isolering av samma art, ursprungslokalen, om arten är känt 
patogen och slutligen om patienten har riskfaktorer för sjukdom, 
f.a. nedsatt immunsvar. Behandlingens huvudkomponenter är 
”god näring”, ”bronksanering”, läkemedel, immunologisk utred-
ning och ibland kirurgiska åtgärder. Vid avium-infektioner är 
klaritromycin eller azitromycin, etambutol och rifampicin för-
stahandspreparaten. Ofloxacin och injektioner med amikacin 
kan ibland komma ifråga. 

Bakterieresistens
Prof. Björn Olsen, Akademiska Universitetssjukhuset

Björn Olsen infektionsprofessor i Uppsala höll ett synnerligen 
tänkvärt föredrag om bakterieresistens, och klargjorde att den 
drygt 40-åriga inställningen att infektionssjukdomarna är be-
segrade genom antibiotikaanvändning är i högsta grad felaktig. 
Istället har antibiotikaresistensen blivet ett stort globalt pro-
blem. Han betonade risken med överanvändning av antibiotika 
i sjukdoms och sjukdomslikande humana situationer, varav 90 % 
sker utanför sjukhus och 10 % i sjukhusvård. Detta är emeller-
tid endast orsaken till ca 1/3 av resistensutvecklingen globalt. 
Det störst delen, två tredjedelar beror på veterinärmedicinsk 
användning – man vill få griskultingarna och kycklingarna att 
växa fort och med få infektionsutbrott i massproduktionen. Där-
för behandlar man all djur med antibiotika och skapar hemska 
förutsättningar för resistensutveckling, och sedan spridning av 
resistenta bakteriestammar också till människor. Det tragiska är 
också att när antalet resistenta stammar ökar minskar läkeme-
delsutvecklingen. De flesta av dagens antibiotika har utvecklats 
före 1970.

Sammanfattning
Den första svenska lungkongressen i Visby blev en riktig höj-
dare! Vi fick njuta av en vårfager ö i Östersjön, och vi fick möta 
hela det svenska lungkollektivet inkluderande sjuksköterskor 
och sjukgymnaster till diskussioner om viktiga frågor för vår 
specialitet, vi fick njuta av en god middag med Östersjöutsikt 
och landshövdingsbesök. Det var så bra att någon kom med 
förslaget att vi borde lägga alla framtida lungkongresser i Visby 
– lungmedicinens Almedalsvecka! (Foto 5) Andra tyckte emel-
lertid att det var lite långt att ta sig till ön.

Lungkongressen

Abstracts från Lungkongressen återfinns i detta nummer 
av LoAF med början på sida 47.
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Kvalitetsregister

Socialstyrelsen och kvalitetsregistret 
Vem vet bäst?

Täckningsgrad är ett honnörsord för alla kvalitetsregister. Validering mot det nationella Patient-
registret borde ge oss ”facit”. Att så inte är fallet visas i denna rapport från Andningssviktregistret 
Swedevox. Vårt register har väsenligt bättre koll på verksamheten än Socialstyrelsen.

Ett kvalitetsregister måste ha hög täckningsgrad om det 
skall vara trovärdigt. Vi vill att en majoritet av landets 
kliniker rapporterar sina patienter till registret (”cover-

age”). Om rapporterande kliniker registrerar en hög andel av 
sina patienter (”completeness”) riskeras ingen skevhet i data. En 
hög täckningsgrad är ett viktigt bedömningskriterium när SKL 
fördelar anslagen till kvalitetsregistren.

Enkäter
Andningssviktregistret Swedevox har hittills använt enkäter 
för att bedöma täckningsgraden. Vi har med 1-2 års mellanrum 
skickat ut listor på klinikens anmälda patienter under senaste 
kalenderåret och ställt den enkla frågan ”är detta alla Du har”. 

Många kliniker kan omedelbart svara ja på frågan, ibland med 
tillägget att ”ojdå, det fattades ett par stycken men dem har vi 
lagt in nu”. 

Enstaka kliniker upptäcker att man bara registrerat en bråk-
del. I de flesta fall kan man i efterhand lägga in saknade patien-
ter. Inmatning i efterhand innebär dock en betydande risk för 
snedvridning av materialet. Det är lätt hänt att man tappar bort 
patienter som avlidit kort tid efter terapistart.

Orsaken till bristande registrering är ofta att en nyckelper-
son (syrgas- eller respiratorsköterska) slutat eller varit sjuk- eller 
föräldraledig en längre tid. Uppgiften att sköta inmatningen i 
registret har oftast glömts bort av klinik- och arbetsledning.

Enkäten som metod kan kritiseras för bristande precision. 
Den innebär samtidigt att en klinik som ”ligger back” påminns 
om det och ges en chans att rätta till luckorna i sina data.

Enkätmetoden kan fungera för syrgas- och respiratorarmarna 
i vårt register eftersom patientantalet är överblickbart. Däremot 
fungerar den mindre bra för CPAP där varje klinik har flera 
hundra patienter per år.

Jämförelse med tekniska register
Patienter i Andningssviktregistret Swedevox använder teknisk 
utrustning för sjukdomsbehandling (oxygenkoncentratorer, re-
spiratorer). Det ligger därför nära till hands att försöka validera 
patientuppgifterna mot tekniska register. Det kan handla om 
försäljningsdata från företag eller register från hjälpmedelsav-
delningar.

Metoden har prövats och visade sig inte fungera. Vi lyckades 
för rätt många år sedan få ut försäljningsdata som vi försökte 
relatera till förskrivningen av hemrespiratorer från de olika 

sjukhusen. Vi kunde inte tolka data. Här finns (minst) tre stora 
störkällor. En maskin kan säljas för att ersätta en gammal som 
har havererat eller för fungera som en extra maskin till en pa-
tient som redan har respirator. Slutligen kan maskinen säljas för 
något annat ändamål än hemrespiratorbehandling, exempelvis 
för internt sjukhusbruk eller för användning som kvalificerad 
andningsgymnastik.

Jämförelse med sjukhusens eller landstingens egna system 
för registrering av utlämnad utrustning låter sig kanske göras. 
Organisationen skiljer sig mycket mellan sjukhusen. Vi måste i 
så fall gå in och ta individuella kontakter med närmare 50 olika 
sjukhus, hitta nyckelpersonerna och sedan rent hantverksmäs-
sigt stämma av patient för patient. Detta har vi inte bedömt som 
en rimlig arbetsinsats.

Jämförelse med Socialstyrelsens register 
Syftet med det nationella Patientregistret beskrivs av Socialsty-
relsen så här: att följa hälsoutvecklingen i befolkningen, förbättra 
möjligheterna att förebygga och behandla sjukdomar samt bidra 
till hälso- och sjukvårdens utveckling. 

Många av våra kvalitetsregister har ungefär samma ambitio-
ner. Socialstyrelsen tillhandahåller generös hjälp med utdrag ur 
Patientregistret när vi så önskar, likaså kan vi åtminstone en 
gång per år få en regelrätt korskörning på individnivå.

Vi testade en sådan korskörning i höstas, för CPAP-armen i 
Swedevox. Vi antog att CPAP-utprovningar är en standardise-
rad process där klinikerna förväntas ha stabila rutiner för di-
agnossättande och KVÅ-kodning. KVÅ betyder klassifikation 
av vårdåtgärder och skall from 1/1 2007 enligt lag rapporteras 
till Socialstyrelsen. Uppgiftsskyldigheten gäller ”patienter som 
vårdats inom den slutna hälso- och sjukvården” och ”patienter 
som behandlats av läkare inom den del av den öppna vården 
som inte är primärvård”.

Resultatet blev en stor besvikelse. Om man skall tro Swedevox 
startade 2011 över 6500 patienter CPAP vid de kliniker som rap-
porterar till registret. Om man skall tro Socialstyrelsens patient-
register var det 2000 patienter. Men registren var bara samstäm-
miga för 7 % av patienterna – det var alltså inte samma individer 
som registrerades. Min egen klinik nådde 83 % samstämmighet, 
men även där hade Swedevox fler patienter än Socialstyrelsen.

Korskörning mot av Socialstyrelens patientregister är alltså en 
oduglig metod för täckningsgradsundersökning av våra CPAP-
patienter.  
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BENGT MIdGREN
docent överläkare

Lung- och Allergikliniken, Skånes 
Universitetssjukhus i Lund.

Registerhållare för Andningssviktregistret 
Swedevox.

Varför är det så illa?
Det finns flera förklaringar till att vi inte kan använda Social-
styrelens Patientregister som validering av våra registerdata i 
Swedevox.

En fundamental svaghet som vi inte kommer runt är att 
patientregistet endast innehåller slutenvårdstillfällen och lä-
karbesök, inte besök hos sköterska eller sjukgymnast. Denna 
omoderna syn på sjukvård gör att det arbete som utförs av våra 
specialistsjuksköterskor inte syns på centralt håll. Våra egna re-
gister är enda sättet att synliggöra verksamheten.

Dåliga KVÅ-koder är ett annat genuint problem. AG061 (Ut-
redning inför planerad behandling med luftvägsmottryck CPAP 
eller BiPAP) är för närvarande den enda rimliga koden. Den 
har dock beskrivningen ”Stegvis ökning av exspiratoriskt tryck 
med samtidig oximetri” vilket känns som en förflyttning 15 år 
tillbaks i tiden.

Rätt KVÅ-kod för start av sömnapnébehandling med CPAP from 1/1 
2014.

Rätt KVÅ-kod för start av syrgas i hemmet.

Rätt KVÅ-kod för start av respiratorbehandling i hemmet.

Vi har därför via SLMF fått Socialstyrelsen att införa en ny 
kod från 1/1 2014, nämligen DG027 Inledande av långtidsbe-
handling med luftvägsmottryck CPAP eller BilevelPAP med 
beskrivningen Avser långtidsbehandling i hemmet, främst vid 
sömnapné.

Om denna kod skall förbättra situationen krävs att den knyts 
till ett läkarbesök, annars kommer den aldrig att synas på cen-
tralt håll.

Vid genomgång av Patientregistret fann vi en del andra över-
raskningar. En klinik i Stockholm som vi vet inte provar ut CPAP 
hade över 600 läkarbesök med KVÅ AG061 under 2012. Orsaken 
verkar vara att man kodar de nattliga andningsregistreringarna 
dubbelt. Man använder helt korrekt AV100 Sömnapnéutredning 
II med beskrivningen ”Registrering under sömn. Oximetri, and-
nings- och rörelseregistrering, med eller utan CO2-mätning”. Men 
man dubbelregistrerar också AG061 (Utredning inför planerad 
behandling med luftvägsmottryck CPAP eller BiPAP) men tar 
då inte hänsyn till beskrivningen ”Stegvis ökning av exspirato-
riskt tryck med samtidig oximetri”. Min personliga gissning är 
att någon DRG-kunnig person har upptäckt vilka koder som 
ger mest ersättning.

Missad kodning är ett genuint problem. För 2012 gjordes en-
dast 421 behandlingsstarter för syrgas i hemmet enligt Patient-
registret mot 1250 enligt Swedevox. Där kan man ändå tycka 
att de flesta borde ha gjorts i anslutning till slutenvårdstillfällen 
eller läkarbesök. En felkälla kan vara att patienten vårdats på 
annan klinik där man helt enkelt missat att journalföra AG062 
i epikrisen.

Vidare gjordes enligt Patientregistret endast 163 starter av 
hemrespirator samma år, Swedevox känner till 426. Där har vi 
mindre förståelse för hur man kan missa ca 60 % av patienterna 
– det borde ju finnas en läkarordinatör i närheten vid behand-
lingsstart kan man tycka.

Vad skall vi göra?
Nuvarande koder för start av hemsyrgas AG062 och hemrespi-
rator AG063 har rimliga beskrivningar. Likväl har vi, dvs landets 
lungläkare, missat att använda dem i ca 2/3 av fallen där vi borde 
gjort det.
• Använd KVÅ-koderna! 
• Använd dem vid rätt patientkontakter, dvs läkarbesök och 

slutenvårdstillfällen! 
• Använd rätt KVÅ-koder! 



Annons
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Endobronkiella ventiler för svår kOL 
– är det bra?

Resultat av HTA-analys

Bakgrund 
KOL och lungemfysem är folksjukdomar i Sverige med en be-
räknad prevalens hos vuxna på cirka 5 – 10 %. Antalet patienter 
med svår KOL i stadierna 3 och 4 skattas till 120 000 – 240 000. 

Behandlingen av svår KOL är ofta begränsad till insatser som 
intensiv inhalationsterapi, långtids oxygenbehandling och reha-
bilitering. Man har även försökt med lungvolymsreducerande 
kirurgi på väl utvalda patienter med svår KOL. Denna åtgärd var 
dock behäftad med ökad komplikationsrisk och en mortalitet 
kring 5 – 10 %. Den största randomiserade kontrollerade (RCT) 
studien med 1218 kirurgiskt behandlade patienter rapporterade 
en dödlighet på 7,9 % hos de opererade jämfört med 1,3 % i den 
medicinskt behandlade kontrollgruppen (MA Edwards 2009). 

Lungtransplantation kan komma ifråga hos ett fåtal väl selek-
terade patienter med svår KOL som inte har kontraindikatio-
ner, och i dagsläget (2012) transplanteras cirka 30 patienter/år i 
Sverige med KOL-diagnos. Hos de med alfa-1 antitrypsinbris-
torsakat emfysem kan man påvisa en klart förlängd överlevnad 
(Tanash et al 2011), men för övriga KOL-patienter gäller i huvud-
sak ökad livskvalitet och lungfunktion efter lungtransplantation 
(Stavem K et al 2006). 

Endoskopisk lungvolymsreduktion (ELVR) introducerades 
2002 och innebär att man via flexibelt bronkoskop för ned en-
vägsventiler i de centrala luftrören med syftet att ockludera de 
mest förstörda och emfysematiska lungsegmenten. Ventilerna 
fungerar som backventiler, dvs. de släpper genom luft på ut-
andningen, men inte på inandningen. Slem och sekret kan även 
passera. Man åstadkommer en volymsminskning och ibland en 
atelektas av området med minskad hyperinflation av lungorna 
som följd. 

Två typer av ventiler för ELVR finns kommersiellt tillgängliga, 
Zephyr från Pulmonx och Spiration från Olympus (se bild 1). 

Health Technology Assessment (HTA)
HTA innebär en metodisk utvärdering av metoder och tekniker 
inom hälso- och sjukvården. Det är ett vetenskapligt baserat 
beslutsunderlag i formen av ett frågeformulär med 25 frågor 
inkluderande en systematisk litteraturöversikt (Bergh et al LT 
2010). Metoden används internationellt alltmer för att evalu-
era vilket stöd som finns för nya behandlingsmetoder i vården, 
och i Västra Götalands regionen finns sedan 2007 ett regionalt 
HTA-centrum inrättat för medicinsk utvärdering (http://www.
sahlgrenska.se/hta-centrum).

Vår systematiska litteratursökning identifierade totalt 21 artik-
lar som mötte sökkriterierna. Av dessa var 10 studier med enbart 
små fallserier eller av dålig vetenskaplig kvalitet och exkludera-
des därför. Åtta studier hade ingen RCT design och användes 
enbart för komplikationsvärdering av ELVR-metoden. 

Av de återstående var tre studier randomiserade kontrollerade 
multicenterstudier där effekten av ELVR på svår KOL studerades 
på sammantaget 571 patienter. En studie hade en enkelblindad 
sk. sham-kontrollerad design (kontrollerna sövdes men fick 
ingen ventil) med tre månaders uppföljningstid (Ninane et al 
2012). De två andra var öppna 2:1 fall – kontroll studier med 
6 månaders uppföljning (Sciurba 2010, Herth 2012). Dessa tre 
studier granskades enligt SBU’s mall för evidensgradering av 
vetenskapligt underlag.

Sammanfattningsvis hittades ingen signifikant skillnad i 
mortalitet, dyspneindex, 6-minuters gångtest, eller FEV1 mel-
lan grupperna. Livskvalitetsmått (QoL) visade en statistiskt 
signifikant skillnad till EVLR’s fördel, men av så liten magnitud 
att den bedöms icke-kliniskt relevant. Intressant nog såg man 
samma ökning av QoL i båda grupperna i sham-studien, dvs de 
som trodde de erhöll ventiler förbättrades i samma utsträckning 
som de som verkligen fick behandling (Ninane et al). 



KOL

Förekomst av komplikationer efter ELVR (8 övriga non-RCT 
studierna) hade en stor variation. Mortalitet varierade mellan 
0 % – 7 %, pneumothorax mellan 0 % – 12 %, pneumoni mellan 
1 % – 14 %, och förekomst av akut exacerbation mellan 2 % – 17 %. 
Ventil migration rapporterades inte I alla studier, men varierade 
mellan 2 % – 24 %. Andra komplikationer som hemoptys, dyspne 
och bronkit låg mellan 2 % – 23 %. 

