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Ledare SLMF

�

Bästa kollegor!

V älkommen till ett nytt nummer av 
Lung- och allergiforum (LoAF). 
Detta är min första ledare som ny 

ordförande för vår specialitetsförening 
och när jag skriver detta har hösten gjort 
sitt intåg på ett tydligt sätt här i norra 
Sverige. 

Att vara ordförande är ett spännande 
uppdrag som manar till självrannsakan. 
Vad kan jag göra i den rollen för att svensk 
lungmedicin ska fortsätta vara den mest 
inspirerande specialiteten inom hälso- 
och sjukvården? Inte så mycket på egen 
hand men desto mer tillsammans med 
styrelsen och medlemmarna förstås. 

Enligt SLMFs stadgar antagna 1980 så 
har föreningen som ändamål ”att främja 
lungmedicinens utveckling genom an-
ordnande av föredrag, demonstrationer 
och diskussioner i vetenskapliga, fack-
liga och sjukvårdsorganisatoriska frågor. 
Föreningen skall verka för en god vidare- 
och efterutbildning för medlemmarna.” 
Således är uppgiften för föreningen att 
bevaka den lungmedicinska specialiteten 
inom utbildning, vetenskap, fackliga och 
sjukvårdsfrågor samt att verka för ett ökat 
intresse för densamma.

Hur ser det ut med det då? Min bild av 
SLMFs arbete innan jag kom in i styrelsen 
är att det verkligen är så. Aktuella lung-
medicinska frågor lyfts genom det årliga 
anordnandet av Svenska Lungkongressen. 
Andra möten arrangeras för att på olika 
sätt ta fram utvecklingsframgångar inom 
lungmedicinen. Kvalitetsregistren med 
koppling till lungmedicin har regelbun-
den rapportering där vi kan se hur kvali-
teten på handläggningen av KOL/astma, 
syrgasbehandling i hemmet, lungfibros, 
lungcancer o.s.v. utvecklas nationellt och 
för våra enskilda enheter i de fall dessa 
bidrar till rapporteringen. SLMF har en 
tydlig uppfattning i tobaksfrågan genom 
SLMFs tobakspolicy som finns att läsa på 
hemsidan. Vi som styrelsemedlemmar 
har också möjlighet att ha återkommande 

dialoger med andra specialitetsföreningar 
inom Sveriges Läkarförbund och sektio-
ner inom Svenska Läkaresällskapet avse-
ende frågor som direkt eller indirekt berör 
det lungmedicinska fältet. Det är möjligen 
demonstrationer som vi inte har som en 
tydlig aktivitet!

SLMFs styrelse har ett övergripande 
koordinationsansvar för ovanstående 
och samarbetar också med vetenskapliga 
kommittén (VK) i detta. VK borgar för att 
kvaliteten på den vetenskapliga aspekten 
upprätthålls. 

Hur ser då styrelsesammansättningen 
ut idag? En presentation av styrelsen är 
nog på plats. Den geografiska spridningen 
är väl tillgodosedd i alla väderstreck från 
Umeå till Lund, Göteborg till Stockholm. 
Sen tidigare består styrelsen, utöver mig 
själv, av Inger Dahlén, avgående ordföran-
de, Hanan Tanash, vice ordförande och 
ansvarig för remisser, Helena Engström, 
facklig sekreterare, Anders Blomberg, 
vetenskaplig sekreterare, Valentyna Yasin-
ska, kassör och medlemsansvarig, Niko-
laos Lazarinis, webredaktör, Ola Attman, 
yngreledamot och Lena Olsson, adjung-
erad ledamot med ansvar för internatio-
nella frågor. I samband med årsmötet på 
Svenska Lungkongressen i Örebro så val-
des det in två nya ledamöter till styrelsen: 
Margareta Smith och Fredrik Sundbom. 
Margareta är utbildningsansvarig vilket 
hon har stor erfarenhet av sedan tidigare 
utifrån rollen som ST-studierektor på 
Sahlgrenska samt sammankallande för 
ST-studierektorsgruppen i landet. Fredrik 
har fått axla rollen som redaktör för vår 
tidskrift Lung- och allergiforum (LoAF). 
Utöver dessa så har vi också en nationell 
delegat i ERS. Det är Stephanie Mindus 
som av SLMF valts till den uppgiften. Vid 
ERS-kongressen i London så blev hon 
formellt utsedd och kommer nu att vara 
adjungerad till styrelsen. Mer info om sty-
relsemedlemmarna och kontaktuppgifter 
finns på hemsidan.

Styrelsen har precis haft ett par inter-
natsdagar i ett höstfagert brittsommarlikt 
Umeå. Vi har diskuterat och visionerat 
kring olika angelägna frågor för lung-
medicinen, där jag listar några områden 
nedan.

Utbildning
Utbildningsfrågorna är alltid högaktuella 
och där har SLMF redan idag ett tydligt 
genomarbetat koncept för att täcka av 
ST-läkarens behov av utbildning inom 
lungmedicin. Ett rullande schema över en 
femårsperiod borgar för att det ska hinnas 
med. Genom att SLMF också arrangerar 
dessa utanför Socialstyrelsens försorg så 
blir möjligheten stor även för en ny ST-
läkare att bli antagen till en kurs. Närmast 
i tid ligger thoraxradiologikursen i Göte-
borg. För mer information om kommande 
kurser, andra viktiga möten och kongres-
ser så hänvisar jag till vår hemsida. 

ST-utbildningen har som sagts ett stort 
utrymme i styrelsens frågor, t.ex. hante-
ringen av det nya ST-upplägget enligt 
SOSFS 2015:8 som började gälla fr.o.m. 
2015-05-01. Lungmedicinen är ånyo en 
egen basspecialitet, men har en gemen-
sam internmedicinsk grund under de 
första två åren genom det s.k. common 
trunk. Här har ett stort arbete lagts ner på 
att få till en målbeskrivning för dessa två 
år. En uppdatering av SLMFs rekommen-
dation för specialiseringstjänstgöring för 
lungsjukdomar är också på väg. Mer om 
detta i ett kommande nummer av LoAF. 

EU kom under sensommaren ut med 
nya tydliga direktiv om minsta tjänstgö-
ringslängd för ytterliga specialistkompe-
tenser. Det innebär att det alltid är minst 
2,5 år som krävs utöver den första spe-
cialistkompetensen ST-läkaren erhållit. 
Diskussion om vad det innebär för våra 
ST-läkare pågår och kommer att utredas 
närmare i nästkommande LoAF. 

De s.k. SPUR-inspektionerna har 
som avsikt att kontrollera kvaliteten på 
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ST-utbildningen. Tyvärr har nuvarande 
organisation med LIPUS inte kunnat le-
verera det stöd som behövs för att detta 
ska fungera. Vi ser därför över möjlighe-
ten att göra dessa inspektioner i SLMFs 
egen regi på ett eller annat sätt. Mer in-
formation om hur det ska ske kommer så 
småningom.

Efterutbildning för våra specialister 
är också viktigt. Här avser vi att ta fram 
en policy som ska tjäna som riktlinje och 
hjälp för den fortsatta kompetensutveck-
lingen hos specialisterna. Avsikten är 
att policyn ska dels kunna användas vid 
de medarbetarsamtal, som läkaren för-
hoppningsvis årligen har med sin chef, 
där också utbildningsbehoven diskuteras, 
dels också vid chefernas övergripande ut-
bildningsplanering för läkargruppen vid 
sin enhet.

En post graduate-kurs i ovanliga lung-
medicinska sjukdomar planeras att ges i 
Lund hösten 2017. Vi har sett att efterfrå-
gan inom detta är stort och jag ser fram 
emot att kursen kommer igång. 

Medlemskap
En fråga som jag fått är varför man ska 
vara medlem i SLMF om man är lung-
läkare eller på väg att bli detsamma. Det 
finns flera bra anledningar som jag ser 
det. Att SLMF bevakar och utvecklar ut-
bildningsområdet inom lungmedicin är 
ett tungt vägande skäl. De ST-kurser som 
beskrivs ovan skulle inte finnas om inte 
SLMF tagit initiativ till dessa. Andra skäl 
till medlemskap är att stödja fortsatt ar-
bete kring att arrangera SLK-kongressen, 
registermöten och andra högintressanta 
utbildningsinsatser. Ett kollegialt utbyte 
av stora mått får man vid deltagande på 
dessa nationella möten, insyn i den aktu-
ella lungmedicinska forskningen i Sverige, 
knyta professionella kontakter samt även 
socialt nätverkande. 