Kostnaden för EVLR behandlingen skattades till mellan 80 
000 – 120 000 SEK beroende på antalet ventiler och graden av 
preoperativ utredning samt uppföljning. 

Den etiska analysen visade att det för närvarande inte finns 
några orsaker att förorda införandet av ELVR. 

HTA-analysen konkluderade att det idag inte föreligger håll-
bara vetenskapliga resultat som försvarar införandet av ELVR för 
behandling av svår KOL. Det finns klara problem med den ökade 
komplikationsrisken, bristen på övertygande kliniskt relevanta 
effekter samt en kostnad som inte står i relation till de resultat 
som uppnås. Det är heller inte klarlagt om man skall behandla 
enbart en sida och försöka uppnå atelektas, eller båda sidor utan 
att eftersträva detta. 

En genomgång av databasen www.clinicaltrials.gov avslöjade 
12 pågående studier av ELVR för KOL. Fem rekryterar patienter, 
tre är aktiva men har inte påbörjat rekrytera, och fyra har slut-
förts men inte publicerats. Detta visar på ett intresse för meto-
den och att det är sannolikt att ny och kanske kliniskt användbar 
information om ELVR kommer att publiceras de närmaste åren. 

GERdT C. RIISE
CATHARINA dELLBORG

ANdERS THYLéN
Samtliga vid Lungkliniken, Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset, Göteborg.
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Lungonkologiskt centrum
– klart för Nya karolinska

Bakgrund – varför skapade vi 
ett Lungonkologiskt centrum vid 
karolinska?
De ursprungliga tankarna och idéerna 
kring ett Lungonkologiskt centrum vid 
Karolinska Universitetssjukhuset fanns 
sedan inledningen av 2000-talet. Initiativ-
tagare och drivande krafter under denna 
mer virtuella fas var bland annat dr Karl-
Gustav Kölbeck, Lung Allergikliniken och 
professor Rolf Lewensohn, Onkologiska 
kliniken. Efter tillkomsten utav SLL:s re-
gionala cancerplan 2008-2010 stod det 
alltmer klart att den lungcancervård som 
bedrevs vid Karolinska inte fullt ut upp-
fyllde kvalitetskraven. Interna och externa 
revisioner av lungcancervården utmyn-
nade i ett antal slutsatser: 
• Det finns för få vårdplatser inom 

lungonkologi.
• Vårdkedjan är för splittrad
 Som en konsekvens av att det finns för 

få vårdplatser inom lungonkologi och 
att vårdkedjan är för splittrad, hamnar 
många lungcancerpatienter för länge 
och för ofta på intagningsavdelningar 
i anslutning till akutmottagningarna. 

• Patientfokus var inte heller alla gånger 
definierat vare sig för vårdgivare eller 
för patienter. 

• Beslutsforum kunde också sägas vara 
delvis oklart, det fanns vid denna tid 2 
olika kliniker: Lung Allergikliniken och 
Onkologiska kliniker med sammanlagt 
4 olika siter eller avdelningar för lung-
cancerpatienter. 

• Väntetider och ledtider för utredning 
och behandling bedömdes vara för långa. 

• FoUU-aktiviteten bedömdes vara för låg.

Samtidigt äskade Hälso- och Sjukvårds-
nämnden (HSN) en handlingsplan som 
tydligt skulle beskriva hur den framtida 
vården av lungcancerpatienter inom SLL 
skulle bedrivas. Som en följd av denna re-
vision beslöt därför verksamhetscheferna 
för Lung Allergikliniken och Onkologiska 
kliniken och divisionschefen för Thorax 
Onkologidivisionen att realisera planerna 
för ett Lungonkologiskt centrum. Det stod 
mycket tidigt klart för alla inblandade att 

ett så pass omfattande projekt krävde en 
extern projektledare som vi också fick 
ifrån centrala staber vid Karolinska Uni-
versitetssjukhuset. Projektupplägget, det 
fortsatta stödet från divisionsledning och 
även sjukhusledning, kan sägas ha varit 
helt avgörande för att vi kunde driva pro-
jektet ifrån virtuell fas till den nuvarande 
implementeringsfasen. 

Projektupplägg – hur gick vi till väga?
Under våren 2012 sammankallades till 
5-6 stycken workshops föregånget av en 
s.k. retreat. Syftet med den senare var att 
under rimligt angenäma former samla 
20-30 stycken medarbetare från Lung 
Allergikliniken respektive Onkologiska 
kliniken och försöka få allas medverkan 
och förståelse för vilken metod som pro-
jektet skulle drivas genom. Vi ville även 
probleminventera och planera för kom-
mande workshops. Även om Lung Aller-
gikliniken och Onkologiska kliniken har 
samarbetat kring lungcancerpatienterna 
sedan ett par decennier tillbaka så kvar-
stod det en del skillnader i synen på hur 
lungcancerpatienter skall utredas och be-
handlas. De möten som hölls under vå-

ren 2012 handlade bl.a. om hur vi skulle 
överbrygga dessa åsiktsskillnader på ett 
för patienten gynnsamt sätt och dessutom 
syftade mötena till att försöka förbättra 
kommunikationen mellan respektive kli-
niks medarbetare och även till att skapa 
en ökad förståelse för eventuella skillna-
der i s.k. klinikkultur. Mer projektorien-
terat handlade våren 2012:s möten om 
problemanalys, färdigställande av vision 
för Lungonkologiskt centrum, identifie-
ring av s.k. kritiska framgångsfaktorer, ut-
kast till en såväl långsiktig som kortsiktig 
målbild. I efterhand kan jag inte annat än 
imponeras, inte bara av den mycket höga 
närvaron vid samtliga dessa möten, utan 
även av det kraftfulla engagemang som 
alla visade prov på under mötena. Som 
framgår utav den övergripande visionen, 
bild 1, samlades vi kring uttrycket: Vi tar 
ansvar för lungcancervården i Stockholm, 
genom att: 
• Alla deltar i utvecklingen av framtidens 

vård
• Alla är med i en väl samlad vårdkedja 

där patienten får rätt vård i rätt tid
• Alla delar med sig av sin kunskap och tar 

ansvar för en trygg och god arbetsmiljö.

Lars Joakim Lundkvist – biträdande hälso- och sjukvårdslandstingsråd i SLL – klipper bandet, 
omgiven av (vä) Thomas Walz, verksamhetschef för Onkologkliniken och (hö) Olov Anders-
son, verksamhetschef för LungAllergi Kliniken, båda vid Karolinska Universitetssjukhuset.



20 Lung & Allergiforum  •  Nummer 3/2013

Lungonkologiskt centrum

Fokusområden
Projektarbetet fortskred sedan under hös-
ten 2012 i huvudsak enligt de fokusom-
råden som framgår av bild 2. Inom varje 
fokusområde identifierades projektan-
svariga och för respektive projekt utsågs 
representanter ifrån Lung Allergikliniken 
och ifrån Onkologiska kliniken (för fokus-
område sjukvård har detta varit dr Cecilia 
Bredin respektive dr Mattias Hedman). 
Respektive projekt konkretiserades sedan 
genom s.k. minidirektiv där projektets 
namn framgår och vilket fokusområde 
detta tillhör, vilka som är projektledare 
och vilka som ingår i arbetsgruppen. En 
kort beskrivning av problembilden och 
även en kort beskrivning av mål och 
syfte, ryms i detta s.k. minidirektiv. Det 
krävdes inte ett, utan snarare 10-15 mö-
ten/projektområde om 1-2 timmar under 
egentligen normal drift, dvs. utan att man 
låter övrig sjukvård, forskning och utbild-
ning påverkas. Konsekvensen blir natur-
ligtvis att det som man tror sig klara av 
under loppet av någon månad vanligen tar 
betydligt längre tid om man eftersträvar 
ett slutresultat som innebär en verklig 
förändring av i detta fall lungcancersjuk-
vården. Under hela processen har sedan 
återkoppling av arbetsgruppens arbete 
skett till en styrgrupp där verksamhets-
chef för respektive klinik och divisions-
chef samt extern projektledare bland an-
nat ingår. Retrospektivt kan vi konstatera 
att fokusområde sjukvård logiskt nog har 
tjänat som lok för projektgenomförandet 
medan de fokusområden som ägnat sig åt 
utbildning och forskning successivt för-
väntas komma på plats. 

Resultat – har vi egentligen förändrat 
något?
Den högtidliga invigningen av Lungon-
kologiskt centrum skedde 23 november 
2012 under närvaro av bland annat Lars-
Joakim Lundqvist, Biträdande hälso- och 
sjukvårdslandtingsråd, Stockholms Läns 
Landsting. Rent praktiskt och mest på-
tagligt hade vi då sedan några månader 
tillbaka verkställt den första fasen av kon-
centrationen av lungcancervården i SLL: 
en vårdavdelning med speciell profil mot 
lungcancer. Avdelningen finns fysiskt 
i Thoraxhuset i Solna inom ramen för 
Lung Allergikliniken, omvårdnadsper-
sonal kommer från Lung Allergikliniken 
medan den egentliga nyheten är att lä-
karbemanningen utgörs av en specialist 
från Onkologkliniken, en ickespecialist 

Bild 2

från Onkologkliniken samt en specialist 
från Lung Allergikliniken och en icke 
specialist från Lung Allergikliniken. En 
viktig punkt på den dagliga agendan är 
en gemensam samling för medarbetarna 
på avdelningen på morgonen i syfte att 
på ett och rationellt och för patienten 
bra sätt fördela arbetsuppgifterna mellan 
respektive medarbetare och tillse att det 
s.k. patientflödet hålls optimalt. Som ti-
digare ligger i allt väsentligt all utredning 
av lungcancer inom SLL inom ramen för 
Lung Allergiklinikens s.k. dagvårdsav-
delningarna, onkologklinikerna ansvarar 
för strålbehandling och kombinationsbe-

handling med strål- och cytostatikabe-
handling. Lung Allergikliniken, Karolin-
ska, finns som kanske bekant vid 2 olika 
hus, ett i Solna och ett i Huddinge och 
framgent har vi tagit ett inriktningsbeslut 
om att mer kurativt syftande behandling 
skall dirigeras mot Solna medan patien-
ter med mer renodlade palliativa behov 
företrädelsevis skall tas omhand i Hud-
dinge. Det finns all anledning att behålla 
det mer renodlade utredningsarbetet 
innefattande bland annat bronkoskopi in-
klusive EBUS både i Solna och Huddinge. 
Polikliniska patienter vid Södersjukhuset, 
Danderyds sjukhus och St Görans sjuk-

Bild 1
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Bild 3hus remitteras till Karolinska. De patien-
ter som inkommer till dessa sjukhus via 
akutmottagningen och där utredningen 
kommer att ske med sängbunden patient 
kan utredas med bronkoskopi etc. via de 
lungmedicinska specialister som finns på 
respektive sjukhus. Under hösten 2012 
fortsatte sedan arbetet inom respektive 
projektgrupp, man sände återkopplingar 
till styrgrupp i god takt. 

I slutet av 2013 genomförde vi en om-
start av projektet via en andra s.k. retreat. 
Vi ville nu börja tackla utredningsdelen av 
projektet. Vi startade med att beskriva de 
faktiska volymer som finns inom den s.k. 
lungcancerprocessen. Som framgår utav 
bild 3 är remissinflödet utomordentligt 
stort och dessutom underkastat en del 
dramatiska svängningar under året. Det 
framgår också av bilden att utredning av 
lungcancer successivt blir mer krävande, 
Lung Allergikliniken är t.ex. den största 
beställaren av t.ex. PET-CT-undersök-
ningar vid Karolinska. Ultraljudsledda 
punktioner av lesioner via bronkoskop 
eller gastroskop kräver särskilda logistiska 
samband. Essentiellt för lungcancerpro-
cessen är som tidigare samverkan med pa-
tologi, radiologi, neuroradiologi, fysiologi 
samt thoraxkirurgi. 

Vårdkedjan inom Lungonkologiskt centr-
um beskrivs översiktligt inom bild 4, där 
det bland annat framgår att den s.k. tera-
pifasen kan leda fram till 5 olika utfall. Det 
s.k. optimerade tidsflödet, bild 5, innefat-
tar en utredningsfas som endast omfattar 
cirka 14 dagar och de flesta rubrikerna på 
respektive box är säkert välbekanta, möj-
ligen med undantag av ”diagnos koordi-
nator”, denna funktion vid dag 11 innebär 
att man cirka två dagar innan den s.k. 
terapikonferensen gör en genomgång av 
utredningsflödet, dvs. vid genomgång av 
väntelistan till konferens med individuella 
vårdplanerna. Arbetet innebär ibland att 
man får kontakta patolog, radiolog eller 
klinisk fysiolog etc. om provsvar inte finns 
klara i tid enligt patientens vårdplan och 
säkerställa att materialet finns tillgängligt 
så att man kan fatta ett behandlingsbeslut 
vid terapikonferensen. Erfarenhetsmäs-
sigt har det annars varit väldigt vanligt 
att patienten har anmälts till s.k. mul-
tidisciplinär konferens, beslutsmaterial 
har sedan fattats, vanligen rör det sig om 
försenade svar ifrån t.ex. patolog/cytolog 
varför behandlingsbeslut inte kan tas och 
processen har fått förskjutas en vecka och 

samtidigt har man tagit upp dyrbar tid vid 
aktuell konferens i onödan. Arbetsgrup-
perna har även identifierat ett s.k. optime-
rat tidsflöde för terapifasen, detta arbete 
är dock ej klart. Redan nu föreligger dock 
korta ledtider till inledande av cytosta-
tika, radioterapi, medan väntetiderna till 
kirurgi kan variera mellan 3-6 veckor.

En mycket viktig resultatdel är införandet 
av den s.k. gemensamma (för Solna och 

Huddinge) remisskorgen. Remisshante-
ringen innefattar förenklat mottagande 
av företrädelsevis elektroniska remisser 
(cirka 20-40 % av remisserna är dock fort-
farande tyvärr i pappersformat), registre-
ring av remiss, länkning av bilder, remiss 
till thoraxradiolog, thoraxradiologiska 
granskning vid s.k. utredningskonferens 
samt dokumentation av denna granskning 
och därefter uppföljande patientkontakt 
för meddelande av fortsatt utredning via 

Bild 4
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den s.k. individuella vårdplanen. ”Den ge-
mensamma remisskorgen” har inneburit 
att en överläkare på heltid varannan vecka 
i Huddinge och varannan vecka i Solna 
friställs för denna uppgift. Samtidigt har 
denna s.k. koordinatorläkare en central 
uppgift att stödja sjuksköterskekoordi-
natorn i utredningsflödet, stämma av 
checklistan inför terapikonferensen och 
att dessutom vara huvudansvarig för 
veckans konferenser inom LOC. Den 
harmonisering utav remissbedömningen 
som sker mellan de olika utredningsin-
stanserna kan sägas utgöra grunden för 
att patienten skall få en rättvis, jämlik och 
god vård. 

Andra mycket väsentliga framsteg som 
gjorts är att utvecklingen av ett modernt 
individualiserad webbaserad patientin-
formationssytem initierats, att det har 
utförts en omfattande patientenkät för 
att ge kunskap om hur omhändertagandet 
uppfattas av patienter. Vi har också tagit 
fram en modell för snabb lungcancerut-
redning där utredande klinik har infly-
tande över hela vårdprocessen. Beslut har 
också fattats om att gå vidare med utveck-
landet av ett s.k. webbaserat processtöd 
för hela lungcancerprocessen (RealQ). 
Sist men inte minst har vi trots klinisk 
vardag i det omfattande processarbetet 

kunnat utveckla principer för individuell 
skräddarsydd behandling av lungcancer-
patienter där vi genom användare av s.k. 
biomarkörer kunna komma till rationella 
och relevanta behandlingsval via moleky-
lärpatologisk analys. 

Nuläge 
Under hösten 2013 initieras ett förbätt-
ringsarbete på vårdavdelningen för lung-
cancerpatienterna med deltagande av 
berörda chefer från Lung Allergikliniken 
och Onkologkliniken med det övergri-
pande målet att öka patientnyttan och 
förbättra arbetsmiljön och förhindra slö-
seri och minska patientens s.k. onyttiga 
tid. Vi kommer då mer i detalj att studera 
lungcancerflödet utgående från de vård-
behov som genereras från medicinakut, 
onkologisk akutmottagning, andra kli-
niker vid Karolinska, primärvården och 
andra sjukhus, vilka alla i slutändan kan 
generera inläggningsfall på den särskilda 
lungcanceravdelningen inom LOC. Sam-
tidigt är det viktigt att mer i detalj stu-
dera flödet mellan lungcanceravdelningen 
och vårdavdelningen i Huddinges som 
åtminstone tillsvidare har en inte obe-
tydlig andel patienter med lungcancer 
och samspelet mellan respektive sjukhus 
dagvårdsavdelningar.  Vi kommer också 
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att nogsamt följa processen där patienten 
bereds tillfälle för vård, antingen i hem-
met, ASIH eller på s.k. hospice. Detta ar-
bete kommer att ta åtminstone ett 10-tal 
möten i anspråk under hösten 2013, men 
den tidsåtgången är en god investering 
om vi kan notera en förbättrad kvalitet på 
vård- och omvårdnad, ökad patientsäker-
het, få till en jämnare utskrivning av pa-
tienter och mer generellt använda våra re-
surser inklusive vårdplatser på ett sådant 
sätt att det bättre gagnar patienterna. Det 
finns all anledning och tro att vi genom 
arbetet även kommer att kunna förbättra 
arbetsmiljön via förändrade arbetssätt, 
åstadkomma en ökad generell delaktighet 
i personalgruppen på ett bättre sätt så att 
vi i slutändan kanske till och med vinner 
tid och minskar den stress som annars 
gärna karaktäriserar avdelningsarbetet. 
Vi kommer här att ha fortsatt stöd ifrån 
sjukhusets staber via såväl HR som SVU 
(Strategisk verksamhetsutveckling). Det 
kommer också nu som tidigare att vara 
oerhört värdefullt med det stöd vi får vi 
från divisions – och sjukhusledning. 

Ett mycket påtagligt resultat utav det 
omfattande arbete som alla har bedrivit 
under de senaste åren med LOC är att vi 
nu alla kan glädja oss åt att man vid pre-
sentationer av Nya Karolinska gärna lyfter 
LOC som ett gott exempel på hur sjuk-
vård kan organiseras och praktiskt bedri-
vas tvärprofessionellt och utan klinikrevir.  
Därmed kanske vi kan säga oss ha tagit 
oss ett gott stycke ifrån den ursprungliga 
punkten vi befann oss vid med tämligen 
svidande extern analys av hur lungcancer-
vården fungerade inom SLL och i stället 
gå mot en framtid med ett högkvalitativt 
LOC där patientens självklara rätt till ex-
cellent vård i rätt tid och med rätt fokus 
tillvaratas. 

OLOV ANdERSSON
Verksamhetschef

Lung Allergikliniken
Karolinska Universitetssjukhus
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Nordiskt samarbete inom allergologi
Sammanfattning från NFA 2013, nordiska kliniska allergisymposiet

Vilket land skulle ni tänka på först om 
ni planerar att studera allergologins 
genetiska och ekonomiska aspekter 
samt miljöaspekter i en väldigt kom-
pakt, homogen och naturlig omgiv-
ning? det finns ett sådant land som 
bjuder på alla förutsättningar för dessa 
studier och dessutom i en magnifik 
miljö – landet heter Island. detta fick 
vi allergologer som deltog på 3:e nord-
iska kliniska allergisymposiet i Reykja-
vik bekräftat.

Nordiska länder har en lång sam-
arbetstradition inom allergologi. 
Som en paraplyorganisation för 

allergologiföreningarna från Sverige, 
Norge, Danmark, Finland och Island 
fungerar NFA, Nordisk Förening för Al-
lergologiforskning, som genom åren har 
hållit olika sammankomster. I slutet av 
förra seklet hölls dessa sammankomster 
i form av ”Nordic Congress of Allergo-
logy” – det organiserades sammanlagt 21 
sådana kongresser tills man efter Reykja-
vik-kongressen 2002 bestämde sig för att 
ändra upplägget. Därefter har den bäran-
de sammankomstkraften varit ett veten-
skapligt forskarsymposium riktat framför 
allt till yngre forskare, och under senare år 
har det även kompletterats med kliniska 
symposier som senast arrangerades nära 
Stockholm i februari 2012 under SFFA:s 
regi med titeln ”Svår allergi”. Därefter fick 
man tyvärr ställa in det planerade 9:e ve-
tenskapliga forskarsymposiet i Norge hös-
ten 2011 och därför väntade NFA nu med 
spänning på hur man skulle lyckas med 
det planerade kliniska symposiet 2013. 
Men all anledning för oro visade sig vara 
obefogad. Island och Reykjavik välkom-
nade med sina långa ljusa dagar i slutet 
av maj sammanlagt 155 kongressdelegater 
och Sverige med sina 34 deltagare var till-
sammans med Island det mest represen-
terade landet. Symposiet hölls på hotell 
Natura i Reykjavik – ett lagom stort hotell 
där såväl Bobby Fisher som Boris Spas-
skij bodde under deras VM-titelmatch i 
schack 1972, vilken också kallas för år-
hundradets match inom schack. Bland 
de svenska deltagarna fanns tre ST-läka-
re som hade fått resestipendiet från SAS 

(Svensk allergiforsknings stiftelse)/SFFA 
för detta ändamål: Marianne Eriksson 
från Sahlgrenska, Göteborg, Linda Cur-
stedt från S:t Göran i Stockholm och Josef 
Brandström från Sachsska Barnsjukhuset 
i Stockholm. 

Nu tillbaka till förutsättningarna för de 
lyckade allergologistudierna gjorda på 
Island. Med tanke på den isländska ho-
mogena befolkningen var det kanske inte 
oväntat att symposiets inledande presen-
tation gav en översikt om aktuella gene-
tikstudier. Sedan gled man vidare till de 
riktigt glödhetta miljöaspekterna. Gud-
run Pétursdóttir som leder kommittén 
utsedd av den isländska hälsoministern 
för studier om hälsoeffekter av Eyjafjal-
lajökulls vulkanutbrott 2010 fångade al-
las uppmärksamhet med sin humoristiska 
berättarstil: bara faktum att till skillnad 
från övriga Europa med stängda flygplat-
ser och total flygkaos som följd förblev 
Reykjaviks flygplats öppen var anledning 
nog för självironi! En jämförelse mellan 
vuxna individer från Södra Island som ex-

ponerades för vulkanaskan under utbrot-
tet och icke-exponerade nord-islänningar 
visade en klart ökad förekomst av respira-
toriska samt mentala besvär 6-9 månader 
efter utbrottet. T.ex. hade den exponerade 
grupp odds ratio för hosta 2,3 samt för 
dyspné 1,6 även om astmaförekomsten i 
båda grupperna var likvärdig. Däremot 
verkar en ännu längre tids uppföljning 
inte tyda på några kvarstående besvär. 
En annan miljöaspekt lämpad för studier 
på Island är inomhusfuktighetens effekt, 
sammanfattad av Maria Gunnbjörns-
dóttir. Som det sägs, kommer regnet på 
Island inte vertikalt, utan horisontellt. 
Vattenskador i Reykjaviks inomhusmiljö 
förekommer i 20 % av bostäder jämfört 
med t ex Göteborgs 7,7 % – och då är ju 
Göteborg inte känt som Europas torraste 
stad heller. Fuktighet i sin tur kan orsaka 
hosta genom ökad mikrobiell växt – vil-
ket i sin tur resulterar i högre mängd av 
sporer, cellulära fragment, endo- och my-
kotoxiner. 

Och till sist de ekonomiska aspek-
terna: varför skulle Island vara anpassat 

Hotell ”Natura” Reykjavik (symposiets lokal).
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för sådana studier? Det fick vi höra un-
der den avslutande presentationen av 
Unnur Steina Björnsdóttir. Den ekono-
miska krisen drabbade ju Island faktiskt 
ett tag innan Eyjafjallajökulls utbrott och 
föranledde att i slutet av 2009 fick alla 
patienter som inte uppfyllde särskilda 
kriterier sin kombinationsmedicinering 
med inhalationskortison + långverkande 
beta2-agonist utbytt mot monoterapi. 
Resonemanget bakom beslutet var bland 
annat att på detta sätt skulle man kunna 
identifiera patienter som egentligen inte 
är i behov av kombinationspreparat. Detta 
resulterade i att den dagliga definierade 
dosen (DDD) av kombinationspreparat 
utskrivna på Island halverade från ca 
200 000 i slutet av 2009 till ca 100 000 i 
början av 2010. Effekten av denna åtgärd 
studerades på sammanlagd 13 814 patien-
ter med astma och/eller KOL som under 
2009 hade fått kombinationspreparat ut-
skrivet. Vid kontrolltidpunkten efter bytet 
från kombinationspreparaten hade 11 919 
patienter fortfarande sina symptom väl-
kontrollerade, medan hos 1895 patienter 
var luftvägsbesvären dåligt kontrollerade. 
Antal recept på orala steroider ökade ef-
ter bytet med 67% och inte förvånansvärt 

var det just de patienter som hade stått på 
kontinuerlig behandling med kombina-
tionspreparat som stod för största delen 
av ökningen – för deras del var ökningen 
nästan dubbel, 87 %. Även antal sjuk-
vårdskontakter hos astma/KOL patien-
ter ökade, i genomsnitt 44 %. Men här var 
just bland de sporadiska användarna av 
kombinationspreparat som ökningen var 
störst, hela 71 %. Budskapet som våra is-
ländska kollegor förmedlade till de nord-
iska grannländerna låter sig tolkas som att 
de medicinska prioriteringarna måste gå 
före ekonomiska åtgärder.

Självklart handlade NFA-symposiet inte 
bara om Island. Mellan de isländska in-
läggen i början och slutet var det ett 
spännande program med bidrag från alla 
nordiska föreningar. Från Sveriges sida 
berättade till exempel Caroline Nilsson 
från Sachsska Barnsjukhuset om be-
handling av svår födoämnesallergi med 
bl.a. omalizumab. Hon presenterade två 
fall med lyckad oral immunterapi mot 
mjölkprotein under omalizumab-skydd 
där båda barnen nu dricker mjölk dagli-
gen och CDsens har minskat ordentligt. 
Att prediktera eventuella svåra reaktioner 

på födoämnen är svårt och IgE nivåer 
samt pricktest hjälper oss tyvärr inte i 
detta avseende – kanske går det bättre 
att använda CDsens framöver?

Magnus Borres penetrerade hur vi med 
hjälp av rekombinanta allergen skulle 
kunna höja specificiteten vid diagnostik 
av såväl födoämnes- men också pälsdjur-
sallergi. Korsreaktioner förekommer även 
mellan allergen från våra vanligaste hus-
djur såsom katt, hund och häst och detta 
kan leda till att pricktester och IgE-svar 
övertolkas av oerfarna. Med några exem-
pel från den kliniska praktiken visade han 
hur komponentdiagnostiken har hjälpt 
till att identifiera det primära sensibilise-
rande ämnet och ge råd till familjer hur 
de kan förhålla sig vid val av pälsdjur el-
ler inte till barnen. T.ex. serum albumin 
komponenterna Fel d2 hos katt, Can f3 
hos hund samt Equ c3 hos häst tillhör till 
de korsreaktiva mindre komponenterna 
som inte visar på äkta allergi, medan se-
kretoglobin Fel d1 och lipokaliner Fel d4, 
Can f1 samt f2 och Equ c1 är specifika eller 
primära komponenter.

Finland är sedan länge välkänt för sina 
studier inom allergiprevention med pre- 
och probiotika, och nyheter inom detta 
fält presenterades av Mikael Kuitunen. 
För det första fick man klart för sig en 
terminologisk skillnad: prebiotika är 
oligosakarider vilka kan ändra tarmens 
mikroflora och påverka utvecklingen 
av immunsystemet medan probiotika 
är levande bakterier. Det finns nu även 
långtidsuppföljningar vid användning av 
pre- samt probiotika, den längsta täcker 
hela 7 år. Studiernas resultat är dock rätt 
så varierande men tyder på att probiotika 
kan minska incidensen av eksemet tidigt 
i livet men har ingen effekt på utveck-
lingen av atopi eller luftvägsallergi. Pro-
fessor Bengt Björkstén som är en svensk 
auktoritet inom området och hade själv 
en presentation om tarmens mikroflora 
och atopi, ansåg att för att få effekt måste 
behandlingen påbörjas under graviditet 
– och att mikrobiell mångfald och inte 
specifika bakterier är viktiga för positiva 
effekten.

Våra finska grannar är inte bara kända 
för studier med probiotika – Finland har 
också varit ett av de första europeiska 
länderna där man har adapterat desensi-
bilisering mot födoämnen hos barn i kli-
nisk praktik vid ett flertal sjukhus. Mika 
Mäkela använde uttrycket SOTI (Specific 
oral tolerance induction) när han berät-

SAS (Svensk allergiforsknings stiftelse)/SFFA resestipendiater Josef Brandström,
Linda Curstedt, Marianne Eriksson.

NFA 2013
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tade om dessa fall med t.ex. mjölk-desen-
sibilisering enligt två olika protokoll hos 
upp till 300 patienter. Nu studeras även 
SOTI mot vetemjöl med nära 100 patien-
ter och sedan 2011 även mot jordnöt där 
det för tillfället är 31 pat inkluderade. Det 
kvarstår dock en del frågor, bl a hur lång 
tid man måste fortsätta med dagligt intag 
av respektive födoämne för att behålla to-
leransen.

Förutom SOTI studeras det inom aller-
genspecifik immunterapi de senaste åren 
även andra nyare sätt att administrera al-
lergen. Direkt intralymfatisk tillförsel av 
allergen har visat sig vara en lovande me-
tod i några studier och nu presenterade 
Hans-Jørgen Malling en dansk erfarenhet 
med intralymfatisk immunterapi (ILIT) 
med gräs. I en placebo-kontrollerad stu-
die, vilket också rapporterades av honom 
och Marianne Witten på EAACI-WAO 
möte i Milano, med 45 gräspollenaller-
giska patienter kunde man dock inte se 
någon positiv effekt på kombinerad symp-
tom-score eller medicinering över pollen-
säsongen vare sig efter 3 eller 6 stycken 
intralymfatiska allergensprutor. Att man 
dock hade lyckats med själva intralymfa-
tiska administreringen av allergenet veri-
fierades med ökat allergen-specifik IgG4 
svar. Om nu den danska erfarenheten 
med ILIT inte var vad man hade direkt 
väntat sig har det gått bättre på andra si-
dan Kattegatt med anti-IgE behandling 
vid kronisk urtikaria. Peter Plaschke sam-
manfattade sin rätt så stora erfarenhet av 
omalizumab-användandet vid svåra fall 
av kronisk urtikaria och även om det inte 
har visat sig vara ett universalmedel hade 
han gott om lyckade fall att beskriva. Vi 
fick också höra erfarenheter från Lene 
Heise Garvey från Dansk Anestesi Al-
lergicentrum där man driver utredningar 
relaterade till komplicerade läkemedels-
reaktioner i samband med operation. Vid 
narkos och operation är det ju som regel 
flera läkemedel inblandade och därför har 
man i Danmark infört protokoll där det 
testas två olika läkemedel per dag med 
pricktest samt intradermal test före pro-
vokation. Den mest sannolika orsaken till 
reaktionen testas i slutet men ibland slu-
tar det med ett riktigt detektivarbete där 
den ”skyldige” kan vara helt oväntat, t.ex. 
en protonpumpshämmare. 

Även presentationer från Norge handla-
de en del om läkemedelsöverkänslighet. 
Mysteriet varför Norge för några år sedan 
hade betydligt högre antal perioperativa 

NFA 2013

anafylaxier jämfört med Sverige (vid ope-
rationer där Esmeron användes var ana-
flylaxiförekomst i Norge 1:5000 och i Sve-
rige 1:83,300) löstes i norsk-svensk samar-
bete och sammanfattades av Eric Florvaag 
som ”folkodin historia”. Svaret visade sig 
vara hostmedicin Tuxi, vilket användes 
frikostigt i Norge men inte i Sverige. Tuxi 
innehåller aktiva ämnet folkodin och 
med allergologisk utredning kom man 
fram att vid sensibilisering mot folkodin 
kan tack vore korsreaktivitet förekomma 
även sensibilisering mot neuromuskulärt 
blockerande medel. Trots övertygande 
data om anafylaxirisken har Europeiska 
läkemedelsmyndigheterna dock rekom-
menderat att patienter som tar folkodin-
innehållande läkemedel kan fortsätta att 
göra detta.

Patienter med AERD, aspirin-exacer-
bated respiratory disease, tillhör per de-
finition till den svårare grupp av astma-
patienter, som oftast har även besvär med 
näspolyper. Försök har gjorts att behandla 
dessa patienter med desensibilisering 
med acetylsalicylsyra (ASA) och ordfö-
rande för norska allergologiföreningen 
Ralph Dollner presenterade erfarenhet 
med denna metod från Rikshopsitalet i 
Oslo. Sedan 2008 har man där behandlat 
103 patienter med ASA desensibilisering, 
vilket innebär först 4-5 dagar inneliggan-
de vård då man ökar varje dag ASA-dos 
i 3 steg tills man kommer till underhålls-
dos 320 mg ASA dagligen. Desensibilise-

ringen kontrolleras därefter med oral eller 
nasal provokation och patienter följes upp 
var 3:e månad. Förutom effekten på astma 
har denna behandlingsmetod även mins-
kat behovet av sinusoperationer.