Att också ERS-medlemskap idag ingår 
automatiskt vid ett SLMF-medlemskap 
gör det ytterligare kvalitetshöjande. Via 
ERS-medlemskapet så erbjuds man ett 
stort utbud av utbildning, kraftigt redu-
cerad avgift för ERS-kongressen, tillgång 
till Respipedia och ERS tidskrifter.

Det kommer många frågor om att ERS-
medlemskapet inte alltid är uppdaterat 
trots att man har ett aktivt pågående med-
lemskap i SLMF. Styrelsen har en konti-
nuerlig kommunikation med ERS i dessa 
frågor med förhoppning att problemen 
ska minska i antal. Hör av er till kassören 
om ni stöter på hinder i medlemskapet, 
kontaktuppgifter finns på hemsidan.

ERS London
I början av september så gick årets upp-
laga av ERS, som är världens största mö-
tesplats för lungmedicinskt intresserade 
läkare, forskare, andra vårdpersonalkate-
gorier och industrirepresentanter. Årets 
kongress lockade ofattbara 22 600 delta-
gare till London och den stora kongress-
anläggningen ExCel i Docklandsområdet. 
Utbudet var som vanligt enormt och av 
hög kvalitet, allt från kliniskt inriktade 
symposier till detaljrika vetenskapliga 
posterdiskussioner och utställningar. I 
detta nummer av LoAF finns flera intres-
santa kongressreferat att läsa.

Detta år var också andra året som 
SLMF deltog i det av ERS anordnade ut-
ställningen World Village. Tanken är att 
varje medlemsland inom ERS ska kunna 
visa upp vad man anser är viktigt och till 
och med ge föredrag för andra intresse-
rade. Vi har från SLMFs sida fokuserat 
på att ha svenskinriktad information om 
kommande kongresser/möten, ha en da-
tor med rullande information om SLMF 
samt att jag och Lena Olsson då och då 
bemannade montern för att kunna vara 
på plats för eventuella frågor från ERS-
deltagare. Vi fick också ett officiellt besök 
i montern av avgående ERS-presidenten 
Jørgen Vestbo med följe. Jørgen var väl-
digt trevlig och intresserad av vårt natio-
nella arbete. 

Tisdagskvällens traditionella veten-
skapliga SLMF-möte var välbesökt, väl-
ordnad och härligt intressanta föredrag 
föredrogs. Anna Winberg, barnläkare i 
Umeå, presenterade sin avhandling ”Födo- 
ämnesöverkänslighet bland svenska 
skolbarn” och Johan Bood, ST-läkare i 
lungmedicin i Stockholm, sin avhandling 
”Mekanismer vid ansträngningsastma 
och refraktäritet”. Vi som var där gick 
hem med tillfredsställda intelligenser och 
mätta magar. Stort tack till våra sponso-
rer Astra Zeneca, Boehringer Ingelheim, 
Chiesi, GlaxoSmithKline, Mundipharma, 
Novartis, Orion, Roche och Teva Nordic 
som gör dessa värdefulla kvällsmöten 
möjliga.

Kommande kongresser
Till våren anordnas Nordic Lung Con-
gress 2017 i Sverige, närmare bestämt i 
Visby 10-12 maj på ett sannolikt väldigt 
vårfagert Gotland. Det sker i samråd med 
våra nordiska grannländers specialitets-
föreningar. Svenska lungkongressen är 
samordnat med denna kongress detta år. 
Mer information finner ni som vanligt på 
hemsidan.

Till nästa års ERS-kongress i Milano 
planerar vi i styrelsen att försöka upprepa 
succén från Amsterdam med att ha ett s.k. 
svenskhotell som ERS-deltagare från Sve-
rige kan boka sig på. Mer information om 
detta kommer, så håll utkik på hemsidan 
och i e-postboxen.

Lungmedicinska forskningsanslaget
Vårt stora forskningsanslag har nu fun-
nits i två år och delats ut till namnkun-
niga forskare inom lungmedicinen. An-
sökningstiden för årets anslag har pre-
cis gått ut och jag ser fram emot att få 
presentera den/de som får ta emot det i 
samband med årsmötet till våren. Redo-
visning av forskningsarbetet och resultat 
från de första anslagsmottagarna kommer 
att komma under något av LoAF-numren 
2017.

Summering
För att återknyta till det jag började med 
– styrelsearbetet inom SLMF – så ser jag 
att det finns härligt driv och stora ambi-
tioner i styrelsen för att fortsatt hålla en 
hög kvalitet i utvecklingen av lungmedici-
nen i Sverige. Styrelsens sammansättning 
och gruppdynamik är gynnsam för detta. 
Till våren ska några styrelsemedlemmar 
avsluta sina uppdrag efter välförtjänt värv. 
Min förhoppning är att vi kan hitta nya, 
intresserade och härligt positivt drivna 
personer som tar vid där de andra slutat. 
Arbetet inom SLMF är viktigt för lung-
medicinen i Sverige, och här har vi alla, 
du och jag, tillsammans ett ansvar att det 
kan fortsätta vara så!

Nu önskar jag dig en trevlig läsning av 
detta nummer!

Ledare SLMF

RAGNBERTH HELLEDAY 
Ordförande SLMF
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Ledare SFFA

Allergi är en folksjukdom!

Hälsoproblem bör betraktas som folksjukdomar/folkhälsoproblem beroende på hur 
vanliga de är, deras allvarlighetsgrad, om de ökar eller minskar och hur de fördelar sig 
i befolkningen. Konsekvenserna för individer och samhälle och möjligheter att göra 
något åt problemen måste också vägas in.
(Från Folkhälsogruppen 1988)

A llergi passar som hand i handsken 
till denna definition. Prevalensen 
av allergi är som alla vet hög, 30-

40 %, för astma räknar man med omkring 
10 %. Allvarlighetsgraden varierar, allergi 
kan vara livshotande och medför i de 
flesta fall en försämrad livskvalitet, för 
en halv miljon individer en kraftigt sänkt 
livskvalitet. Sjukdomen finns i alla åldrar 
och fortfarande ser man en ökning av an-
talet drabbade. Vi börjar få grepp om hur 
man kan förebygga sjukdomen, det finns 
effektiva mediciner och vi har en hundra-
årig metod för att inducera tolerans. Al-
lergi ingår också i de sjukdomar som So-
cialstyrelsens nationella folkhälsorapport 
från 2009 beskriver som en folksjukdom. 
(De övriga är hjärt- och kärlsjukdomar, 
psykisk ohälsa, tumörsjukdomar, rörel-
seorganens sjukdomar och olycksfalls-
skador).

Ett återkommande tema i denna tid-
nings ledare är bristen på allergologer. 
Vid en kartläggning för ett år sedan fick 
vi fram att det i Sverige finns drygt 70 
vuxenallergologer i klinisk tjänst. Vi har 
inte räknat timanställda vikarier. Av dessa 
är 27 personer födda 1955 eller tidigare 
(37 %). Det fanns 13 ST-läkare i landet. 
Situationen är olika svår i olika delar av 
landet. Det finns landsting/regioner som 
helt saknar vuxenallergolog men även i 
Stockholm är det kritiskt där majoriteten 
av läkarna är 60 år eller äldre. 

I juli 2016 var Sveriges folkmängd 
9 920 881 personer varav ca 2 miljoner 
barn. Med andra ord finns det omkring 
en vuxenallergolog per 100 000 vuxna i 
landet. 2013 fanns det nästan 800 kardio-
loger, detta motsvarar således omkring en 
kardiolog per 10 000 vuxna invånare. 

Hallå! Kollegor, patienter, politiker – vi 
måste försöka göra något åt detta! 

Vi behöver bli fler specialister och höja 
statusen på specialiteten 
Det är ett roligt, intressant och omväx-
lande jobb att vara allergolog! Det måste 
vi förmedla till våra blivande kollegor. I 
SFFA finns ett specialitetsråd för vuxen-
allergologer som skall bevaka speciali-
tetens intressen. Rådet har tillsammans 
med ett par erfarna kollegor utarbetat nya 
rekommendationer för utbildningen till 
allergolog, genom en beskrivning av vad 
delmålen c i utbildningsmålen skall inne-
bära och innehålla. En finslipning av tex-
ten pågår och dokumentet kommer inom 
kort att finnas på SFFAs hemsida under 
fliken som gäller SSA, sektionen för spe-
cialiteten allergologi. Via en länk där når 
man socialstyrelsens riktlinjer för utbild-
ningen till allergolog. Eftersom allergo-
logi är en tilläggsspecialitet till flera olika 
specialiteter med olika grunderfarenhe-
ter behövs utbildningen skräddarsys för 
varje ST-läkare. Kliniker som utbildar ST-
läkare skall utvärderas vart femte år ge-
nom en SPUR-utvärdering, en läkarledd 
inspektionsverksamhet där professionen 
granskar kvaliteten på vårdgivarnas AT- 
och ST-utbildning vilket samordnas av 
Lipus. Sedan 2008 finns det möjlighet att 
göra en europeisk examination i Allergi 
och Klinisk immunologi via EAACI. Det 
är en examination med multipel choice 
frågor och det brukar ske i samband med 
den årliga kongressen i juni. Eftersom vi i 
Sverige inte har med den kliniska immu-
nologin i vår specialitet kan man då man 
anmäler sig säga till om detta och behöver 
då inte besvara den delen av provet. Om-

kring 40-50 personer genomgår examen 
varje år, dock ännu inte någon från Sve-
rige! Vi borde uppmuntra och stötta våra 
ST-läkare att göra denna examen för att 
öka statusen på vår specialitet.