I och med symposiets slut lämnade Is-
land och symposiets huvudorganisator 
Sigurveig Sigurðardóttir över NFAs ord-
förandeskap till Danmark. Men nästa ge-
mensamma aktivitet kommer att hållas 
i Finland i Tuohilampi – inte långt från 
Helsingfors – i form av det vetenskapliga 
symposiet 27-29 augusti 2014. 

Sigurveig Sigurðardóttir från Island lämnar över NFAs ordförandeskap till 
Hans-Jørgen Malling från Danmark.

Teet Pullerits
Allergimottagning SU/Sahlgrenska, Göteborg
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Patientfall

Patientfall:
Hämoptyser hos kvinna från Somalia

Patienten är en aldrig rökande, icke svensk-talande kvinna 
född 1950 som kom från Somalia 1990. Hon har en tablett-
behandlad diabetes mellitus och fick diagnosen epilepsi 
2006 under vistelse i Italien och i USA. Mellan åren 1993-
1994 behandlades hon på annat sjukhus i Sverige under 6 
månader för TBC. Hon avskrevs efter ytterligare kontroller i 
2 år.

Hon blev aktuell på vårt sjukhus första gången 2008 då 
hon inkom akut p.g.a. partiella kramper på höger sida. 
Hon stod då på T. Metformin och T. Keppra. Hon inla-

des och utredningen gav då upphov till en del frågetecken kring 
kramperna och misstanke om pseudokramper framfördes. På 
grund av misstänkt biverkan av Keppra i form av uttalad trött-
het, sänktes dosen. Patienten upplevde därefter uttalade smär-
tor i kroppen vilket resulterade i ett högt intag av NSAID och 
paracetamol. Man misstänkte leverpåverkan och i det skedet 
seponerades Keppra.

Hon inkom ånyo akut några månader senare efter att ha varit 
på resa till Mecka under några veckor. Mot slutet av vistelsen där 
insjuknade hon med hosta, ont i kroppen och feber. Hon förbätt-
rades efter hemkomsten till Sverige och hade inte längre någon 
feber men fortsatte att hosta. När blodhosta plötsligt debuterade 
sökte hon akut. En lungröntgen visade då bilaterala parenkymn-
filtrat, framförallt på vänster sida, både i under- och överlob. I 
laboratorieproverna noterades SR 23, LPK 8,2 och Hb 143, CRP 
<3, ÖNH-konsult kunde inte påvisa någon blödningskälla ovan 
stämbanden. Man misstänkte pneumoni och patienten lades in 
på infektionsavdelning men avvaktade men man med antibiotika 
tills en sputumodling visade växt av Haemophilus influenzae och 
Klebsiella varefter TrimSulfa insattes. Under vårdtiden sattes en 
PPD som uppmättes till 22 mm. Sputumprover för TB x 3 var 
negativa avseende direktmikroskopi och PCR. Hon förbättrades 
på antibiotika och utskrevs till hemmet.

Hon återkom akut efter ett par veckor med tilltagande värk, 
illamående och matleda. DT thoraxvisade ett fåtal små förkal-
kade körtlar och skrumpnande förändringar i höger ovanlob 
som vid status post TBC. Besvären tolkades som läkemedelsbi-
verkan. TrimSulfa utsattes och besvären klingade av. P.g.a. nya 
blodtillbandade upphostningar efter några månader återinlades 
hon för TBC-utredning. Bronkoskopi visade då en väsentligen 
normal bronkslemhinna utan synlig patologi. BAL från mellan-
loben gav rosafärgade returer. Hon gastroskopierades även med 
normalfynd.

Efter några månader återinkom patienten via akutmottag-
ningen med generell värk i kroppen och med nya blodtillblan-
dade hämoptyser. På DT-thorax sågs nytillkomna multipla 
småfläckiga infiltrat generellt utspritt i lungparenkymet bilat. 
En ny bronkoskopi gjordes utan tecken till blödningar eller in-
trabronkiella förändringar. Patienten utskrevs med cyklokapron 
med planerad uppföljning på infektionsmottagning.

Figur 1 a.

Figur 1 b.

Hon återkom dock akut p.g.a. misstänkta kramper i hemmet 
och på akutmottagningen hade patienten en bevittnad kramp 
som snabbt svarade på behandling. Utredning på neurologkli-
nik visade två generella anfall med medvetandepåverkan under 
vårdtiden. Hon insattes på karbamazepin i upptrappning.
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Omfattande alveolära infiltrat i lungorna, mest uttalat i höger under-
lob. Infiltraten gick i snabb regress.

de följande åren vistades patienten en hel del utomlands och 
vårdas då på sjukhus p.g.a. återkommande krampanfall. Även 
i Sverige vårdades hon vid något tillfälle under samma diag-
nos. Vid några av dessa tillfällen hade patienten hämoptyser. 
På lungrötgen och DT-thorax sågs peribronkiella förtätningar 
snabbt resorberades. Ny utredning med bronkskopi visade ing-
en aktuell blödningskälla varför en pulmonalisangio beställdes. 
Denna utfaller dock utan anmärkning.

Figur 1a och b visar lungrötgenundersökningar med drygt 
en veckas mellanrum. Patienten hade då vårdats p.g.a. kramper 
och hämoptyser.

Diffrentialdiagnostiskt kan man fundera över flera tillstånd 
såsom kollagenoser, systemiska vaskuliter, hjärtsjukdom (t.ex. 
mitralisstenos) eller exogena ordsaker (t.ex. läkemedel och di-
verse droger). Aspirationspneumoni är också en viktig differen-
tialdiagnos. Anmärkningsvärt var dock att lunginfiltraten hos 
denna patient snabbt gick i regress. Trots omfattande utredning-
ar hade man inte kunnat påvisa någon säker orsak till patientens 
återkommande hämoptyser. Det faktum att hämoptyserna kor-
relerade väl med tillfällen av epileptiska anfall gav ledtråd.

Hos denna patient förelåg sannolikt ett s.k. neurogent lungö-
dem. På engelska heter det ”neurogenic pulmonary edema” el-
ler NPE. Detta tillstånd uppträder vanligen inom minuter eller 
timmar efter en svår skada i CNS. Dock finns även snabbare 
och senare förlopp beskrivna. Lungförändringarna resorberas 
vanligen inom dagar.

Det typiska symptomet är andnöd men hämoptyser är vanligt. 
I status noteras tackypné, tackykardi och basala rassel. Allvar-
lighetsgraden varierar mycket. Milda fall upptäcks troligen inte 
men det finns rapporter om fulminanta fall med dödlig utgång. 
Oftast är dock mortaliteten kopplad till den bakomliggande neu-
rologiska sjukdomen. Epileptiska anfall är den valigaste orsaken 
till NPE.

Medulla oblongata anses spela en nyckelroll i utvecklingen av 
NPE. Man kan t.ex. förhindra NPE genom alfaadrenerg blockad 
med fentolamin eller genom att denervera sympatiska nerver till 
lungan. NPE kan också framkallas om ryggmärgen stimuleras 
på nedre cervikalnivå förutsatt att de sympatiska nerverna är 
intakta.

NPE uppkommer genom ett ökat vätskeutträde från lung-
kapillärerna till interstitiet där sannolikt ett ökat hydrostatiskt 
kapillärtrycket spelar en viktig roll även om andra faktorer så-
som en ökad kapillär permeabilitet säkert bidrar till uppkomsten 
av NPE.

Behandlingen fokuseras på bakomliggande neurologisk sjuk-
dom och NPE behandlas bara symptomatiskt. Många patienter 
är hypoxiska och erhåller därför syrgas. I enstaka fall kan pa-
tienten behöva ventilationsunderstöd.  De flesta fall försvinner 
NPE inom loppet av några få dygn.

Hos den aktuella patienten är det synnerligen angeläget att sä-
kerställa adekvat behandling av epilepsin. Noggrann information 
och uppföljning med tolk och anhöriga kan inte nog poängteras.

öL. MICHAEL RUNOLd
Karolinska Universitetssjukhuset.
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Reportage

Nordiska lungkongressen på Island 

För 46:e gången i ordningen träffades nordiska läkare, sjuk-
sköterskor och sjukgymnaster för att presentera det senaste 
inom lungmedicin.  kongressen hölls i Harpan, den nya kon-
gresshallen i Reykjavik som ligger vid hamnen. 

I mitten av juni visade sig Island från sin bästa sida med sol 
och värme och självklart intressant program för alla lung-
intresserade. 
Själv kommer jag från Island och gör min specialistutbildning 

i Göteborg. Därför kändes det extraroligt att åka på kongress i 
Reykjavik.

Första dagen började med välkomsttal och fantastisk lunch. 
Efter det var det dags för de första föreläsningarna. Program-
met började med sömnmedicin, palliation och arbets- och 
miljömedicin. Under arbets- och miljömedicins föreläsning 
diskuterades till exempel effekter av vulkanaska på andnings-
svårigheter. Där gick man igenom Islands erfarenhet efter olika 
vulkanutbrott.

Andra och tredje dagen handlade till stor del om KOL men 
andra ämnen så som infektioner, astma och lungcancer berördes 
också. Föreläsningarna höll hög kvalité och var mycket intres-

santa. Under kongressen fanns det både posterutställning och 
sponsorutställningar.  

Efter kongressen var det många som ville få uppleva Island 
på några timmar. Vissa promenerade i stan och försökte hitta 
spännande upplevelser medan andra hyrde bil och körde runt 
på ön. Det mest populära var att åka den så kallade gyllene 
cirkeln; Tingvalla, Geysir och Gullfoss. Med tanke på att jag 
själv kommer från Island ville jag visa den riktiga bilden av en 
vanlig isländsk bondgård med islandshästar och odling av olika 
grönsaker.  Som bonus odlade man även vindruvor på just den 
bondgården, något som många kanske inte hade förväntat sig!

Det var en upplevelse att åka ”hem” på kongress och att se 
landet med turistögon. Upplevelsen förstärktes av att jag fick 
göra detta tillsammans med en grupp trevliga människor som 
alla hade det gemensamt att de var intresserade av lungmedicin.

HELGA ASGEIRSdOTTIR
Lungmedicin och allergologi, SU/Sahlgrenska

yngreledamot@slmf.se

SLMF Pleurakurs
12 -14 mars 2014 • Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Målgrupp:
ST-läkare eller nyblivna specialister i Lungmedicin/internmedicin,
Bild och funktionsmedicin samt Anestesi.

Mer information kommer på SLMF's hemsida • www.slmf.se
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Luftvägsregistret

Äntligen, ett ”nytt” Luftvägsregister!

Ni som läser Luftvägsregistrets spalt i Lung och Allergi-
Forum har inte kunnat undgå att förstå att registret haft 
en del motgångar i arbetet med att skapa ett gemensamt 

register för astma och KOL. Dock fick vi till slut möjlighet att 
”rulla ut” det nya Luftvägsregistret i mars i år. Registret har både 
ändrat utseende och struktur. Nedan beskrivs en del av de ny-
heter som möter användaren.

Vad krävs för att få delta i det nya registret? 
• Anmälan; 
 Såväl nya som gamla användare måste anmäla sig via en länk 

på den nya hemsidan www.luftvagsregistret.se
• Verksamhetschefens ansvar; 
 För att kunna komma in i registret krävs att verksamhets-

chefen givit tillstånd till deltagande i registret och beslutat 
vem som ska behörighet till registrering.

• E-tjänstekort; 
 Detta är enda sättet att få åtkomst till registret, allt för att öka 

säkerheten så att inte obehöriga kan få åtkomst till data. Vår 
rikskoordinator ordnar så att ditt kort ”kopplas samman” med 
registret.

Vad är det som är nytt för dig som användare?
• En inloggning; 
 Kvalitetsregistret för KOL och astma är nu helt sammanslagna 

och du som användare märker detta genom att du endast be-
höver en inloggning till registret. 

• Ange din enhets struktur; Första gången enheten går in i re-
gistret så kan det vara lämpligt att registrera olika struktur-
variabler, samt vid förändringar. Detta har efterfrågats av våra 
tidigare användare då man önskat kunna påvisa att de resultat 
man visar upp har ett samband med de resurser som finns.

• Valmöjlighet enkel eller dubbeldiagnos; 
 Väl inne i registret kan du välja om du vill göra en registrering 

för diagnosen KOL, astma eller KOL+ astma. 
• Valmöjlighet för KOL öppenvård eller inneliggande vård; 
 Med öppenvård menar vi i detta fallet såväl primärvård som 

specialistbundna mottagningar. 
• Astma- både för barn och vuxna; 
 Registret kan ta emot data från både barn och vuxna. Här 

behöver inga val göras utan variablerna styrs utifrån åldern 
på patienten.

• Valmöjlighet basal eller fördjupad registrering; 
 Registret är utformat så att det finns olika nivåer för registre-

ring. Detta har skapats för att kunna möta såväl primärvår-
dens som specialistmottagningarnas behov. 

• Valmöjlighet leverera enstaka variabler eller alla; Registret är 
nu uppbyggt på så sätt att det är möjligt att leverera endast 
några variabler per tillfälle om man valt ett sådant arbetssätt 
på vårdenheten. 

• Gemensamma variabler; Oavsett vilken diagnos du har valt så 
kommer du att märka flera variabler (rökning, lungfunktion 
etc.) har samma definition för att underlätta för användaren.

Struktur-enhet

Gemensamma
variabler

Barn och vuxen
– Öppenvård
– Inneliggande vård

Astma modul KOL modul

• Basal
• Fördjupning

Luftvägsregistrets nuvarande utformning

Vilka andra nyheter kan Luftvägsregistret presentera?
Denna del av registret fanns redan i RiksKOL men var mycket 
omfattande. I samverkan med våra användare har vi gjort ett 
omfattande arbete och minskat antalet variabler kraftigt, för 
att alla som bedriver inneliggande KOL vård ska ha möjlighet 
att registrera och följa verksamhetens resultat för att minska 
dödligheten i samband

Modulen för inneliggande KOL-vård

Utdata/ Statistik
Ett kvalitetsregister ska vara ett verktyg för den enskilda enheten 
och fungera som ett stöd och stimulans till verksamhetsförbätt-
ringar vilka ska gynna patienterna. För att kunna göra detta på 
ett bra sätt så måste det finns en utdata/statistikdel som kan 
användas i det dagliga arbetet. 

I det nya registret kommer därför detta att presenteras på 
flera olika sätt vilket beskrivs nedan. Då det i princip är ett helt 
nytt register som startat på en ny IT-plattform så kan man tyvärr 
inte komma åt äldre registreringar i RiksKOL.
• Återkoppling av egna data i diagramform;
 Här ser man alla registreringar på enheten som noterats sista 

15 månaderna på några få utvalda indikatorer som registret 
har valt ut då de anses särskilt viktiga vid vården av patienter 
med astma respektive KOL. Egna data jämförs med data från 
hela registret.
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• Enhetsöversikt;
 Här kan man se hur många patienter man har per diagnos, 

köns- och åldersfördelning samt svårighetsgrad av sjukdom. 
Med hjälp av enklare beräkningar från hemsidan får man 
bland annat möjlighet att fundera över om man verkligen har 
identifierat alla patienter med KOL och astma på sin vården-
het.

• Patientprofil;
 Här presenteras ett registerutdrag för enskild patient som 

också kan skrivas ut vid behov. Syftet med detta är att stimu-
lera till ökad egenvård men också att kunna användas som ett 
diskussionsunderlag vid mötet med patienten.

• Matris;
 Mer omfattande statistikmodul som är under bearbetning.
• Möjlighet att bearbeta samtliga egna data om man så önskar 

kommer också att beredas.

Direktöverföring
Sjukvården har länge efterfrågat s.k. direktöverföring, d.v.s. att 
de data som matas in i journalen med ett knapptryck ska kunna 
föras över till ett kvalitetsregister. För Luftvägsregistrets del så 
pågår ett pilotprojekt för att kunna ta emot data i registret, där 
resultaten hittills verkat lovande. Dock är det viktigt att förstå 
att det stora arbetet ligger på användarsidan, något som inte 
registret kan påverka. 

I pilotprojektet används för närvarande en sökmotor vilken 
kan kopplas till några specifika  journalsystem, f.f.a. sådana som 
används inom vissa delar av primärvården. Journalen måste 
struktureras enligt särskilda mallar om man ska kunna säker-
ställa att de uppgifter som överförs blir korrekta. Vi hoppas dock 
mycket på detta arbete och kommer at informera på hemsidan 
när tjänsten finns tillgänglig. 

För det stora flertalet av användare kommer dock sannolikt 
den manuella inmatningen kvarstår ytterligare ett tag.

Regionala koordinatorer
Regionala koordinatorer finns nu för Västra Götalandsregio-
nen, för Gävleborg/Dalarna/ Värmland och Örebro län, samt 
för Stockholmsregionen vad gäller barnastma delen. Våra riks-
koordinatorer täcker också Norra Sverige med Norrbotten/Väs-
terbotten/Jämtland och Västerbottens län samt Skåne regionen.  