Kunskapen om allergier måste finnas 
på alla nivåer i sjukvården
Fortfarande möter jag patienter med sä-
songsbundna besvär från näsa och ögon 
som fått kortisonsprutor år efter år som 
enda behandling och av patienter som 
fått adrenalinspruta för att de får klåda i 
munnen av nötter. Hur många har en var-
ning för Pc i sin journal efter icke kliande 
utslag sent i behandlingen? Vi specialister 
måste finnas med i grundutbildning och 
vidareutbildning för alla yrkeskategorier 
och kanske framförallt till primärvården. 
Utvecklingen av allt fler astma/KOL-
mottagningar är ett steg på vägen och 
astmasköterskorna kan göra stora insatser 
även inom allergiområdet.

Kunskapen om allergier behöver öka 
generellt i samhället
De svårt sjuka behöver stöd för att inte 
drabbas av allvarliga reaktioner genom 
rök- och djurfria miljöer och säker märk-
ning av födoämnen. Samtidigt undviker 
många mer än vad de behöver, så mycket 
att det inskränker på deras livskvalitet. 
I Finland har man nu i några år arbetat 
med att öka medvetenheten och kunska-
pen om allergier, i Norge och Tyskland 
kommer sådana program att starta. Inom 
EAACI arbetar man med att öka medve-
tenheten om allergier till politiker, bl.a. 
genom olika aktiviteter riktade mot EU. 

Min uppfattning är att SFFA skall ar-
beta med alla dessa tre delar. Genom att �
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Ledare SFFA

ULLA NYSTRÖM KRONANDER
Ordförande

Svenska Föreningen för Allergologi

öka vår egen kunskap och sprida den till 
kollegor fylls kunskapsbägaren långsamt 
på. Det är ett ständigt arbete då kunska-
pen hela tiden växer och kollegor kommer 
och går.

Under 2017 kommer våra möten att bli 
lite förändrade jämfört med tidigare. Vår-
mötet anordnas i mars (datum är inte helt 
klart ännu) tillsammans med Astma och 
Allergiförbundet och Dagens Medicin. Vi 
kommer att rikta oss till kollegor förstås 
men också till politiker och beslutsfattare, 
kanske även patienter kan vara intresse-
rade. Programmet kommer belysa om det 
finns möjligheter att utveckla nationella 
riktlinjerna för allergivården på samma 
sätt som det nyligen arbetats fram riktlin-
jer för astma. Vi kommer att diskutera hur 

man skall använda de nya diagnostiska 
möjligheterna och hur nya mediciner och 
metoder bör införas. Vi hoppas att någon 
framstående person från det finska aller-
giprogrammet kan komma och berätta 
om sitt arbete och jobbar även för att få en 
högt ansvarig svensk politiker till mötet.

Allergidagen 2017 kommer att bli ett 
större möte än vanligt. Det blir ett veten-
skapligt möte om IgE som upptäcktes för 
50 år sedan! Inbjudan kommer att gå ut 
internationellt. Mötet äger rum i Stock-
holm den 6 oktober 2017 i Aula Medica, 
KI. Spara dagen!

Styrelsen har valt att ha dessa två lite 
större möten samma år för att synliggöra 
allergisjukdomarna och rida lite på vågen 
av aktualisering av astmasjukdomen före-
gående år. 

Jag hoppas vi träffas på nästa års möten! 
Till sist: håll ögonen på annonsen om Sto-
ra SFFA stipendiet. Stipendiet annonseras 
på SFFAs hemsida. 

EAACI pris till professor Magnus Wickman

På bilden: Professor Wickman tar emot Clemens von Pirquet priset från 
EAACI:s president professor Antonella Muraro.

European Academy of Allergy and Clinical Immunology 
(EAACI) delar varje år vid sin årskongress ut fyra priser 
för enastående forskning inom allergologi. Dessa priser ut-

märker forskare och kliniker som har givit betydelsefulla bidrag 
till utveckling av innovativa diagnostiska och terapeutiska me-
toder för kontroll och prevention av allergiska sjukdomar, men 
också till bättre förståelse av patofysiologiska processer bakom 
allergi eller har bidragit genom att förstärka allergologi som 
specialitet inom Europa. Vid årets EAACI-kongress i Wien fick 
svensk barnallergologiprofessor Magnus Wickman EAACI:s 
Clemens von Pirquet pris för klinisk forskning. I motiveringen 
till priset lyfter EAACI fram professor Wickmans långvariga 
arbete inom pediatrisk astma, allergi och epidemiologisk forsk-
ning som har resulterat i mer än 200 publikationer. Hans arbete 
samlar populationsbaserad medicin och epidemiologi, klinisk 
allergologi – särskilt födoämnesallergi, molekylär allergologi och 
genetik/epigenetik. Och naturligtvis nämns i EAACI:s motive-
ring att professor Wickman har varit Principal Investigator (PI) 
i BAMSE projektet under 20 år.

Övriga EAACI:s priser gick till Erkka Valovirta från Finland (Da-
niel Bovet pris för förbättring av behandling och prevention 
av allergiska sjukdomar), Jan de Monchy från Nederländerna 
(Charles Blackley pris för främjande av specialiteten allergologi) 
och Cezmi Akdis från Schweiz (Paul Ehrlich pris för förbättring 
av experimentell forskning).

SFFA gratulerar professor Wickman för hedrande pris!



Annons
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Europeiska Lungkongressen:
ERS Congress 2016, London

Invid Themsen, bland Docklands glän-
sande skyskrapor i glas och betong lig-
ger mässhallen ExCel, där årets kon-

gress ägde rum. Drygt 20 000 kongress-
deltagare visade sig vara en barnlek för 
den londonska kollektivtrafiken, mycket 
tack vare extrainsatt personal som med 
karakteristisk artighet visade oss tillrätta. 
Som alltid var lokalerna gigantiska, men 
ytan var väldisponerad och ordentligt 
skyltad, så det blev aldrig någon större 
trängsel, inte ens under lunchen där det 
också erbjöds en skaplig variation. 

Detta år fanns inga blockbusters, ing-
enting stort som ”alla” ville höra, men 
utbudet var som vanligt brett. Bredden 
är naturligtvis en stor tillgång och bidra-
gande till kongressens popularitet, men 
kan också bli en smula stressande när det 
är många olika saker som lockar samti-
digt. Det är också lätt att överboka sig så 
att slutet av dagen grumlas av en viss fati-
gue. Att ge sig själv tid för avslappning på 
hotellrummet eller genom en sväng i city 
kan göra underverk.

Immunterapi vid mesoteliom
På det onkologiska området fanns möjlig-
het att höra om den åttonde revisionen av 
TNM-systemet, och en hel del handlade 
om screening för lungcancer. Det hetaste 
just nu är dock immunterapi (IT), och 
Steven Albelda från Philadelphia höll en 
intressant föreläsning om IT vid malignt 
pleuramesoteliom. Här pågår en hel del 
forskning, och flera möjliga angreppssätt 
undersöks, bland annat antikroppar och 
vaccin.

Med antikroppar kan immunförsvaret 
stimuleras på flera olika sätt. Amatuximab 
binder direkt till tumörspecifika ytanti-
gen, och märker därmed upp tumörcel-
lerna så att det kroppsegna immunförsva-
ret kan ta hand om dem. Fas 2-studier var 
tillräckligt hoppingivande för att fortsätta 
med större studier. Immunkonjugat är en 
annan strategi, där läkemedel, toxiner el-
ler radioaktiva isotoper kopplas till tu-

mörspecifika antikroppar. Vidare pågår 
studier på olika varianter av vaccin, men 
här tycks det vara en bra bit kvar innan vi 
ser något preparat på apoteken. De mest 
lovande resultaten har checkpointhäm-
mare visat. Av särskilt intresse är PD-1- 
hämmare eftersom mesoteliom i regel 
har ett högt uttryck av liganden PD-L1. 
Checkpointhämmarna har redan gjort sitt 
intåg i lungcancerarsenalen, och Albelda 
förutspådde att vi inom en relativt snar 
framtid kommer att kunna ge pembroli-
zumab till mesoteliompatienter.

Multiresistent tuberkulos
Under symposiet om multiresistent tu-
berkulos (MDR-TB) gav Andreas Henri 
Diacon, född i Schweiz men nu verksam 
i Sydafrika, en intressant översikt över 
tuberkulosens moderna historia. Han 
gjorde en tankeväckande jämförelse mel-
lan utvecklingen av formel 1-bilar och ut-
vecklingen av tuberkulosläkemedel sedan 
1961 – året då etambutol introducerades. 
När det gäller resistensutvecklingen är 
en lärdom att bristande compliance inte 

alls är ensam bov i dramat. På senare tid 
har forskarna intresserat sig en hel del för 
farmakodynamiska och –kinetiska skill-
nader mellan läkemedel, och upptäckt att 
endast vissa antibiotika penetrerar bra in 
i nekrotiska TB-lesioner vilket i praktiken 
många gånger innebär monoterapi lo-
kalt. På MDR-behandlingsfronten pågår 
en del utveckling, även om det dessvärre 
inte går i formel 1-fart. Nya regimer med 
befintliga preparat och med ett antal helt 
nya substanser studeras, och de två nya 
läkemedlen bedaquilin och delamanid är 
föremål för en hel del forskning. Också 
betalaktamer studeras, vilket är mycket 
intressant med tanke på deras gynnsam-
ma biverkningsprofil. 

Dennis Falzon från WHO:s globala 
TB program i Genève tog sedan vid och 
berättade bland annat om den uppdate-
rade versionen av WHO:s riktlinjer för 
behandling av resistent tuberkulos som 
släpptes i maj 2016. Visserligen är evi-
densgraden för samtliga råd i dokumen-
tet ”väldigt låg”, men de har tagits fram 
av världens ledande experter på området. 

Foto: Jens Ellingsen.
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Det har gjorts en del ändringar, bland 
annat kan en kortare men intensivare 
regim bestående av sju läkemedel under 
9-12 månader ges i vissa fall. Det rekom-
menderas vidare att även stammar som 
är enbart rifampicin-resistenta ska be-
handlas som MDR-TB. Läkemedlen har 
grupperats om, och makrolider ingår inte 
längre i arsenalen. WHO säger nu också 
att thoraxkirurgi (kilexcision eller lobek-
tomi) kan övervägas vid MDR-TB, som 
komplement till antibiotika.

Utöver föreläsningarna fanns som vanligt 
en massa andra aktiviteter. De interaktiva 
”storronderna” där deltagarna med sina 
mobiler som mentometrar fick handlägga 
lärorika fall drog fulla hus i den största 
salen. För den som ville utveckla sin 
hantverksskicklighet erbjöds workshops 
i allt från inhalationsteknik och poly-
somnografitolkning till ultraljud thorax 
och endobronkiella ventiler – att döma 
av de omdömen vi hört verkar kvaliteten 
dock ha varit blandad. Postrar hängde på 

längden och på tvären för alla tänkbara 
ämnen. Industrins utställningar blir för 
varje år mer och mer fantasifulla och på-
kostade, och deras inhyrda baristor allt 
skickligare på att få till en perfekt crema.

Sammanfattningsvis har vi upplevt 
en gigantisk kongress där alla kan hitta 
något, men där bredden också gör mötet 
spretigt.

JENS ELLINGSEN
Specialistläkare

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Alexander Bengtsson, Karlshamn, lägger in en endobronkiell ventil i en grislunga. Foto: Jens Ellingsen.

Postrar hängde på längden och på tvären för alla tänkbara ämnen. Foto: Lena Olsson.
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Foto: Ragnberth Helleday.

ERS: "Potential för överväldigad paralys”

Som junior ST-läkare i lungsjukdo-
mar med en chans att åka till ERS 
blev jag varnad för evenemangets 

oöverskådliga storlek och den potential 
för överväldigad paralys detta innebar. 
Skaffa appen sa de, använd den och det 
tryckta programmet för att planera din tid 
och navigera utifrån ett utvalt tema. Sagt 
och gjort, temat fick ges av den första kur-
sen jag var anmäld till, appen laddades ner 
långt i förväg, programmet tittades ige-
nom på hemsidan och markerades nog-
samt med kryss så snart jag hämtat ut det 
efter registrering. Givetvis tappades pro-
grammet bort under de första timmarna, 
appen fungerade enbart sporadiskt och 
temat höll inte riktigt för nyfikenhetens 
och de sociala lockelsernas distraktioner. 
Här följer en impressionistisk rapport 
med höjdpunkterna från mitt ERS, mesta-
dels inriktat på interstitiell lungsjukdom.

"Fibrosis is not fibrosis"
Detta är förstås en alarmerande sak att 
höra när man precis skall gå en post-
graduate-kurs om just detta ämne, men 
vad dr Manuela Funke-Chambour, som 

gick igenom patogenesen, menade var 
naturligtvis bara att olika typer av fibros 
uppkommer och manifesterar sig på 
mycket olika sätt, även om slutresultaten 
kan te sig oskiljbara. Ordföranden för 
ERS arbetsgrupp för Diffuse Parenchy-
mal Lung Disease (DPLD), dr Katerina 
Antoniou, gick sedan igenom den nuva-
rande situationen vad gäller diagnos och 
behandling för IPF. Hon bjöd också på 
ledtrådar angående de justerade rekom-
mendationer för IPF-diagnostik som hål-
ler på att arbetas fram: Studier har visat 
att en radiologisk bild av möjlig UIP hos 
patienter >60 år i 95 % av fallen följs av 
ett histopatologiskt UIP-mönster, vilket 
ger ett prediktivt värde i linje med ett de-
finitivt radiologiskt UIP-mönster i hela 
populationen. Då ett radiologiskt möjligt 
UIP-mönster enligt dagens rekommenda-
tioner ska följas av en kirurgisk lungbiopsi 
(vilket görs i långt ifrån alla fall p.g.a. ko-
morbiditet, bristande tillgång och annat), 
kan detta vara en nödvändig anpassning 
till verkligheten. Tanken är att integrera 
klinisk bild, utveckling och fysiologiska 
mätvärden med BAL och andra analyser 

i den nya diagnosalgoritmen, vars exakta 
utformning återstår att se.

Fibrosens variation var ett återkom-
mande tema även under konferensens 
fortsättning, då mycket arbete fortgår 
för identifiera bakomliggande orsaker, 
deras relevans för prognos och behand-
lingsmöjligheter, både med existerade 
läkemedel och sådana under utveckling. 
Professor Ivana Yang, Denver, talade om 
sitt arbete med sekvensering för att ka-
rakterisera olika bakomliggande mutatio-
ner med koppling till IPF. Ett kluster av 
förändringar kopplade till MUC5B-mu-
tationen tycks i en population förklara så 
mycket som 30 % av förekomsten i både 
familjära och sporadiska fall. MUC5B är 
kopplad till sekretproduktion och flera 
andra mutationer som identifierats tycks 
ha med cilieaktivitet att göra. I den dis-
kussion kring patogenes som professor 
Oliver Eickelberg föredrog konstatera-
des att även om fibrolastfoci spelar en 
viktig roll och slutstadiet syns tydligast 
i extracellulärt matrix, kan det som fak-
tiskt driver sjukdomen starta i epitelcel-
lerna, kanske i alveolerna eller t.o.m. i det �
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bronkiella epitelet. Om man skall knyta 
ihop detta med den genetiska basen som 
nämnts ovan är en koppling till en ökad 
tendens till kronisk skada orsakad av fel-
aktig slemproduktion och/eller nedsatt 
ciliefunktion lockande. Till detta kommer 
sedan ett samspel mellan olika celltyper, 
cytokiner, signalvägar, mikroDNA, med 
mera. Diffuse parenchymal lung disease, 
indeed!

"How does Pirfinedon work, really?"
Något en mer erfaren konferensresenär 
kanske hade förstått, är att även sådant 
som av titeln att döma skall ha med klinis-
ka applikationer att göra gärna till minst 
hälften handlar om grundvetenskapliga 
framsteg; nog så intressant men lite mer 
vardagsfrämmande för en heltidskliniker. 
Följaktligen handlade hälften av denna 
session om djur- och cellmodeller där 
man försöker förklara det ovanstående. 
Värda att nämna är de försök som görs 
med humana lungmodeller där man an-
vänder vävnad med bevarad arkitektur 

snarare än en enstaka celllinjer, vilket 
bättre bör fånga det komplicerade sam-
spelet. 