De regionala koordinatorerna ska i första hand vara ett lokalt 
stöd för de användare som finns i regionen. De kan exempelvis 
komma ut och prata för arbetsgrupper eller sitta ned bredvid 
en användare för att enheterna ska kunna komma igång med 
användandet av Luftvägsregistret. 

Vi saknar fortfarande regionala koordinatorer för Östergöt-
land med omgivande områden och för Stockholmsregionen med 
inriktning på vuxendelen, varför eventuella intressenter är väl-
komna att kontakta undertecknad eller någon av våra rikskoor-
dinatorer Leif Strömberg och Birgitta Jagorstrand.  

Om ni önskar ytterligare information så kontakta oss. Vi kom-
mer gärna ut och informerar om ni så önskar.
För kontaktuppgifter se hemsidan www.luftvagsregistret.se.

ANN EkBERG- JANSSON
Ordförande i Luftvägsregistret

med akut insjuknande vid KOL

SK-kurs Lungfysiologi för Lungmedicinare

Akademiska sjukhuset, Uppsala
4-5 november 2013
Kursledare: Docent Hans Hedenström
I mån av plats finns är kursen öppen även
för andra än ST-läkare

För mera information och anmälan:
www.akademiska.se/lungklinfys
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Avhandling

Exosomes – characterisation of the 
RNA and protein cargo  

Exosomer är små vesiklar (0,00001 
cm), som bildas inuti celler och se-
dan frisätts till omgivning där de 

kan tas upp av andra celler och på så sätt 
fungera som en signalmolekyl mellan cel-
ler. Mycket av signaleringen sker till de 
närliggande cellerna, men exosomer har 
även hittades i kroppsvätskor som t.ex. 
blod och exosomer tros därmed även 
fungera som budbärare när celler befin-
ner sig långt ifrån varandra. Man har visat 
att exosomer kan skicka både aktiverings- 
och inhiberingssignaler mellan vita blod-
kroppar i immunförsvaret, vilket har lett 
till att man hoppas kunna använda dem, 
likt ett vaccin, för att stimulera immun-
försvaret till att bekämpa olika sjukdomar 
[1]. År 2007 hittade man genetiskt mate-
rial i form av RNA i exosomer [2] och 
intresset för exosomforskningen ökade 
eftersom RNA kan reglera flera biolo-
giska funktioner i mottagarcellen. Man 
har även visat att både RNA-molekyler 
och proteiner som finns i exosomer från 
kroppsvätskor kan användas som mar-
körer för t.ex. olika typer av cancer, ef-
tersom cancerceller frisätter exosomer 
som innehåller andra typer av RNA och 
proteinmolekyler än de exosomer friska 
celler frisätter [3]. 

Det övergripande målet med denna av-
handling har varit att öka förståelsen för 
de RNA-molokyler och proteiner som 
finns i exosomer in vivo d.v.s. från olika 
kroppsvätskor. För att undersöka detta 
isolerades exosomer först från bröst-
mjölk, blodplasma och saliv från männis-
ka och det visades sig att dessa exosomer 
innehåller RNA som skiljer sig från cellers 
RNA. Dessutom kunde dessa exosomer 
tas upp av celler i immunförsvaret. Detta 
tyder på att exosomer har kapaciteten att 
vara en budbärare för RNA som skickas 
mellan celler i en människa, men även 
mellan moder och barn vid amning. Det 
sistnämnda är extra intressant då det har 
föreslagits att bröstmjölksexosomer skulle 
kunna spela en roll vid utvecklandet av 
barnets immunsystem [4].

Vår näsa och våra lungor är en viktig bar-
riär som skyddar oss vid inandning av de 
mikrober och partiklar som finns i luften 
vi andas in. Det är därför extra viktigt att 
ha ett fungerande immunförsvar i luft-
vägarna. Man har tidigare studerat exo-
somer från nedre luftvägarna och hur de 
kan delta vid en immunologisk respons. 
Dessa studier har visat att exosomer iso-
lerade från sköljvätska från lungorna, 
från patienter med astma inducerar en 
starkare proinflammatorisk respons hos 
lungepitelceller än exosomer isolerade 
från friska kontroller [5] samt att RNA-
innehållet i dessa exosomer skiljer sig 
mellan astmatiker och friska [6]. Dock har 
man inte vetat något om exosomer från de 
övre luftvägarna. Vår grupp blev därmed 
först med att visa att exosomer även fanns 
i de övre luftvägarna när vi upptäckte exo-
somer i sköljvätska från näsan. Även dessa 
exosomer innehöll RNA och intressant 
nog var många av proteiner som fanns i 
dessa exosomer förknippade med immu-
nologiska processer så som migration av 
vita blodkroppar till inflammatoriska om-
råden. Exosomer kan därmed eventuellt 
vara en del av immunförsvaret i övre luft-
vägarna. Vi såg även skillnader i uttrycket 
för flera av proteinerna i exosomerna som 
isolerats från nässköljvätkan från perso-
ner med luftvägssjukdomar så som astma 

och kronisk rinosinuit jämfört med exo-
somer från friska. De patienter som hade 
både astma och kronisk rinosinuit hade 
bland annat mindre av en grupp proteiner 
som har antimikrobiella funktioner, i sina 
exosomer och skulle därmed kunna ha ett 
nersatt skydd. Detta tyder på att exoso-
mer som skickas mellan luftvägscellerna 
vid kronisk inflammation innehåller an-
dra signaler som eventuellt skulle kunna 
vara en del av sjukdomstillståndet.       

Celler frisätter flera andra typer av ve-
siklar förutom exosomer och dessa kan 
förväxlas vid analys. Det har även de 
senaste åren uppmärksammats att hur 
man isolerar exosomer och dess RNA 
kan påverka resultaten. Vi byggde vidare 
på dessa resultat genom att visa att RNA-
profilen från exosomer som isolerade 
med ett filteringsteg skiljer sig från RNA-
profilen från exosomer som isolerats utan 
filtersteg. Detta stödjer tidigare data som 
visat att isoleringsmetoden kan påverka 
resultatet, vilket är viktigt att belysa då 
RNA-profiler från olika exosomer ofta 
jämförs utan att hänsyn tas till hur de har 
isolerats. Skillnader som ses kan därför 
beror på metodologiska skillnader istället 
för faktiska relevanta biologiska skillna-
der. En viktigt upptäckt var även att det 
finns minst två subpopulationer av exo-
somer, som skiljer sig dels i sitt RNA- och 
proteininnehåll samt att de även har olika 
densitet. 

Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras 
att RNA-innehållande exosomer finns 
normallt i ett flertal kroppsvätskor och 
att exosomer från de övre luftvägarna är 
associerade med immunrelaterade funk-
tioner, samt att proteininnehållet i exoso-
mer från de övre luftvägarna är förändrat 
vid inflammation. Avhandlingen belyser 
även att den metod som används när man 
isolerar exosomer påverkar vilken typ av 
vesiklar man får med i sin analys, vilket 
är viktigt att ta hänsyn till när exosomer 
ska användas som markör för sjukdom. 

Elektronmikroskopbild av en exosom 
isolerad från nässköljvätska.
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Slutligen visas tydligt att det finns minst 
två olika populationer av exosomer som 
framförallt innehåller olika typer av RNA, 
vilket antagligen kommer ha stor bety-
delse för framtida exosomstudier, då det 
bidrar till ökad kunskap om de olika typer 
av vesiklar som celler frisätter.     
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Denna kurs syftar till att ge ökad kunskap om etiologi, biologi, patofysiologi, diagnostik 
och behandling av intrathorakala tumörer såsom lungcancer och mesotheliom.
Utformning av kliniska studier och tolkning av publicerade kliniska studieresultat
kommer belysas, liksom de senaste vetenskapliga rönen inom lungcancers och
mesothelioms biologi och behandling.

Vid sidan av katedrala föreläsningar kommer deltagarna stimuleras till en interaktiv 
inlärning av kursinnehållet genom seminarier och diskussioner i mindre grupper
baserade på verkliga fall. Ett tvärvetenskapligt synsätt på diagnostik och behandling 
kommer sättas i centrum.

Kursen i lungcancer har givits tidigare på Karolinska Huddinge med mycket höga
omdömen från kursdeltagarna. Även denna gång kommer de tilltänkta föreläsarna ha 
en hög vetenskaplig och pedagogisk kompetens.

Tid: Kursen börjar kl 09.40 den 27 januari och slutar kl 12.15 den 31 januari 2014.

Plats: Föreläsningssal M41, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Kursavgift: 6000 SEK.

Sista anmälningsdag: Måndag den 11 november 2013.

Kursledning: Ulrica Forslöw och Julius Klominek, Lung- allergikliniken, Karolinska
Universitetssjukhuset, Stockholm

Antal deltagare: 30- 35. Antagning sker löpande med hänsyn till blivande specialitet,
geografisk spridning och hur långt sökanden har kommit i sin utbildning.

Se även www.slmf.se
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Specialistexamen 2013
– mina erfarenheter

Specialistbeviset i lungmedicin var 
säkrat – uppenbarligen hade jag 
lyckats dupera Socialstyrelsen. Så 

varför gå igenom ytterligare prövningar 
och frivilligt anmäla mig till Specialistexa-
men i lungmedicin? Idén hade planterats 
tidigt under min lungmedicinska utbild-
ning av dåvarande sektionsansvarig för 
Lungsektionen i Västerås, Lena Stein-
holtz. Därefter måste jag nog medge att 
jag inte funderade så mycket på saken 
förrän jag träffade Lennart Nilholm, ut-
bildningsansvarig i SLMF, på ERS 2011. 
Lennart gjorde reklam för examen med 
stor entusiasm, inte bara på kongressre-
san utan också vid senare tillfällen – bland 
annat skickade han vykort med uppma-
ning att inte glömma att anmäla mig! Med 
denna pushning var det förstås omöjligt 
att säga nej! Tyvärr var det inte tillräckligt 
många anmälda till examen 2012 så jag 
fick göra ett nytt försök 2013 och i år var 
vi tillräckligt många för att examen skulle 
genomföras.

Specialistexamen består av två olika 
delar – en skriftlig hemtentamen och en 
muntlig examen. Den skriftliga delen be-
stod i år av sju frågeställningar som skulle 
besvaras genom aktuell litteraturgenom-
gång. Frågorna skickades ut redan i de-
cember 2012. Jag blev riktigt peppad när 
jag fick se vilka ämnen som ingick – ex-
empelvis brytpunktssamtal inom palliativ 
vård, utredning av lungfibros och för och 
nackdelar med olika metoder för pleuro-
des. Jag insåg snabbt att detta var ämnen 
som jag hade stor nytta av att lära mig 
mer om hur som helst och såg faktiskt 
fram emot att ta mig an skrivandet. Gott 
om tid var det ju också, frågorna skulle 
inte lämnas in förrän i slutet av mars!

Vart tog tiden vägen? Plötsligt var det 
mitten av februari och jag var framme vid 
de två veckor som jag hade fått till mitt 
förfogande i schemat för att skriva mina 
svar. Bara det att första veckan till största 
delen raserades av en förkylning och res-
ten av tiden som väntat inte kunde hållas 

helt fri från övrig verksamhet. Hur som 
helst var jag i alla fall igång!

Något som skrämde mig lite innan jag 
påbörjade skrivandet var själva sökandet 
i medicinska databaser. Jag har ingen er-
farenhet av egen forskning och jag min-
des min utbildningstid på 90-talet då det 
krävdes nära nog en bibliotekarieutbild-
ning för att ta sig in i rätt databas. Det 
blev därför en glad överraskning att infor-
mationen nu för tiden är så lättillgänglig 
– många artiklar kunde jag till och med 
nå hemifrån från min egen dator. En an-
nan positiv erfarenhet är hur gärna vårt 
sjukhusbibliotek hjälpte till att söka efter 
den information som jag trots allt inte 
kunde hitta. 

ningen av avslappnad och fallen kändes 
– och var – autentiska. Efter en kort över-
läggning kallades vi in till examinatorerna 
en och en och där väntade våra efterläng-
tade diplom. Glädjande nog blev vi alla 
godkända!

Så vad, utöver temporärt ökad stress 
under våren, har jag fått ut av att genom-
föra Specialistexamen? Först och främst 
har jag förstås lärt mig mer om de ämnen 
som avhandlades i de skriftliga frågorna 
och i några fall funderar vi på att ändra 
på rutinerna på sektionen hemma som en 
konsekvens av den information som jag 
fann. Med andra ord kan den kunskap 
som jag har förvärvat även komma min 
arbetsplats och våra patienter till godo.  
För det andra har jag fått en kunskaps-
kontroll av mina färdigheter i lungmedi-
cin, vilket för mig känns mer relevant 
än specialistbeviset från Socialstyrelsen. 
Som en bonus har jag lärt mig hur lät-
tillgängliga medicinska artiklar numera 
är och den litteraturgenomgång som jag 
gjorde väckte tankar på att kanske en dag 
själv ägna mig åt forskning. 

Så oavsett om du är i slutet av ST, nybli-
ven specialist eller färdig sedan länge vill 
jag varmt rekommendera att genomföra 
Specialistexamen! Jag jobbar alltid bäst just innan deadline 

och jag måste erkänna att det blev en 
hel del sena kvällar och tidiga morgnar 
veckorna innan examensfrågorna skulle 
lämnas in. Hur det än var fick jag ihop 
mina svar och skickade in dem på rätt sida 
midnatt sista svarsdatum och efter det 
kunde jag slappna av några veckor innan 
nästa prövning väntade – den muntliga 
delen av examen. Vad pluggar man på in-
för en examen av ett så stort ämne som 
lungmedicin? Jag beslutade mig för att 
inte läsa på något särskilt utan hoppades 
att mina erfarenheter av att arbeta inom 
specialiteten under 6-7 år skulle räcka. 

”Muntan” blev inte alls det skrämman-
de förhör som jag hade föreställt mig. Vi 
som skulle examineras fick istället i grupp 
tillsammans med examinatorerna disku-
tera oss igenom olika patientfall. Stäm-

" Vad pluggar man på inför 
en examen av ett så stort 
ämne som lungmedicin? "

SOFIA dETTMANN
Lungsektionen i Västerås
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Specialistexamen 2013 – frågeställning

Fråga 1. Lungcancer
Någon gång under sjukdomsförloppet vid icke-kurativ lungcan-
cer bör du som behandlande läkare ha ett samtal med patienten 
kring livets slutskede;  sjukdomens förväntade förlopp, lämplig 
vårdnivå, omhändertagande, behandlingstak osv.

Vilka är de dokumenterade effekterna av ett sådant samtal?

Finns det bevis på att dessa samtal förändrar patientens sjuk-
vårdskonsumtion eller fortsatta medicinska omhändertagande?

När och hur skall samtalet genomföras?

Vad skall samtalet innehålla?

Vem bör närvara vid samtalet?

Hur skall samtalet dokumenteras?

Fråga 2. Pleurasjukdomar
Vilken evidens finns för pleurodesbehandling vid förekomst av 
malign pleuravätska? Redogör för och diskutera olika metoder 
med avseende på effekt, biverkningar och kostnader. 

Vilken evidens finns för pleurodesbehanling vid icke malign 
pleuravätska exempelvis hjärtsvikt? 

Fråga 3. Tuberkulos
Vid diagnostik av tuberkulos används flera olika diagnostiska 
metoder. Diskutera dessa och jämför indikationer, kontraindi-
kationer och bedöm om möjligt diagnostisk träffsäkerhet med 
angivande av sensitivitet och specificitet.

En patient har fått diagnos tuberkulos. Vilka lagar gäller för 
smittspårning, isolering av smittsamma fall och behandling i 
Sverige.

Fråga 4. Syrgasbehandling
Syrgas är ett läkemedel som används i akutskedet vid en rad 
kliniska tillstånd. 

Redogör för dokumentationen för att ge syrgas i akutskedet vid 
astma, KOL, hjärtinfarkt och stroke. Indikationer? Kontrain-
dikationer?

Förklara vad hyperoxemi innebär och redogör för effekter av 
detta på olika organsystem. 

Fråga 5. Mediastinala lungkörtlar
Förstorade lymfkörtlar kan ses både som accidentellt fynd vid 
DT thorax vid misstänkt lungemboli och även som del i ut-
redning vid en rad olika tillstånd med eller utan lungröntgen- 
förändringar. 

Vilka differentialdiagnoser finns vid förstorade lymfkörtlar i me-
diastinum och hur utreds fyndet?  Vad bör beaktas vid beslut 
om invasiv utredning och vilka är för och nackdelarna med olika 
metoder.

Fråga 6. Lungfibros
Diskutera diagnostik av idiopatisk lungfibros ur ett multidisci-
plinärt perspektiv.

Fråga 7. KOL/emfysem
Beskriv emfysemsjukdomen patofysiologiskt, redogör för vilka 
diagnostiska metoder vi har till förfogande och vilka behand-
lingsmöjligheter vi har idag för patienter med avancerat emfy-
sem.

Se annons om Specialistexamen 2014
på sidan 53 i detta nummer av LoAF
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Specialistexamen 2013 – svar

Fråga 1. Lungcancer
Någon gång under sjukdomsförloppet vid icke-kurativ lung-
cancer bör du som behandlande läkare ha ett samtal med pa-
tienten kring livets slutskede; sjukdomens förväntade förlopp, 
lämplig vårdnivå, omhändertagande, behandlingstak osv.
I Socialstyrelsens preliminära version av Nationellt kunskaps-
stöd för god palliativ vård (vars slutliga version beräknas publi-
ceras i juni 2013) poängteras vikten av att ge information till den 
döende patienten angående prognos samt vårdens inriktning 
och mål (1). Att ”kontinuerligt genomföra samtal med patienten 
om vårdens innehåll och riktning i livets slutskede” ges prioritet 
1, d.v.s. den högsta rekommendationsgraden. Detta stämmer väl 
med Hälso- och sjukvårdslagens § 2b som beskriver patientens 
rätt till individuellt anpassad information (2).

Vid spridd lungcancer i stadium IV är vården redan från bör-
jan till sin natur palliativ, då kurativt syftande behandling inte 
är möjlig. Ändå ges ofta aggressiv behandling i form av kemo-
terapi/systembehandling och strålbehandling i syfte att bromsa 
sjukdomsförloppet, förlänga överlevnaden och öka patientens 
livskvalitet. Det handlar hela tiden om en balansgång där be-
handlingarna inte får innebära så stort obehag för patienten att 
livskvaliteten påverkas alltför negativt under den återstående 
livstiden. När vårdens mål ändras från att vara livsförlängande 
till att vara lindrande brukar man inom den palliativa vården 
tala om en brytpunkt (3).

Ett brytpunktssamtal definieras som ”samtal mellan ansvarig 
läkare eller tjänstgörande läkare och patient om ställningstagan-
det att övergå till palliativ vård i livets slutskede, där innehållet 
i den fortsätta vården diskuteras utifrån patientens tillstånd, 
behov och önskemål” (3).

I det nyligen publicerade nationella vårdprogrammet för 
palliativ vård liksom i Svenska Palliativregistrets instruktioner 
lyfts brytpunktssamtalet fram som en viktig del i den palliativa 
processen (4, 5).

Vilka är de dokumenterade effekterna av ett sådant samtal?
I en studie av Lundquist et al som publicerats 2011 (6) jämför 
man en grupp patienter som fått ett brytpunktssamtal kort innan 
sin död med en motsvarande grupp patienter som inte fått det. 
Studien visar att signifikant fler patienter som fått brytpunkts-
samtal dog på en plats som man själv önskat än i kontrollgrup-
pen. De som fått brytpunktssamtal fick också i signifikant större 
utsträckning ordinerade parenterala läkemedel (mot exempelvis 
smärta och illamående) än kontrollgruppen, oavsett symptom. 
I gruppen som fått brytpunktssamtal hade också anhöriga i sig-
nifikant högre utsträckning erbjudits stödinsatser. Man kan i 
studien inte se någon skillnad mellan grupperna i symptompre-
valens vad gäller smärta, oro och konfusion under livets sista 
dagar vilket man tolkar som att oron för att ett brytpunktssam-

tal skulle orsaka patienten lidande i form av till exempel ökad 
ångest inte är befogad. Samma slutsats drar Wright et al i en 
studie från 2008 där man också konstaterar att de patienter som 
haft brytpunktssamtal och som en konsekvens av detta fått en 
mindre aggressiv behandling i slutet av livet och större chans 
till vård på palliativ enhet också hade en bättre livskvalitet än 
kontrollgruppen (7).

Brytpunktssamtal med döende patienter leder således till 
ökad kvalitet av den sena palliativa vården. 

Finns det bevis på att dessa samtal förändrar patientens 
sjukvårdskonsumtion eller fortsatta medicinska omhänder-
tagande?
Mack et al samt Wright et al har i två studier av patienter med 
spridd terminal cancer visat att patienter som haft brytpunkts-
samtal med sin läkare innan de sista 30 dagarna av livet mindre 
sannolikt behandlas med aggressiva terapier såsom cytostatika, 
akutmedicinsk behandling eller intensivvård. De vårdas i större 
utsträckning på hospice och remitteras dit tidigare än kontroll-
gruppen (7, 8). En studie av Zhang et al jämför hur terminala 
cancerpatienter i USA spenderar sina försäkringspengar på 
vårdinsatser under sista veckan i livet. Studien visar att patien-
ter som fått brytpunktssamtal har väsentligt lägre vårdkostnader 
under sin sista levnadsvecka, vilket beror på deras låga konsum-
tion av avancerade vårdinsatser. Bland annat dör betydligt färre 
av dessa patienter på IVA. Intressant nog har de patienter som 
fått mer kostsamma insatser under sin sista levnadsvecka en 
sämre livskvalitet vilket tolkas bero på att de utsätts för mer 
aggressiva vårdinsatser än kontrollgruppen. Det bör påpekas 
att dessa patienter rapporterade att de haft brytpunktssamtal 
redan vid inklusion i studien vilket var i genomsnitt 6 månader 
innan döden (9).

Detta talar för att brytpunktssamtal, åtminstone om detta sker 
i god tid innan förväntat dödsfall, kan bespara patienten ett onö-
digt lidande orsakat av aggressiva behandlingar i livets slutskede 
där den medicinska nyttan är tveksam och risken för negativ 
påverkan på livskvaliteten är överhängande. Brytpunktssamtalet 
ökar också chansen till vård på palliativ enhet i slutet av livet. 

När och hur ska samtalen genomföras?
Beslut om att övergå från aktiv till palliativ behandling är ofta 
en process över tid där flera samtal med patienten och den-
nes närstående krävs. Ofta är det läkaren som tar initiativet till 
brytpunkten men det kan också vara patienten som inte längre 
önskar någon aktiv behandling av sjukdomen (1, 4, 10). Inför 
samtalet bör läkaren vara påläst om patientens medicinska till-
stånd och tillräckligt med tid ska vara avsatt. Det är också viktigt 
att mötet kan ske i en lugn och avskild miljö. Under samtalet 

Svar från Sofia Dettman
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är det viktigt att läkaren tar reda på hur mycket patienten och 
närstående redan vet om sjukdomssituationen och att läkaren 
är lyhörd för hur mycket information som patienten vill ha. In-
formationen ska ges på ett lättfattligt och inkännande sätt och 
det är viktigt att stanna upp i samtalet för att försäkra sig om 
att patienten och närstående har förstått och tagit till sig infor-
mationen. Patienten och närstående måste ges utrymme för att 
reagera på den information som ges (11). Det är av största vikt 
att den information som ges är sann – den döende patienten 
mår inte bättre av att inte veta sanningen om sin sjukdom (12). 
Däremot ska läkaren inte pracka på patienten information som 
han eller hon inte efterfrågar om exempelvis återstående livs-
längd (13). 

Vad skall samtalen innehålla?
Under brytpunktssamtalet ska patienten informeras om att han 
eller hon befinner sig i livets slutskede, att ytterligare aktiv be-
handling inte medför någon nytta och att vården nu helt kom-
mer att inriktas på symptomlindrande åtgärder. Det är viktigt att 
informera inte bara om vilka åtgärder som inte kommer att ges 
utan om vilka som faktiskt kommer att ges och vilka möjligheter 
som står till buds (hemsjukvård, palliativ vårdenhet etc.). Patien-
ten måste också själv få möjlighet att ge sin syn på hur han eller 
hon uppfattar situationen och vilka insatser som han/hon önskar 
från vården i händelse av försämring. Om det inte redan är gjort 
bör intyg för närståendepenning erbjudas (5, 11). När det gäller 
att ge en prognos för hur länge patienten förväntas leva måste 
läkaren vara mycket lyhörd för om patienten över huvud taget 
vill ha denna information samt noga påpeka att den prognos 
som ges endast är en gissning baserad på statistik samt läkarens 
erfarenheter av andra patienter med liknande sjukdomsbild (13).

Vem bör närvara vid samtalet?
Utöver patienten och ansvarig eller tjänstgörande läkare är det 
en stor fördel om närstående till patienten (med patientens med-
givande förstås) närvarar vid brytpunktssamtalet, samt även en 
sjuksköterska som vanligtvis har större möjligheter än läkaren 
att följa upp samtalet senare. Vid samtal med patienter och an-
höriga med annat modersmål än svenska kan tolk behövas (1, 
4, 5, 10).

Hur skall samtalet dokumenteras?
Samtalet ska dokumenteras i patientjournalen så att alla med-
arbetare i vårdkedjan kan ta del av vilken information som har 
givits och hur planeringen framåt ser ut (5, 10).

Sammanfattningsvis finns dokumenterade positiva effekter av 
brytpunktssamtal med patienter i livets slutskede. Vid en sjuk-
dom som spridd lungcancer där läkaren redan från början vet att 
patientens återstående livslängd är begränsad är det av stor vikt 
att under sjukdomens gång föra en kontinuerlig diskussion med 
patienten om potentiell nytta och risker med aktiv onkologisk 
behandling för att försöka optimera patientens livskvalitet ända 
fram till döden. 
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Fråga 4. Syrgasbehandling
Syrgas är ett läkemedel som används i akutskedet vid en rad 
kliniska tillstånd.
Redogör för dokumentationen för att ge syrgas i akutskedet vid 
astma, KOL, hjärtinfarkt och stroke. Indikationer?
Kontraindikationer?
Syrgas är ett av de mest använda läkemedlen i ambulanser och 
på våra akutmottagningar idag. Syrgas används idag vid många 
akutmedicinska tillstånd, även när patienten inte lider av någon 
syrebrist. Bristen på rutiner och evidens kring användandet av 
syrgas gjorde att British Thoracic Society (BTS), tillsammans 
med 21 andra brittiska specialistföreningar, 2008 skapade en 
gemensam multidisciplinär syrgasbehandlingsrutin (1). 

Sammanfattningsvis betonar man i dessa riktlinjer att syr-
gas är ett potent läkemedel och att användningen härav alltid 
skall dokumenteras. Syrgas ska i första hand användas för att 
behandla hypoxi och skall inte ges så urskiljningslöst som idag. 
Det är inte visat att syrgas har någon effekt på upplevelsen av 
andfåddhet hos patienter som inte är hypoxiska. Behandlingen 
ska syfta till att uppnå normala eller nästan normala syrgasni-
våer och behandling ska följas upp med pulsoxymetri och i vissa 
fall artäriella blodgaser. Man betonar dock samtidigt att hypoxi 
är ett allvarligt tillstånd, som ska behandlas med syrgas. Om 
man inte vet vad patienten har för saturation är det i initialskedet 
bättre att för mycket än för lite syrgas. 

Vid vissa tillstånd har man visat att för höga nivåer av syrgas 
i blodet, hyperoxi, kan vara direkt skadligt. Vid akut koronart 
syndrom och stroke kan negativa konsekvenser av hyperoxi ses 
till följd av hyperoxiorsakad kärlkonstriktion och/eller frisätt-
ning av fria syreradikaler. Hos patienter med risk att utveckla 
koldioxidretention, hyperkapné (pCO2 > 6), ökar morbiditet 
och mortalitet vid okontrollerad syrgasbehandling. Detta gäl-
ler förutom KOL-patienter även patienter med hypoventilation 
av andra orsaker, såsom t.ex. kraftig övervikt eller neurologiska 
sjukdomar.

Sammanfattningsvis skall syrgasbehandling ges för att uppnå 
en viss målsaturation. Akut sjuka patienter bör erhålla syrgasbe-
handling så att de uppnår en målsaturation på 94–98 procent. 
För patienter över 70 års ålder som kliniskt mår bra, kan en 
målsaturation på 91–98 procent vara tillräcklig. Patienter med 
risk att utveckla koldioxidretention bör erhålla syrgasbehandling 
med initial målsaturation på 88-92 procent (1).

Hjärtinfarkt
Patienter med misstänkt angina pectoris och hjärtinfarkt har se-
dan början av 1900-talet behandlats med syrgas. Logiken bakom 
detta har varit enkel: hjärtmuskelcellerna hotas av syrebrist och 
syrgastillförseln ska därför ökas. Behandlingsmetoden har inte 
haft någon vetenskaplig grund och nyare studier har nu indikerat 
motsatsen, d.v.s. att syrgastillförsel till patienter med normala 
syrgasnivåer till och med kan förvärra hjärtinfarkten. Brist på 
vetenskaplig dokumentation för okritisk syrgasbehandling be-
kräftas av en nyligen publicerad Cochranerapport (2).

Hyperoxemisk vasokonstriktion finns beskriven i de flesta 
organ i kroppen, bl.a. hjärta (3,4) och hjärna (5). Som följd av 
minskningen i kärldiameter ses en sänkning av blodflödet till 
respektive organ. Det förefaller föreligga ett linjärt samband 
mellan syrgasmängden i blod och graden av blodflödesminsk-
ning, d.v.s. ju högre grad av hyperoxemi, desto mindre blodflöde. 
Maximalt sågs en flödesnedgång på ca 20 procent (6). Vidare 
leder hyperoxemi till en sänkning av hjärtfrekvensen med ca 10 
procent, medan slagvolymen förefaller väsentligen oförändrad, 
vilket sammantaget leder till en minskad hjärtminutvolym (4,6). 
Detta har man även kunnat visa minskar genomblödningen i 
koronarkärlen (4).

Aktuella behandlingsrekommendationer enligt ESC/AHA/
ACC (7) är att ge syrgas vid akut koronart syndrom för att korri-
gera syredesaturation vid syremättnad <90%. För patienter med 
syresättning ≥90% finns dock inga enhetliga rekommendationer. 
Man påpekar att evidens för syrgasbehandling saknas och att 
det föreligger ett akut behov av en ”definitiv, stor, randomiserad 
studie” för att kunna besvara frågan om syrgasens roll vid akut 
koronart syndrom.

Stroke
Patienter med misstänkt akut stroke ges idag ofta syrgas obe-
roende av saturationen. Det vetenskapliga underlaget härför 
är dock tveksamt (8). På samma sätt som vid hjärtinfarkt har 
man sett tecken till vasokonstriktion och minskat blodflöde. 
Vidare har studier där man givit denna patientgrupp hyperbar 
syrgasbehandling visat motsägelsefulla resultat; i en Cochrane 
sammanställning i ämnet från 2006 (9) konstaterades att man 
ej funnit evidens för att hyperbar syrgasbehandling hade någon 
effekt vid akut ischemisk stroke. Senare studier har dock pekat 
på positiva effekter både av sedvanlig syrgasbehandling och hy-
perbar sådan vid stroke (10-12). Det kan dock konstateras att 
hyperbar syrgasbehandling knappast kan komma att bli aktuell 
för merparten av patienterna i denna grupp i nuläget.

I socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokevård från 2009 
(13) ges rekommendation om att vid akut stroke avstå från syr-
gasbehandling vid normal saturation (>95%), medan syrgas skall 
administrereras till patienter med saturation < 95% samtidigt 
som den bakomliggande orsaken till hypoxin skall identifieras 
och om möjligt behandlas.

kOL
Vid KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är det välkänt att 
patienter inte bör ges höga doser syrgas utan övervakning ef-
tersom många av dessa patienter har tendens till koldioxidre-
tention. Resultatet av okontrollerat höga syrgasnivåer kan hos 
dessa patienter bli att deras andningsdrive slås ut, med minskad 
minutventilation och förhöjda koldioxidnivåer som följd. 

Trots att detta fenomen är välkänt är det inte ovanligt att 
syrgas ges i högt flöde prehospitalt mot andfåddhet. Nya rikt-
linjer för prehospital behandling med syrgas har därför utfärdats 
(1), men evidens från randomiserade prövningar har saknats. I 

Svar från Charlotta Berling



Lung & Allergiforum  •  Nummer 3/2013 45

Specialistexamen

en australiensisk studie publicerad 2010 (14) randomiserades 
prehospitala patienter med misstänkt KOL-exacerbation till att 
antingen ges högflödessyrgasbehandling eller titrerad syrgasbe-
handling till en saturation mellan 88-92%. Man såg att titrerad 
syrgasbehandling signifikant minskade mortalitet, hyperkapné 
och respiratorisk acidos. I region Skånes riktlinjer för prehos-
pital vård från 2012 (15) rekommenderas följande: 

Syrgas 10 l/min på mask med reservoar under tiden som in-
halationen förbereds. 
…
Efter avslutad behandling enligt ovan regleras syrgastillförseln 
till en saturation kring 90 %. Om patienten blir slö och har 
saturation över 90 %, misstänk koldioxidretention. Se till att 
patienten hela tiden är kontaktbar och andas adekvat, men var 
observant på sjunkande andningsfrekvensen kan vara tecken 
på koldioxidretention.