Den andra halvan av symposiet togs 
upp uppföljningarna av de godkännan-
degrundande studierna för pirfenidon. 
Frågorna som ställdes var om det fanns 
några negativa konsekvenser av långvarig 
behandling, huruvida behandling tycktes 
hjälpa de som inte längre uppföljde krite-
rier för inklusion i studien p.g.a. försäm-
ring i lungkapacitet men som fått fortsätta 
med behandling och huruvida försämring 
trots behandling innebär att fortsatt be-
handling inte tjänar något syfte. Svaren 
tycks vara nej, ja och sannolikt inte. Nå-
got som flera talare refererade till är att 
även de icke-behandlade individer som 
följts har en bättre prognos än de siffror 
på 2-5 års överlevnad som ansetts som 
en sanning tidigare. Hittar vi patienter-
na tidigare idag eller är det något annat 
som påverkar utvecklingen? Sessionerna 
innehöll presentationer av några av de 
som är ledande inom området i Europa 

ERS2016

ERS avgående president Jørgen Vestbo besöker SLMF:s monter i World Village. Foto Ragnberth Helleday.

idag, bland andra Ulrich Constable och 
Athol Wells som också var inblandade i 
de studier som visade behandlingseffekt. 
Konsensus hos dessa herrar tycks vara att 
vi är nära fortsatta genombrott med ytter-
ligare möjligheter till behandling och mer 
riktad sådan, men att befintlig behandling 
fram till dess bör komma så många som 
möjligt till gagn. 

”Endotype is like Selfie”
Åtminstone enligt Professor Gary An-
dersson, en stolt australiensare som lyfte 
fram det faktum att hans nationalitet gär-
na myntar nya begrepp, inklusive de två 
ovan. Han själv tar åt sig äran för endo-
typ. Detta ord användes för första gången 
2008 om astma och även om hoppet ännu 
finns att det skall explodera som selfie 
gjort, får man säga att det har spridit sig. 
Målet med identifiera sådana distinkta 
varianter med olika patobiologiska me-
kanismer är att kunna välja exakt rätt be-
handling utan det trial-and-error vår nu-
varande behandlingstrappa kan innebära.
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Detta i sig är väl i grunden inget nytt, 
även om möjligheterna har ökat. Anders-
son själv arbetar inom läkemedelsut-
veckling och nämner specifikt den redan 
marknadsförda mepolizumab och det 
förhoppningsvis snart kommande dupi-
lumab som exempel. Dessa antikroppar, 
riktade mot IL5 respektive IL4Ra, ger då 
specifik riktad behandling mot patogene-
sen i allergisk och ickeallergisk eosinofil 
astma, en triumf för denna tankemodell. 
Oavsett hur mycket retorisk tillspetsning 
det ligger i detta så är det sant att vi får 
ökade möjligheter till sådan indelning 
och skräddarsydd behandling med dessa 
preparat.

”Find me a negative side effect!”
En sak som nästan alla våra lungpatienter, 
oavsett endotyper eller andra mer basala 
klassificeringar, dras med åtminstone nå-
gon gång är dyspné, och jag vill nämna 
den utmärkta postgraduate-kurs jag gick 
kring detta symtom (”Breathlessness over 
the life course”, med den svenske medar-
rangören dr Björn Ställberg). Med mycket 
jordnära och relevant innehåll passade 
det utmärkt som kontrast till mycket an-
nat mer esoteriskt. Det mest handfasta 
jag fick med mig var från professor Mi-
riam Johnson, som även redigerat ERS 
skrift om palliativ lungmedicin: rådet 
om handburna fläktar som en enkel, evi-

densbaserad och effektiv behandling vid 
kronisk dyspné. Utmaningen hon gav oss 
är citerad ovan och om någon hittat eller 
hittar en sådan kan jag åta mig att vidare-
befordra den till henne.

EMIL EKBOM
ST-läkare

Akademiska sjukhuset, 
Uppsala

Anna Winberg, Umeå, presenterade sin avhandling om födoämnesöver-
känslighet hos svenska skolbarn vid SLMF:s kvällssymposium. 
Foto Ragnberth Helleday.

Johan Bood, Stockholm, presenterade sin avhandling: Mekanismer vid 
ansträngningsastma och refraktäritet. Foto: Ragnberth Helleday.
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ERS: Uppdatering om empyem

Jag hade nöjet att gå på ett symposium 
under ERS med titeln ”An update on 
pleural empyema, diagnostics and 

treatment”. Empyem – en varhärd i pleu-
rahålan – utgör ju ett stort kliniskt pro-
blem vid varje lungavdelning, så det var 
intressant att se om det skulle komma 
fram något nytt. Det var två lungläkare, 
Gernot Rohde (Maastricht) och Philippe 
Astoul (Marseille) och en thoraxkirurg, 
Dragan Subotic (Belgrad) som föreläste.

En potentiellt dödlig sjukdom
Man började med en epidemiologisk 
översikt. Empyem drabbar dubbelt så 
många män som kvinnor. De vanligaste 
riskfaktorerna, som nog också är väl kän-
da, är missbruk av olika slag, reflux, korti-
sonbehandling eller andra immunsuppri-
merande tillstånd och behandlingar. Ris-
kerna med empyem ökar med stigande 
ålder, och över 80 år är dödligheten ca 
20 %. Värt att notera är att en tredjedel av 
patienterna inte har någon känd riskfak-
tor men drabbas ändå.

Patogenes
Empyem utvecklas ju ofta från en pneu-
moni som inte blir behandlad eller inte 
går att behandla framgångsrikt. Därför 
bör man alltid vara observant vid pneu-
moni; ett CRP som inte börjar vika nedåt 
efter 3 dygns antibiotikabehandling kan 
indikera begynnande empyemutveckling. 
Dock är det inte alltid lungan som är in-
körsporten till pleura. Ibland kan man se 
hur bakteremi gör nedslag i pleura, och 
även transdiafragmal spridning av en in-
fektion förekommer.

Bakteriologiskt finns det flera agens 
som också är frekventa lungpatogener 
– streptokocker, pneumokocker, stap-
hylokocker och gramnegativa bakterier 
såsom enterokocker. Staphylokocker är 
överrepresenterade vid nosokomiala em-
pyem. Det finns också en del agens som 
inte förekommer lika vanligt i lungorna, 
såsom anaerober och svamp, och det kan 
förklaras med andra förutsättningar i den 
infekterade pleuran, med syrefattig sur 
miljö. Tuberkulos är också en möjlighet 
– glöm inte att odla för det!

Empyemet utvecklas i tre stadier: 
1. Tidigt exsudativ fas, som kännetecknas 

av negativ odling, normalt pl-glukos 
och pH>7,20. 

2. Fibrinopurulent fas, när bakterier inva-
derar pleura och genom bakteriemeta-
bolism och neutrofil inflammation ger 
lågt pl-glukos och pH<7,20. 

3. Organiserande fas, med fibroblastpro-
liferation och kronisk infektion.

Handläggning
Huvudbudskapet är ”Låt inte solen gå 
ner över en parapneumonisk utgjut-
ning” – alltså, man ska vara snabb att 
dränera, för att slippa hamna i stadium 3. 
I stadium 3 blir allt komplicerat och det är 
där mortalitetsrisken blir påtaglig.

1. Vem ska ha drän? Dränering är sär-
skilt viktigt när utbytet vid tappning är 
purulent eller om vi fått en positiv odling 
tidigare – givetvis. Lika viktigt är emel-
lertid också om pH<7,20 (– mäter vi pH 
bedside vid våra lungmottagningar?). Det 
finns ingen evidens kring hur grovt dränet 
bör vara – det verkar ofta fungera lika bra 
med ett tunnare drän som med ett grövre. 

Det finns ett s.k. RAPID score som har 
visat sig korrelera väl till dödlig utgång vid 
pleural infektion. Detta instrument an-
vänder sig av urea som ett mått på njur-
funktion, och det är väl inte ett blodprov 
som tas rutinmässigt vid svenska sjukhus, 

Parameter Mått Score

Njurfunktion, nM Urea  <3
            3-5
          >5

0
1
2

Ålder <50
50-70
>70

0
1
2

Purulens av pleuravätskan Purulent
Icke purulent

0
1

Infektionskälla Samhällsförvärvad
Nosokomial

0
1

Dietära faktorer Albumin >27
              <27

0
1

Riskkategorier Score 0-2
Score 3-4
Score 5-7

Låg risk
Intermediär risk
Hög risk

men det visar ändå hur viktig njurfunktio-
nen är som riskfaktor. RAPID score kan 
alltså förutse prognos och kan vara en 
hjälp när det gäller att besluta om hand-
läggning:

Det är lite överraskande att purulent 
pleuravätska hamnar bland lågriskfakto-
rerna – antar att det beror på att puru-
lent vätska blir prompt dränerad, och man 
slipper få en övergång till mer komplice-
rade varianter av empyem.