Astma
Vid akut exacerbation av astma är syrgasbehandling en av hörn-
stenarna i behandlingen, eftersom hypoxin sannolikt är den van-
ligaste dödsorsaken i denna grupp (16). Det har även gjorts för-
sök med syrgastillförsel i hemmet för astmatiker för bruk i akuta 
situationer med positivt utfall vad gäller minskat antal dödsfall 
(17,18).  Dock kan tillförsel av koncentrerad syrgas även i denna 
grupp leda till andningsdepression och koldioxidretention (19), 
varför målet bör vara att upprätthålla normala saturationsnivåer 
(94-98%) (20).

Hyperoxi
Att effekterna av för hög syrgastillförsel och hyperoxemi (högt 
syrgaspartialtryck i blodet, arteriellt > 15kPa) kan vara skad-
liga finns det klara belägg för. Mekanismerna bakom detta är 
flera (21). Som ovan beskrivits kan hyperoxi i en del patient-
grupper ge upphov till koldioxidretention med efterförljande 
hypoventliation och medvetandepåverkan. Hyperoxi har också 
visats inducera vasokonstriktion i flera av kroppens organ med 
åtföljande minskat blodflöde. Vidare kan hyperoxi ge upphov 
till atelektasbildning i lungan, vilket ses t.ex. vid preoxygenering 
inför anestesi (22). Hyperoxi kan också ge upphov till direkta 
vävnadsskador genom inflammation. Lungskador har setts efter 
längre tids exponering av höga syrgashalter. Detta tros induceras 
av fria syrgasradikaler som bildas vid höga syrgasnivåer i blodet. 

Kunskapen om dessa effekter av okritisk syrgasbehandling 
har som ovan beskrivits lett fram till nya rekommendationer vad 
gäller syrgastillförsel och monitorering av denna.
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Serumbiomarkörer för inflammation och celladhesion 
som indikatorer på lungfunktion: 
en populationsbaserad studie

Antje kuhlmann1, Inga Sif Ólafsdóttir1, Lars Lind2,
Johan Sundström2, Christer Janson1

1Institutionen för medicinska vetenskaper, Lungmedicin och aller-
gologi, Uppsala universitet.
2Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet.

Nedsatt lungfunktion är en indikator för ökad morbiditet och 
mortalitet. Därför är det av stort intresse att identifiera och va-
lidera biomarkörer som är associerade med nedsatt lungfunk-
tion. Målsättningen med denna studie var att analysera sådana 
biomarkörer och kombinationer av biomarkörer i relation till 
lungfunktion i en äldre population.

Vi analyserade lungfunktionen (FEV1 och FVC) och ett urval 
av 20 inflammatoriska markörer hos 888 seniorer (i en ålder av 
70 år) från Uppsalaregionen. Biomarkörerna inkluderade cyto-
kiner, chemokiner, adhesionsmolekyler, CRP, sCD40ligand och 
leukocyter.

Antal leukocyter och CRP var oberoende associerade med 
FEV1 efter justering för andra inflammatoriska markörer, kön, 
BMI, rökstatus och antal paketår. I en liknande modell var leu-
kocyterna och VCAM-1 (Vascular cell adhesion protein 1) signi-
fikant relaterade till FVC. Personerna med leukocyter och CRP 
i den lägsta tertilen hade ett FEV1-värde som var 9% enheter 
högre än värdet hos personerna med leukocyter och CRP i den 
högsta tertilen (104±16% vs 94±21% av förväntad, p=0.0002). 
När det gällde FVC konstaterades en skillnad på 8% av förväntad 
för personerna med leukocyter och VCAM-1 i den lägsta respek-
tive högsta tertilen (106±18% vs 98±19% av förväntad, p=0.002).

Sammanfattningsvis var ökat antal leukocyter, CRP och 
VCAM-1 relaterade till en nedsatt lungfunktion. Ett dosbero-
ende samband konstaterades för kombinationerna (a) leukocyter 
och CRP med FEV1 och (b) leukocyter och VCAM-1 med FVC. 
Våra resultat tyder på att kombinationen av två biomarkörer ger 
mer information än varje biomarkör för sig när man undersöker 
sambandet mellan systemisk inflammation och lungfunktion.

Sömnstörningars roll vid arbetsplatsolyckor hos kvinnor

Shadi Amid Hägg, Lung-och allergikliniken, Akademiska Sjukhuset, 
Uppsala, kjell Torén, Arbets-och miljömedicin, Sahlgrenska Sjukhu-
set, Göteborg, Eva Lindberg, Lung-och allergikliniken, Akademiska 
Sjukhuset, Uppsala

Bakgrund
Arbetsplatsolyckor är ett globalt problem där kvinnor utgör en 
ökande andel av de personer som drabbas av allvarliga arbets-
skador. Olika riskfaktorer, såsom ålder, alkohol, rökning och 
BMI påverkar risken för arbetsplatsolyckor.  Sömnstörningar 
har tidigare påvisats vara en riskfaktor för trafikolyckor men få 
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studier finns om sambandet med arbetsplatsolyckor. Denna stu-
dies syfte var att undersöka om sömnstörningar påverkar risken 
för kvinnor att drabbas av arbetsplatsolyckor. 

Metod
En populationsbaserad prospektiv studie på kvinnor utfördes 
utgående från formulär med frågor om bla. sömnproblematik 
och arbetsplatsolyckor. År 2000 besvarades formuläret av 7051 
individer och vid uppföljning 2010 besvarade 5193 personer 
(80,5% av de överlevande) formuläret. Data samlades även från 
Arbetsmiljöverkets informationssystem om arbetsskador (ISA) 
avseende skador med efterföljande sjukskrivning.  I analysen 
ingick de 4320 personer som var <68 år och som hade arbetat 
minst deltid under en del av den 10-åriga uppföljningstiden.

Resultat
Vid uppföljningen rapporterade 527 kvinnor arbetsplatsolyckor 
under 10-årsperioden, 187 arbetsplatsolyckor med sjukskrivning 
återfanns i data från ISA. Multivariat analys efter korrigering 
för ålder, BMI, alkoholberoende, antal arbetade år under 10-
års perioden, nattarbete, rökning och ”blue/whitecollar wor-
ker”, påvisade att långvariga besvär av insomni hos kvinnor gav 
en ökad risk för arbetsplatsolyckor generellt (OR=1,7; 95% CI 
1,2-2,3) men att samma samband ej återfanns om endast svåra 
arbetsplatsolyckor med sjukskrivning analyserades.  I gruppen 
som rapporterade olyckor var ”blue-collar worker”, natt-och 
skiftarbete vanligare. Inget signifikant samband kunde finnas 
mellan snarkning och arbetsplatsolyckor.

Riskfaktorer för okontrollerad och delvis kontrollerad 
astma.
En tvärsnittsstudie från Uppsala – Örebroregionen

Mary kämpe1, karin Lisspers2, Björn Ställberg2, Josefin Sundh3 

och Christer Janson1.
1Institutionen för medicinska vetenskaper, Lungmedicin och aller-
gologi, Uppsala Universitetssjukhus, Uppsala.
2Instituionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Allmänmedicin och 
preventivmedicin, Uppsala Universitet.
3Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet.

Bakgrund
Astmakontroll uppnås hos mindre än 50 % av alla patienter en-
ligt flera epidemiologiska studier och detta trots att rimligt ef-
fektiv astmabehandling finns tillgänglig. Det primära syftet med 
denna studie var att evaluera riskfaktorer för okontrollerad och 
delvis kontrollerad astma. Det sekundära syftet var att jämföra 
astmakontroll med självskattad livskvalitet.

Metoder
I en tvärsnittsstudie från Mellansverige (Uppsala – Örebro re-
gionen) selekterades slumpmässigt patienter, 18-75 år, från såväl 
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primärvården som sjukhusmottagningarna till studien. Enkäter 
skickades till 1675 patienter och svarsfrekvensen uppgick till 71 
%. Totalt evaluerades 1187 patienter, 846 från primärvården och 
341 från sjukhusen. Data insamlades från de självbesvarade en-
käterna samt från journalgenomgångar. Enkäterna omfattade 
även ett astmaspecifikt livskvalitetsformulär, Mini-ALQL.   

Resultat
Totalt 452 patienter (38 %) hade en okontrollerad astma, varav 
298 (66 %) återfanns i primärvården och 154 (34 %) på sjukhus-
mottagningarna (OR=1.87). Trehundratretton patienter (26 %) 
hade en delvis kontrollerad astma och av dessa påträffades 224 
(72 %) i primärvården och 89 (28 %) på sjukhusen (OR=1.48). 
Riskfaktorer för okontrollerad astma var kvinnligt kön, ålder, 
rökning/ex-rökning, låg utbildningsnivå samt högt BMI. Ko-
morbiditet som allergisk rhinokonjunktivit och depression ut-
föll även som riskfaktorer. Patienter med okontrollerad astma 
hade genomgående en tyngre farmakologisk behandling. Såväl 
patienter med okontrollerad som delvis kontrollerad astma upp-
skattade sin livskvalitet lägre än de som hade en kontrollerad 
astma (p<0.001).

konklusion
Okontrollerad astma är signifikant korrelerad med ett flertal 
riskfaktorer och det är av yttersta vikt att vara särskilt uppmärk-
sam på äldre och lågutbildade kvinnliga astmatiker. Okontrol-
lerad astma har vidare en grav påverkan på livskvalitén.

Vårdtid efter pleurodesbehandlad malign pleuravätska 
– vilka patienter vinner mest?

Aldona Wajda1, M.d., Helena Engström1, M.d., Lennart Persson1, 
M.d., Ph.d.,
1Lungmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, SE-
58185 Linköping

Bakgrund
Malign pleuravätska förekommer vid avancerad cancer. En 
lyckad pleurodes ger symptomlindring, men kan vara krävande 
för patienter med dåligt performance (PS). Urvalet av lämpliga 
patienter är därför en grannlaga uppgift. Analyser på pleura-
vätska påstås vara av visst värde för att prediktera chansen för 
lyckad pleurodes.

Syfte
Att utvärdera frekvensen lyckade pleurodeser i förhållande till 
vad behandlingen betyder för vårdtid på sjukhus, särskilt i rela-
tion till återstående livstid, samt att utvärdera den ansvariga 
läkarens förmåga att prediktera lyckad pleurodes utifrån klinik 
och röntgen.

Metoder
Patienter med bekräftad cancer i pleura och som fick medicinsk 
talkpleurodes februari 2007 till mars 2008 inkluderades konse-
kutivt och följdes upptill 6 år tills alla avlidit.

Resultat
Två ålders-matchade grupper jämfördes; patienter lämpliga för 
”best support of care” (BSC; n = 10) och patienter lämpliga för 
tumörspecifik behandling (icke-BSC; n = 19). Andelen lyckad 

pleurodes var 56 % för BSC och 79 % för icke-BSC. Biverkningar 
var lika i grupperna och inte beroende av dräntyp. För alla pa-
tienter och lungcancer- patienter korrelerade överlevnadstiden 
med vårdtiden för pleurodes (r = -0.4163, p = 0.031 respektive 
r = -0.6407, p = 0.007). För patienterna med lungcancer kor-
relerade PS med överlevnadstid (r = -0.6011, p = 0.014). För 
alla patienter och för BSC patienter korrelerade PS med antalet 
vårdtiden för pleurodes (r = 0.4345, p = 0.024 respektive r = 
0.6950, p = 0.038). PS för BSC patienterna var signifikant sämre 
(p = 0.0006). Medelvårdtiden för BSC- och icke-BSC patienter 
var 13±4 respektive 9±4 dagar (p = 0.009) motsvarande 42±27 
respektive 4±4 % av återstående tid att leva (p = 0.003). I 78 % av 
fallen förutsåg ansvarig läkare att pleurodesen skulle bli lyckad.

Slutsatser
När cancerpatientens PS är för dåligt för tumörspecifik behand-
ling är patienten sannolikt också för dålig för medicinsk pleu-
rodes med talk. Även en lyckad pleurodes sker till priset av en 
lång vårdtid, särskilt i relation till återstående livstid. En erfaren 
lungläkares bedömning är en mycket god prediktor av chansen 
till lyckad pleurodes, vilket gör att särskilda analyser utförda på 
pleuravätska i predikterande syfte blir onödiga.

Lungförändringar hos nydiagnostiserade patienter med 
reumatoid artrit

Reza karimi, Sven Nyrén, Gudrun Reynisdottir, Helga Olsen, 
Joshua Balasingh, Aase Haj Hensvold, Anders Harju, Marianne 
Engström, Johan Grunewald, Anders Eklund, Lars klareskog, 
Magnus Sköld, Anca Irinel Catrina, 
Institutionen för Medicin, enheterna för Lungmedicin och Reuma-
tologi, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset.

Bakgrund
Epidemiologiska studier tyder på att det finns ett samband mel-
lan rökning och reumatoid artrit (RA), framförallt i gruppen 
RA patienter med anti citrullerande antikroppar (ACPA). Lung-
manifestationer är vanliga hos RA-patienter och lungorna kan 
vara viktiga vid induktion av systemiskt autoimmunitet vid RA. 
I denna studie undersökte vi lungförändringar på HRCT hos en 
grupp av nydiagnostiserade RA patienter och jämförde med en 
grupp friska kontroller.   

Patienter och kontroller
Vi inkluderade 105 nydiagnostiserade obehandlade RA patienter 
(sjukdomsduration 6 månader) och 43 friska kontroller. Patient-
materialet bestod av både rökare och aldrigrökare. Alla patienter 
och kontroller genomgick undersökning med datortomografi 
(HRCT) och fullständig spirometri. Förekomst av ACPA nivå-
erna mättes i serum med hjälp av ELISA.

Resultat
Lungfunktionen skilde sig inte signifikant mellan patienter och 
kontroller. Femtioen procent (54/105) av RA-patienter men bara 
28 % (12/43) av kontrollerna hade någon form av lungföränd-
ring på HRCT (fibros,"ground-glass", bronkiektasier, noduli 
eller emfysem) (p<0.05). Fibros noterades hos 11 % av RA pa-
tienterna och "ground-glass" hos 4 %. "Air- trappning" förekom 
hos 51 % (52/105) av RA-patienterna jämfört med 28 % (12/43) i 
kontrollmaterialet, (p<0.05). Hos aldrigrökarna noterades lung-
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förändringar på HRCT vid RA i 43 % av fallen (12/28) jämfört 
med 21 % (3/14) i kontrollmaterialet p<0.05. Lungförändringar 
var dessutom vanligare hos ACPA+ RA-patienter (59 % (41/79)) 
jämfört med de RA-patienter som saknade anti-citrullinerande 
antikroppar (39 % (12/35)), p<0.05.  

Slutsats
Patienter med nydebuterad RA har ökad förekomst av lung-
manifestationer på HRCT, dock utan att detta ännu ger någon 
signifikant funktionell påverkan. Förändringarna är associerade 
till rökning och ACPA+. Resultaten tyder på att lungan är in-
volverad i ett tidigt stadium vid RA och stödjer hypotesen att 
lungan hos rökare kan vara ett viktigt organ vid utveckling av 
autoimmunitet vid RA. 

Tillgång till rehabilitering för patienter med kroniskt 
obstruktiv lungsjukdom, KOL – en enkätstudie bland 
sjukhus i Sverige

Wadell k1, Janaudis Ferreira T2,3,4, Arne M5,6, Lisspers k7, Ställberg 
B7, Emtner M6,8

1Institutionen för Samhällsmedicin och Rehabilitering, Sjukgymnas-
tik, Umeå Universitet, 2Sunnybrook Research Institute, Sunnybrook 
Health Sciences Centre, St John’s Rehab Research Program, To-
ronto, Canada, 3West Park Healthcare Centre, Respiratory Medicine, 
Toronto, Canada, 4Department of Physical Therapy, University of 
Toronto, Canada, 5Primärvårdens forskningsenhet, Karlstad, 6Insti-
tutionen för Medicinska vetenskaper, Lungmedicin och Allergologi, 
Uppsala universitet, 7Institutionen för Folkhälsa och Vårdvetenskap, 
Familjemedicin och Preventiv medicin, Uppsala universitet, 8Insti-
tutionen för Neurovetenskap, Sjukgymnastik, Uppsala universitet. 

KOL-rehabilitering är en evidensbaserad, multidisciplinär och 
kostnadseffektiv behandlingsform som leder till förbättrad hälsa 
hos patienter med KOL. Tillgänglighet till och innehåll i dessa 
program varierar inom och mellan olika länder. Syftet med stu-
dien var att undersöka omfattningen av KOL-rehabilitering vid 
svenska sjukhus. 

En beskrivande tvärsnittsstudie gjordes genom att skicka ut 
ett webbaserat frågeformulär till samtliga sjukhus med innelig-
gande patienter i Sverige. Frågeformuläret bestod av 32 frågor 
som handlade om tillgänglighet till (antal patienter som deltagit 
i, respektive tackat nej) samt innehåll i den KOL- rehabilitering 
som genomfördes under 2011. 