2. Dränet bör spolas med koksalt; det 
finns inga bra studier kring vilka mängder 
men man föreslår t.ex. 250 ml tre gånger 
per dygn.

3. Adekvat antibiotika – här duger inte 
internationella riktlinjer, som måste ta 
i beaktande en högre förekomst av t.ex. 
MRSA än vad vi lyckligtvis än så länge ser 
i Sverige. Rent allmänt kan konstateras att 
penicilliner, klindamycin, cefalosporiner, 
karbapenemer och metronidazol alla 
penetrerar bra till pleura. Det gör dock 
inte aminoglykosider, som ska undvikas. 
Antibiotikabehandling bör ges under 2-6 
veckor.

4. Trombosprofylax rekommenderas.

5. Blododlingar rekommenderas; de utfal-
ler positiva i 15 % och kan utgöra ett gott 
komplement till odling på pleuravätska 
som blir positiv i ca 50 %.

6. Nutritionen kan behöva ses över.

”Låt inte solen gå ner över en parapneumonisk utgjutning”

ERS 2016

�
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Vad gör man när det inte går som man 
tänkt sig?
1. Streptokinas-spolning i pleuradrä-
net fungerar obetydligt bättre än vanlig 
koksalt. Däremot har en kombination av 
DNase och rTPA visat sig fungera bättre 
(t.ex. 5 mg DNase + 10 mg rTPA) och 
kan korta vårdtider och minska behovet 
av kirurgi.

2. Om man misslyckas med att dränera 
och spola rent empyemhärden kan man 
överväga en ”medicinsk” thorakoskopi 
med syfte att städa bort adherenser så 
man får tillgång till hela pleurahålan. (Hur 
ofta gör vi detta i Sverige?)

3. Den viktigaste i övrigt vid misslyckad 
dränering och behandling är snabb kon-
takt med thoraxkirurg, för kirurgisk ut-
rymning. Empyemkirurgi är ofta utma-
nande, med sammanlödda strukturer som 
är lättblödande.  

Sammanfattning

• Empyem är en potentiellt dödlig 
sjukdom

• Misstänkt infekterad pleuravätska 
måste dräneras skyndsamt

• rTPA och DNas i kombination är 
bättre än streptokinas

• Överväg snar thorakoskopi eller 
kirurgisk intervention vid 
behandlingssvikt

LENA OLSSON
Lungmedicin, SU/Sahlgrenska

4. Överväg bronkoskopi! Endast 60 % av 
empyemen är parapneumoniska. En hel 
del differentialdiagnoser finns som kan 
göra det riktigt besvärligt för thoraxki-
rurgen om man väl kommer till kirurgi 
och inte har situationen helt utredd. 
Tuberkulos (glöm inte att odla för det!), 
malignitet, rupturerad hydatid cysta och 
bronchiektasier kan förekomma.

Annons
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ASCO 2016

F ör den onkologiskt intresserade 
lungmedicinaren är ASCO den årli-
ga höjdpunkten. World conference 

on lung cancer (WCLC) i all ära, men det 
är på ASCO som höjdpunkterna presen-
teras. Sedan några år är lungspåret ett av 
de hetaste på ASCO. Lungcancer som för 
bara 10-15 år sedan närmast var en onko-
logisk kuriositet har blivit ett fält dit de 
stora forskningsresurserna allokeras.

Efter att 2015 var det stora genombrot-
tet för immunterapin blev 2016 något av 
ett mellanår då konsoliderande data pre-
senterades. Längre uppföljningar av ko-
horterna visade på ihållande effekt för de 
patienter som svarar på PD-1 hämmare. 
Preliminära data för kombinationer av 
CTLA-4 och PD-1 hämmare antyder yt-
terligare möjligheter. Vidare börjar man 

ana vilken potential som finns i de efter-
följande checkpoint inhibitorerna och 
andra immunterapeutiska farmaka som 
börjar studeras i fas ett och fas två pröv-
ningar. 

Vid WCLC i Denver 2015 hade jag uppdra-
get att bevaka det tidigare så heta fältet 
”targeted medicine”. Eftersom nästan allt 
fokus låg på immunterapisessionerna och 
WCLC har så extremt många simultana 
spår var det riktigt tomt på de tidigare 
så välbesökta sessioner som handlade 
om målriktrad terapi. På ASCO var det 
faktiskt annorlunda, delvis säkert pga 
bättre planering. Det är ju fortfarande så 
att targeted medicine är det största som 
hänt lungonkologin. Att på gennivå känna 
tumörens drivande faktorer och specifikt 

kunna blockera dessa är naturligtvis ett 
gigantiskt steg framåt i kampen mot can-
cer. Jag minns rysningarna på röntgen-
ronderna (och får det fortfarande) när vi 
deltog i studier med Tarceva och Iressa 
och tumören ”smält” bort på CT vid första 
uppföljningen. 

Sedan dess har vi sett våra patienter 
med EGFR mutation både svara på be-
handlingen och tyvärr till slut utvecklat 
resistens. På WCLC 2015 fanns två läke-
medel som redovisade positiva tidiga data 
för behandling av T790M resistens efter 
behandling med första och andra genera-
tionens EGFR-TKI. På ASCO 2016 fanns 
bara Osimertinib kvar av dessa två, och 
hade dessutom hunnit godkännas för 
användning vid verifierad T790M muta-
tion. Mycket talar för att effekten i CNS 

Lungonkologin i fokus på ASCO 2016



Annons
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är betydligt högre med de senare gene-
rationernas EGFR-TKI vilket gör att de i 
kan bli aktuella också vid primärt CNS-
metastaserad EGFR-positiv lungcancer 
på sikt. 

Även om immunterapin på sikt kan 
komma att bli det viktigaste inom lungon-
kologin, så var resultaten som presentera-
des för targeted medicine på ASCO nå-
got av en revansch. Målriktad terapi ger 
möjlighet till en oöverträffad ”response 
rate” och med de senaste generationer-
nas TKI:er verkar vi kunna förvänta oss 
(ännu) mildare biverkningar emedan af-
finiteten för de muterade receptorerna 
är så mycket högre än för ”wild type” 
receptorerna. Imponerande data presen-
terades också for patienter med ALK-
translokerad lungcancer som sviktat på 
första generationens ALK-TKI. En av de 
senare generationernas ALK-TKI jäm-
fördes mot första generationens preparat 
och median PFS hade ännu inte nåtts men 
konfidensintervallet BÖRJADE på drygt 
20 månader (mot ca 10 månaders median 
för första generationens preparat). Också 
här såg man mildare biverkningsprofil för 
det effektivare preparatet.

När Tony Mok, då nyvald president i 
IASLC, talade om lungcancer som en 
kronisk sjukdom 2013 kändes det histo-
riskt om än alltjämt något utopiskt. När vi 
2016 blickar ut över behandlingsarsenalen 
för våra patienter, och inte minst det som 
finns runt hörnet, känns det inte längre 
utopiskt. En patient med EGFR muterad 
eller ALK translokerad lungcancer har 
många års förväntad överlevnad. Med 
intåget av Next generation sequencing 
(NGS) som standardmetod för moleky-
lärpatologisk diagnostik och flera målrik-
tade terapier på ingående (BRAF-V600, 
KRAS, MET, ROS1) så kommer vi kunna 
individualisera behandlingen för allt fler. 

Utvecklingen kring de molekylära ana-
lyserna kommer att ändra sättet vi arbetar 
på under kommande år. Genombrottet 
för ”liquid biopsys” eller circulating tumor 
DNA (ct-DNA) har kommit i samband 
med tredje generationens EGFR-TKI. 
Då vi nu vet att över 60% av patienterna 
utvecklar resistens mot första och andra 
generationens TKI genom T790M muta-
tion så kan ct-DNA analys vara ett sätt 
att enkelt verifiera behandlingseffekt. De 
problem som ses i nuläget är att sensiti-
viteten är förhållandevis låg (falskt nega-
tiva svar förekommer och bör verifieras 

med vävnadsanalys) och att DNA bryts 
ner tämligen snabbt i plasma vilket gör att 
lokal logistik för provhantering behöver 
säkerställas.