Sjuttioen av totalt 72 sjukhus besvarade webbenkäten. Fyrtio-
sju (66%) sjukhus erbjöd KOL-rehabilitering. Cirka 75% av sjuk-
husen i Götaland och Svealand och 33% av sjukhusen i Norrland 
erbjöd KOL-rehabilitering. Fyrtio procent av de patienter som 
erbjöds deltagande tackade nej. Totalt 1355 patienter deltog i 
lungrehabilitering vilket motsvarar 0,3% av KOL-populationen 
(500 000 patienter) i Sverige. Samtliga sjukhus erbjöd fysisk trä-
ning som del i rehabiliteringen och 25% erbjöd patientutbild-
ning. 

Inte ens en halv procent av patienter med KOL i Sverige del-
tog i sjukhusbaserad rehabilitering under 2011. Det var en av-
sevärd geografisk skillnad på tillgång till program. För att göra 
det möjligt för ett större antal patienter med KOL att ta del av 
denna effektiva behandling behövs remitteringen till program-
men öka men även en utvärdering av rehabiliteringsprogram i 
andra former; i primärvård, i hemmet eller över internet. 

Fysisk kapacitet och hälsorelaterade livskvalitet före 
och ett år efter lungtransplantation hos 75 patienter. En 
kartläggande studie.

katarina Heimburg sjukgymnast, Lennart Hansson överläkare, 
Lung- och allergikliniken, Skånes universitetssjukhus i Lund. 

Sammanfattning
Lungtransplantation är en allmänt accepterad behandling vid 
olika allvarliga lungsjukdomar. Det finns evidens för förbätt-
rad livskvalitet och överlevnad för patienterna efter en lung-
transplantation. De vanligaste sjukdomsorsakerna som leder till 
lungtransplantation är kroniskt obstruktiv lungsjukdom, cystisk 
fibros, idiopatisk lungfibros och lungemfysem orsakat av med-
född alfa-1-antitrypsinbrist. Det finns få studier som handlar 
om fysisk förmåga och livskvalitet efter en lungtransplantation. 

Syftet var att beskriva den fysiska kapaciteten och den hälso-
relaterade livskvaliteten före och ett år efter lungtransplantation. 
Studien genomfördes som en deskriptiv explorativ studie. Samt-
liga patienter som accepterades för lungtransplantation vid SUS 
i Lund inkluderades från november 2005 till juni 2011. Samma 
patienter följdes över tid och mätningar gjordes före och ett 
år efter lungtransplantationen. De mätningar som utfördes var 
spirometri, arbetsprov på ergometercykel och 6-minuters gång-
test (6MWT). Patienterna besvarade också den hälsorelaterade 
livskvalitetsenkäten Short Form 36 (SF-36).

Resultaten visade att medianvärdet på vitalkapaciteten (VC) 
var 55 % av förväntat värde och medianvärdet på den forcerade 
exspiratoriska volymen på 1 sekund (FEV1,0) var 26 % av för-
väntat värde före lungtransplantationen och VC 80 % och FEV1 
69 % ett år efter operationen. Mediangångsträckan på 6MWT 
var 228 m före lungtransplantationen och 484 m ett år efter. 
Resultaten från arbetsproverna var 39 % av förväntat värde i 
median före operationen och 59 % ett år efter. SF -36 har en 
poängskala från 0 till 100 där högre poäng representerar bättre 
hälsorelaterad livskvalitet. Medianvärdet på fysisk hälsa på SF 
-36 var 24 före lungtransplantationen och 46 efter ett år och på 
psykisk hälsa 46 före och 55 efter.

konklusion
Lungtransplantation är en behandling för patienter med allvar-
lig och livshotande lungsjukdom. Denna studie visade att de 
lungtransplanterade patienternas fysiska kapacitet och hälso-
relaterde livskvalitet förbättrades signifikant ett år efter lung-
transplantation jämfört med före operationen. 

Multidiciplinära konferenser om interstitiella 
lungsjukdomar: Erfarenheter från Karolinska 
Universitetssjukhuset

Maria diakopoulou, Giovanni Ferrara, Maryam Fathi, Olov An-
dersson, Magnus Sköld
Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet, Lung- Allergiklini-
ken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Bakgrund
De interstitiella lungsjukdomarna och i synnerhet de intersti-
tiella pneumonierna utgör en svårdiagnostiserad och svårbe-
handlad sjukdomsgrupp. Det finns vetenskaplig evidens att 
multidisciplinära konferenser vid interstitiella lpneumonier 



50 Lung & Allergiforum  •  Nummer 3/2013

Lungkongressen

signifikant skärper den diagnostiska säkerheten. Vid Karolin-
ska Universitetssjukhusets Lung- Allergiklinik hålls regelbundet 
ronder där, förutom deltagande av ett flertal lungmedicinare, 
även toraxradiolog, klinisk fysiolog och i vissa fall även patolog 
och reumatolog är involverade. Sedan 2010 har vi även tagit 
emot remisser från andra sjukhus för ”second opinion”. Vi redo-
visar nu våra erfarenheter från denna verksamhet.

Material och metoder
Retrospektiv granskning av alla patientfall som diskuterats vid 
multidisciplinär konferens under åren 2011 och 2012. 

Resultat
Under 2011-2012 hölls 17 multidisciplinära konferenser där totalt 
105 patientfall diskuterades. 20 % av fallen var remitterade från 
enheter utanför Stockholms Läns Landsting. För de 55 patient-
fall som anmäldes under år 2012 utmynnade diskussionen i 40 
fall (72%) i aktiva rekommendationer gällande utredning och/
eller handläggning. Diagnoserna under 2012 fördelade sig på 
sarkoidos (n=14); interstitiella pneumonier (n=30) och övriga 
diagnoser (n=11). 

diskussion
Multidiciplinär konferensverksamhet rekommenderas enligt in-
ternationella och svenska riktlinjer vid interstitiella pneumonier. 
I föreliggande sammanställning från Karolinska Universitets-
sjukhuset påverkar, i stor utsträckning, diskussion vid konfe-
renserna handläggning av patienterna. 

Faktorer av betydelse för sjukhusinläggning på grund 
av KOL-exacerbationer – analys av patienter vid 
Sveriges lungmedicinska mottagningar.

Claes-Göran Löfdahl, Anders Lindén, Christer Janson, Gunnar 
Johansson, Andreas Macura, Thomas Sandström, kjell Larsson

En riktad undersökning av svenska specialicerade lungmottag-
ningar vad gäller KOL-omhändertagande har tidigare ej gjorts. 
Målsättningen var att identifiera riskfaktorer för sjukhusinlägg-
ning p.g.a. KOL-exacerbationer.

En enkät har distribuerats till samtliga svenska lungmedicin-
ska mottagningar för att klargöra strukturkvalitet för KOL-vård. 
Analysen är gjord med hjälp av en multipel regressionsanalys 
(Poissonregression) .

Resultat
28 lungmedicinska mottagningar rapporterade 383 KOL-patien-
ter varav 247 i stadium 3 och 136 i stadium 4 i enlighet med Lä-
kemedelsverkets rekommendationer 2009. Av dessa drabbades 
115 patienter av sjukhusinläggningar p.g.a. av exacerbationer vid 
273 tillfällen under senaste året. Följande faktorer ökade signifi-
kant risken för sjukhusvård p.g.a. KOL-exacerbation: kumulativ 
rökexponering(ökar 1,4%/paketår), kronisk bronkit(87%), osteo-
poros(46%), diabetes(80%), depression(54%), obesitas(155%) och 
undervikt(35%). Dessutom ökade som väntat risken med antal 
polikliniska exacerbationsbehandlingar och ålder.

konklusion
Lungmedicinska mottagningar i Sverige hanterar en svårt sjuk 
patientgrupp, med stor belastning på sjukvården, där vanligt fö-
rekommande komorbiditer kraftigt ökar behovet av sjukhusvård.
Studien har stötts av Takeda Pharma AB

Intrabronkiell  lungvolymreduktion:  elasticitet och 
lobernas storlek  

Gunnar Hillerdal, Lungkliniken, Karolinska Sjukhuset, Stockholm

Hos selekterade patienter med heterogent emfysem kan man 
genom eliminering av de sämsta delarna förbättra lungfunktion 
och livskvalitet. Men kirurgi är riskfyllt, och därför har intra-
bronkiella metoder utvecklats. En sådan metod är insättning 
av envägsventiler så att luft och sekret bara kan expireras och 
därigenom kan man få en lob att minska i storlek och i bästa 
fall bli atelektatisk.

Indikationerna är: heterogent emfysem; FEV1 15-50%; inga 
kontraindikationer. Vad som inte nämns bland indikationerna 
är lobernas relativa storlek, trots att detta är av stor betydelse 
enligt våra erfarenheter.

Metoder
Från år 2008 har 25 patienter behandlats med ventiler för em-
fysem, därav 13 med alpha-1-antitrypsin-brist. Alla hade gravt 
emfysem, FEV1: 17-34% predicted, RV 184-309%. Vänster under-
lob (LLL) åtgärdades hos 6 patienter, RLL 4, LUL 5, RUL 7, och 
3 i mellanloben. Alla behandlades unilateralt med en hel lob. I 
två patienter ledde upprepade infektioner till att klaffarna måste 
tas bort, och en patient hostade upp dem. Bland de kvarstående 
22 patienterna mättes förbättringen I FEV1 efter 6 månader och 
korrelerades med lobstorlekerna preoperativt. På sagittal CT på 
varje sida mattes på mitten av thorax lobernas yta. Normalvär-
den hos friska sattes till på vänster sida LL=50%, UL= 50%, och 
på den högra UL=40%, ML=15%, LL 45%. 

Resultat
En ganska god korrelation föreligger i detta relativt lilla material.

diskussion
En emfysematös lob är stor pga brist på elasticitet.  En friskare 
lob kommer då att minska relativt I storlek eftersom den drar 
ihop sig på bekostnad av den sjuka, som passivt ökar I storlek.  
Lungfunktionsförbättringen efter volymreduktion beror delvis 
på minskad thoraxvolym, men de största vinsterna är avhäng-
iga av den friskare lobens elasticitet. Mätning av den relativa 
storleken av loberna kan ge god information om de potentiella 
kandidaterna för volymreduktion. 
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Vilken roll spelar lysosomen för EMT och 
lungfibrosutveckling?

Linda Vainikka1, Linnea LaFleur1, Jenny Persson2, M.d., Maria 
Sege3, M.d., Sören dam-Larsen4, M.d., Urban Wennerström5, 
M.d., Lennart Persson1,3, M.d., Ph.d. 
1Exp. Patologi, Linköping, 2Lungmott., Jönköping, 3Lungkliniken, 
Linköping, 4Lungmott., Eksjö, 5Lungmott., Västervik.

Bakgrund
I humana lungepitelceller (A549) leder transforming growth 
factor (TGF) till ökad frisättning av Fe från ferritin och en ökad 
bildning av ROS (1). Fe-chelatorn desferrioxamine (DFO) och 
antioxidanten N-acetylcysten hämmar ”epithelial-mesenchymal 
transition” (EMT) (1). Eftersom ferritin-bundet Fe frisätts efter 
att ferritinet först har degraderats i lysosomen, genom s.k. ”au-
tophagocytos”, och DFO huvudsakligen verkar genom lysoso-
malt Fe, misstänkte vi att lysosomen är inblandad i denna kedja 
av händelser.    

Syfte
Att undersöka om TGF leder till ökad autophagocytos och se-
kundär ROS bildning.

Metoder
Tillväxt av det lysosomala vakuomet och ROS bildning mät-
tes med fluorescence från acridine orange-inmärkta lysosomer 
respektive H2DCFDA i cytosolen i TGF-stimulerade A549 celler 
(72 h).

Resultat
Ljusmikroskopi och Western blot (E-cadherin, N-cadherin och 
vimentin) bekräftade en signifikant EMT. I TGF-stimulerade 
celler noterades en flerfaldig och signifikant ökning av det ly-
sosomala vakuomet kombinerad med en stor och signifikant 
nybildning av ROS. Behandling med 3-MA, en specifik häm-
mare av autophagocytos, blockerade effektivt TGF-inducerad 
ROS bildning.

Slutsatser
Studien talar för att lysosomen, genom autophagocytos, spelar 
roll för EMT och öppnar en väg mot att pröva ”lysosomotropa” 
Fe-chelatorer som behandling mot lungfibros. En sådan poten-
tiell Fe-chelator är makroliden azithromycin (Azitromax®), som 
vi har visat (efter 1000-faldig koncentrering i humana lungmak-
rofagers lysosomer) effektivt skyddar mot oxidant-inducerad 
celldöd (2).
1. Zhang K-H et al.: Ferritin heavy chain-mediated iron homeostasis and 

subsequent increased reactive oxygen species production are essential 
for epithelial-mesenchymal transition. Cancer Res 2009, 69:5340-8.

2. Persson HL et al.: Leaky lysosomes in lung transplant macrophages: 
Azitromycin prevents oxidative damage. Respiratory Research, 2012; 13: 83. 
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Praktisk kurs i bronkoskopi
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
28-30 januari 2014

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 bronkoskopi-
färdigheter på bronkoskopisimulator och möjlighet att se bronkoskopi på vaken patient.
Kursen vänder sig till noviser med liten eller ingen erfarenhet av bronkoskopi, företrädesvis bli-
vande specialistläkare inom lungmedicin, allergologi, infektion, ÖNH, barn/ungdomsmedicin 
och anestesiologi.

Kursbeskrivning

Tid: Vi börjar preliminärt kl 09.30 den 28/1 
och slutar kl 15.45 den 30/1 2014.

Plats: Simulatorcentrum, KTC, Karolinska
Universitetssjukhuset Solna.

Kursavgift: 6000 SEK
(inkluderar även lunch x 3 och kursmiddag).

Sista anmälningsdag: måndag 4/11 –  2013.

Kursledning: Cecilia Bredin & Magnus Sköld, 
Lung- allergikliniken, Karolinska Universitets-
sjukhuset, Stockholm

Anmälan sker via
www.confacta.eu/bronkoskopikurs2014

Se även www.lipus.se eller www.slmf.se
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Specialistexamen

Dags för ny specialistexamen i 
lungsjukdomar 2014

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 2013 och med planerad muntlig examination i april 2014. 

Examinationen är uppdelad i två delmoment. Det första momentet en skriftlig hemten-
tamen där deltagarna 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. Deltagarna kommer att ha cirka tre månader på 
sig att besvara frågorna. Andra delmomentet är en muntlig examination. Examensort är 
Uppsala och examen är planerad till 7-8 april 2014. 

Från SLMF rekommenderas att man i samband med sin specialistexamination beviljas 
minst två veckors tjänstledighet med lön och ersättning för resa till den muntliga exami-
nationen på arbetsgivarens bekostnad.

Anmälningstiden kommer att gå ut 20131201och utskicket går ut till samtliga verksam-
hetschefer 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 lung-
medicin att genomföra specialistexamen.

2013-08-27
Magnus Sköld     Lennart Nilholm
Ordförande    Utbildningsansvarig
Svensk Lungmedicinsk Förening  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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2013

26-31 oktober CHEST 2013
http://2012.accpmeeting.org/chest-2013

Chicago, USA

4-5 november Sk-kurs Lungfysiologi för Lungmedicinare Uppsala

18-22 november Rinologi; state of the art och knepiga fall
www.socialstyrelsen.se/sk-kurser/rhinologi-stateoftheartochknep

Stockholm

20-22 november Sk-kurs i toraxradiologi Göteborg

5-6 december Programinslag med lungmedicinskt intresse vid 
MEdICINSkA RIkSSTÄMMAN

Stockholm

2014

22-23 januari Postgraduatekurs om kOL Saltsjö-Boo

28-30 januari Praktisk kurs i bronkoskopi Stockholm

4-5 mars 3:e Nationella konferensen i palliativ vård
www.palliativ2014.se

Göteborg

24-27 mars Svenska Lungkongressen 2014
www.lungkongressen.se

Malmö

9-10 april Lund Respiratory Network (LURN) Ystad, Saltsjöbad

22-24 september Interstitiella lungsjukdomar Stockholm

3-7 november Respiratorisk insufficiens, hemrespirator och oxygen Uppsala

2013

16-17 oktober Fortsättningskurs – Allergenspecifik immunterapi (ASIT 2) Stockholm

17-19 oktober Pediatric Allergy and Asthma Meeting (PAAM)
www.eaaci-paam2013.com

Aten, Grekland

5-6 december Medicinska Riksstämman
(Allergisektionens program 6:e dec)

Stockholm

5-7 december International Symposium on Molecular Allergology (ISMA) 
www.eaaci-isma.org/

Wien, Österrike

2014

28-29 januari Allergenspecifik immunterapi (ASIT 1) Stockholm

28 februari-4 mars AAAAI Annual Meeting San Diego, USA

3 april SFFA:s Vårmöte Umeå

9-12 april drug Hypersensitivity Meeting Bern, Schweiz

7-11 juni EAACI Congress 2014 Köpenhamn, Danmark

Kongresskalender

SLMF

SFFA