Fördelarna med ct-DNA är å andra 
sidan många. Med en bra provlogistik 
så kan prov erhållas utan längre resor 
till centralsjukhus för bronkoskopi eller 
transthorakal biopsi. Tid sparas och det 
innebär minskat tryck på utrednings-
avdelningarna (som då kan ägna sig åt 
snabbare primär diagnostik). Möjlighet 
finns även att göra next generation se-
quencing (NGS) på ct-DNA (metoden är 
under validering bl a i Uppsala) vilket ger 
möjlighet att analysera betydligt fler av 
de möjliga resistensmutationerna (inklu-
sive mutationer i ALK-receptorn, vilket 
har betydelse vid resistensutveckling mot 
första generationens ALK-TKI). ct-DNA 
har också den fördelen att risken för falskt 
negativa biopsier pga hetrogenicitet i tu-
mören minskar. 

På ASCO presenterades även data där 
ct-DNA analyserats i urin. Denna metod 
visade på ökad stabilitet för ct-DNA:et vil-
ket skulle kunna leda till förenklad logistik 
i provhanteringen. 

Utvecklingen går i snabb takt och vi 
bör redan idag ta höjd för ökat antal ut-
redningar (rebiopsier vid progress, no-
duliutredningar i samband med framtida 
screeningprogram och ökade krav på 
förfinad staging) och starkt ökande antal 
patienter i aktiv behandling pga kraftigt 
förbättrad långtidsöverlevnad. Synen på 
avancerad lungcancer som en kronisk 
sjukdom börjar komma allt närmare, och 
min gissning är att vi redan idag behand-
lar de första patienterna där överlevnaden 
kommer att räknas i årtionden och inte i 
månader. ASCO 2016 stärkte den bilden.

MARTIN SANDELIN
PhD, Specialist internmedicin och lungmedicin, 

nybliven ST-läkare i onkologi.

"På ASCO presenterades även data 
där ct-DNA analyserats i urin"
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NLK 2017

Nordiska Lungkongressen 2017
– organisationskommittén jobbar för fullt!

Det är alltså Sveriges tur att arrangera Nordiska Lung-
kongressen 2017. Det blir ett samarrangemang med 
SLMFs årliga Svenska Lungkongress. Särskilt fokus läggs 
denna gång på att bredda målgruppen för Nordiska 
Lungkongressen och allmänläkare, fysioterapeuter och 
andra yrkesgrupper med intresse för lungmedicinska 
frågor välkomnas varmt.

Organisationskommittén har en stark Uppsalaanknyt-
ning med professor Eva Lindberg i spetsen. Och var-
för har vi valt Visby som kongressort? För er som hört 

Eva Lindbergs välklingande dialekt så kanske ni förstår varför. 
Uppsalakliniken i samarbete med infektion/lungkliniken i Visby 
arrangerade Svenska Lungkongressen i Visby 2013. Även om jag 
är lite "biased" så kan jag påstå att det blev väldigt lyckat, vi fick 
idel lovord från kongressdeltagarna och utställare. Nu spänner 
vi bågen ännu mer och hoppas att Nordiska Lungkongressen ska 
locka många deltagare från hela norden och våra baltiska grann-
länder. Eftersom SLK 2013 föll så väl ut så använder vi samma 
koncept fast i större skala. De huvudsakliga kongresslokalerna 
blir Wisby strand. För er som har varit där vet ni att de ligger 
precis i anslutning till det välkända Almedalen. Havet ligger 
ett stenkast därifrån och utsikten från utställningslokalerna är 
hänförande. Eftersom det är ett samarrangemang med Svenska 
Lungkongressen inleder vi med en utbildningsdag onsdag 10 
maj. Man får förboka sig till olika kurser, de flesta på engelska 
men en om KOL hålls på skandinaviska. Under kongressdagarna 
på torsdag-fredag är alla föredrag på engelska vilket ju har varit 
gängse på Nordiska Lungkongressen i flera år. Det kommer att 
bli ett mycket brett utbud av symposier som täcker in det mesta 
inom lungmedicinen. Tre sessioner kommer hållas samtidigt 
så här kan det bli ett svårt val för kongressdeltagarna! Men du 
behöver inte göra något val i förväg utan väljer på plats. 

Även om du inte kan vara med på utbildningsdagen på ons-
dagen, se till att du kommer i tid på onsdagskvällen så du inte 
missar get-together-mötet på restaurang Munkkällaren, den har 
en unik Visbyatmosfär och är ett måste att besöka. 

Självklart blir det en stor kongressmiddag  på torsdagskvällen. 
Då håller vi till på Wisby strand och kan se solnedgången i havet 
från de stora panoramafönstren. Eftersom alltmera data visar att 
stillasittande är skadligt får vi efter middagen röra på benen med 
hjälp av rytmiska toner från gotländska musiker. 

Nordiska Lungkongressen och Svenska Lungkongressen vänder 
sig ju inte bara till lungläkare utan det är många olika yrkeskate-
gorier som är djupt engagerade i patienter med lungsjukdomar. 
Det avspeglar sig också i organisationskommitténs samman-

Visst har du bokat in 10 -12 maj 2017 i din kalender? 

Hela organisationskommittén samlad, övre raden från vä, Sture Persson, 
Gun-Marie Bodman-Lund, mellanraden från vä, Anders Blomberg, 
Margareta Emtner, Kerstin Romberg, Christer Janson, främre raden från vä, 
Inger Dahlén, Eva Lindberg.

"Brainstormning". En skiss för hela programmet läggs, uppgifter delas ut. 
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sättning som jag ska beskriva närmare. Självklar president för 
kongressen är professor Eva Lindberg. Övriga deltagare är jag 
själv som både representerar Uppsalakliniken men också SLMFs 
styrelse där jag är ”avgående ordförande”. Kliniken och Uppsala 
universitet representeras också av professor Christer Janson. 
Anders Blomberg, professor i lungmedicin vid Umeå univer-
sitet är vetenskaplig sekreterare i SLMF. Helen Wallstedt är 
avdelningschef i Uppsala och medlem av SLIFs (Svenska Lung-
sjukssköterskors intresseförening) styrelse. Det finns många 
allmänläkare i landet som är mycket forskningsintresserade 
inom astma, allergi och KOL. De har organiserat sig i NAAKA 
(Nätverket för Astma, Allergi och KOL intresserade Allmänlä-
kare). Kerstin Romberg, är en mycket engagerad och entusiastisk 
representant från NAAKA och har sin hemvist i Skåne så vi har 
också en geografisk spridning i kommittén. Margareta Emtner 
är professor i sjukgymnastik vid Uppsala universitet med mång-
årig forskningserfarenhet av obstruktiv lungsjukdom. Vi har 
förstås ett samarbete med infektions och lungkliniken i Visby 
som representeras av överläkare Sture Persson. Sist men inte 
minst skulle vi inte klara oss utan stöd från Uppsalaklinikens 
forskningsavdelning som framförallt företräds av Gun-Marie 

NLK 2017

Bodman-Lund. ”Gunnis” har lång erfarenhet av att planera och 
genomföra möten och kongresser. Självklart behövs också en 
kongressbyrå. Inför den här kongressen samarbetar vi med Upp-
sala Akademikonferens, som är en kongressbyrå anknuten till 
Uppsala universitet. 

Att arrangera en kongress är ju inget man gör med sitt lillfinger. 
Det kräver ett noggrant förarbete. Mer än ett år innan måste 
kongresslokalerna bokas och hotellrum reserveras. Precis som 
2013 åkte organisationskommittén på rekognoseringsresa, vi 
lyckades pricka in några soliga och varma dagar i maj i år. Kon-
gresslokalerna inspekterades. Även några angränsande lokaler 
som kommer behövas under utbildningsdagen besöktes och 
godkändes. Kommittén ”brainstormade” sedan på ett samman-
trädesrum och vi la en skiss för hela kongressen. Olika uppgifter 
delades ut till var och en, en massa personer ska kontaktas för 
att programmet ska gå att genomföra. Programmet spikas efter-
hand och uppdaterad information läggs ut på hemsidan http://
www.nlc2017.se/

Jag vet att det redan är klart med många sponsorer och utstäl-
lare, intresset har varit väldigt stort.

Jag hann också med en underbar stadsvandring och kunde 
fånga några fina vyer i kameran.

Vi hoppas ju förstås på samma underbara väder i 10-12 maj 
2017. Du kommer väl med! Ett tips är att förlänga vistelsen och 
stanna över helgen. Kanske din familj kan ansluta och ni kan ha 
en trevlig helg tillsammans!

Väl mött i Visby!

För organisationskommittén och SLMF
INGER DAHLÉN

Visby ringmur. Utsikt över den medeltida staden.

Morgonfika utanför Wisby strand. Med på bilden är förutom organisations-
kommittén, Carl-Johan Stålhammar VD för Wisby strand.



Annons
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Sammanfattning av avhandlingen:

The role of inflammation in differentially 
triggering cough and airway obstruction

Av Roxana Mincheva

Avhandling

Inledning 
Astma är ett ytterst mångsidigt syndrom som vanligtvis karakte-
riseras av variabelt kliniskt förlopp och variabel svårighetsgrad. 
Prevalensen av astma i vissa länder, mest i nordvästra Europa, 
har uppnått en platå [1, 2]. Även om andfåddhet och pipande 
andning är mest typiska astmasymtom, har hostan visat sig att 
vara det mest besvärande, mer resistent mot vanlig inhalations-
behandling och är oftast kopplad till okontrollerad och svårare 
grad av astma [3-5]. Dessutom är det nu erkänt att astma av olika 
svårighetsgrad består av mycket varierande fenotyper, prevalens 
av vilka är fortfarande en debattfråga [6]. 

Mätning av temperaturen i utandningsluften är en ny metod 
som detekterar värme från de inflammerade luftvägarna och kan 
ge värdefull information om sjukdomens kontroll och effekten 
av behandlingen. Metoden kan också förutspå en kommande 
försämring av symtomen [7]. Astmapatienter brukar känneteck-
nas av temperaturökning i utandningsluften, särskilt när deras 
sjukdom inte är tillräckligt kontrollerad eller under exacerba-
tionperioder [8, 9].

Syfte
Syftet med denna avhandling var att studera relationerna mel-
lan hostan och underliggande inflammation i luftvägarna, med 
hänsyn till astmans svårighetsgrad och astmakontroll. Arbetet i 
den första delen av avhandlingen inkluderade resultaten från den 
stora populationsbaserade studien West Sweden Asthma Study 
(WSAS) och den andra delen fokuserade på användbarheten av 
utandningsluftens temperaturmätning i patienter med kronisk 
hosta och pollenallergi.

West Sweden Asthma Study
WSAS började med en enkät som skickades till 30 000 slump-
mässigt utvalda personer från Västra Götaland, varav 62 % 
svarade. Av dessa deltog sammanlagt 2006 personer, både de 
som rapporterade astma och de som inte hade tidigare bevisad 
lungproblematik i den kliniska delen av studien där en detalje-
rad medicinsk intervju såväl som ett brett spektrum av kliniska 
och fysiologiska undersökningar genomfördes (Fig. 1). Huvud- 
objektet av analysen var den grupp av individer med ”aktiv 
astma” som hade symptomatisk sjukdom trots aktuell astma-
behandling (n = 744). 

En del av resultaten från denna studie visade att hos indivi-
derna med delvis kontrollerad och okontrollerad astma (som var 
mer än 60 % av alla astmatiker), är förekomsten av rapporterad 
hosta markant ökad, och andelen av individerna som hade lång-
varig-, produktiv- eller morgonhosta var nästan två tredjedelar. 
Riskfaktorerna som var associerade med otillräcklig astmakon-
troll var ålder, fetma och all typ av hosta.

Roxana Mincheva disputerade i somras i Medicinskt Universitet 
i Sofia, Bulgarien. Hennes avhandling kombinerar resultaten från 
arbeten som gjordes både i Sofia och i Krefting Research Centre 
vid Göteborgs Universitet med fokus på hosta och svårare grad av 
astma samt icke-invasiva metoder för utvärdering av luftvägsinflam-
mationen.

För närvarande specialiserar hon inom allergologi i Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset i Göteborg.

Handledare till avhandlingen:
Ted Popov, professor, Medicinskt Universitet, Sofia
Jan Lötvall, professor, Krefting Research Centre, Göteborg
Bo Lundbäck, professor, Krefting Research Centre, Göteborg

Clinical phase participants

Responders to the 
questionnaire

n 18 087 (62% of 30 000)

Randomly selected 
individuals

n 2000

Everyone reporting 
asthma from the 

questionnaire
n 1524

Individuals with and without asthma
n 2006

Invited to the clinical 
part of the study

Active asthma group
n 744

Respiratory disease-
free control group

n 847

Fig. 1
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Den andra delen av studien fokuserade på beskrivningen av 
olika fenotyper av astma med varierande svårighetsgrad och på 
undersökningen av ett möjligt samband mellan dessa fenotyper 
och hostan. De fem parametrar som valdes för att definiera olika 
svårighetsgrad var minskad lungfunktion (FEV1<70 %), daglig 
användning av SABA, multipla dagliga symptom, frekventa be-
svär nattetid och astmaexacerbationer. Astmatikerna var klas-
sificerade i tre grupper beroende på överlappningsgraden mellan 
de fem parametrarna. Tjugotre procent av astmatikerna hade 
en av de fem svårighetsmarkörerna och 13,2 % rapporterade två 
eller fler tecken på svår astma. Totalt 36,2 % (n = 269) av astma-
tikerna rapporterade åtminstone ett tecken på svårare grad av 
astma. Dessutom, riskfaktoranalysen påvisade återigen att såväl 
produktiv-, långvarig- som morgonhosta var alla associerade 
med svårare grad av astma.

Diagnostisk betydelse av utandningsluftstemperaturen
Denna del av avhandlingen inkluderade resultat från två patient-
studier på patienter med kronisk hosta och allergisk rhinokon-
junktivit. Den första studien undersökte effekten av två veckors 
behandling med montelukast hos patienter med kronisk hosta 
som lokaliseras i övre luftvägarna. Resultaten visade betydlig 
förbättring av hostan både subjektivt (frågeformulär) och objek-
tivt (capsaicintest och inflammatoriska markörer i blodet) efter 
behandlingen men ingen förändring av utandningsluftstempe-
raturen hos dessa patienter som hade hosta av icke-astmatisk 
och icke-allergisk karaktär. 
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Fig. 2

Den andra studien inkluderade patienter med gräspollen-
allergi som var randomiserade att få antingen aktiv sublingual 
immunterapi (SLIT) eller placebo innan gräspollensäsongen. 
Temperaturen av utandningsluften mättes före, under och efter 
pollensäsongen. Resultaten visade ökning av utandningsluftens 
temperatur under pollensäsongen i båda grupperna, men den-
na ökning var signifikant mindre i gruppen med aktiv SLIT- 
behandling i jämförelse med placebo-gruppen (Fig 2). Slutsatsen 
av denna studie var att mätningen av utandningsluftstempera-
turen är ett objektivt och samtidigt sensitivt sätt att utvärdera 
effekten av behandlingen och var överlägsen i jämförelse med 
subjektiva parametrar (t.ex VAS).

Sammanfattning
Hosta är ett symptom som karakteriserar astmatiker med min-
dre kontrollerad och mer allvarlig sjukdom och därför kan an-
vändas som en markör för sjukdomens svårighetsgrad. Hosta 
bör beaktas när olika fenotyper av svårare astma beskrivs. 

Mätning av utandningsluftstemperatur visar sig att vara en 
informativ och användbar metod för utvärdering av sjukdomens 
kontroll samt objektiv verifiering av behandlingseffekten.

ROXANA MINCHEVA
Allergimottagning SU/Sahlgrenska, Göteborg samt

Krefting Research Centre, Göteborgs Universitet

"Mätning av utandningsluftstemperatur visar sig att vara en informativ 
och användbar metod för utvärdering av sjukdomens kontroll samt 

objektiv verifiering av behandlingseffekten."
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Forskning

Nytt forskningscentrum i Lund med 
fokus på regenerativ medicin

Regenerativ medicin handlar om 
att laga, ersätta eller återställa ska-
dad eller förlorad vävnad och dess 

funktion. Det är också viktigt att förstå 
kroppens egna möjligheter till repara-
tion och hur inflammation, infektion och 
läkemedel kan påverka denna process. 
I Lund finns en dynamisk translationell 
forskningsmiljö inom respirationsområ-
det för klinisk- och experimentell spets-
forskning. Enheten för Lung- och Aller-
giforskning står för den patientnära delen 
där vi arbetar med att utveckla invasiva 
och icke-invasiva metoder för att karak-
terisering av patienter. Parallellt med den 
kliniska prövningsverksamheten bedrivs  
experimentella studier med tonvikt på 
patofysiologi vid astma, KOL samt luft-
vägsallergi. Patientprover undersöks med 
hjälp av avancerade tekniker för att titta 
på vävnadsmorfologi och cell- och ma-
trixbiologi, inklusive vävnadsproteomik, 
immunologi, samt stamcellsforskning.

Framtida visioner och behov
Inom de senaste åren har det skett en dra-
matisk förändring inom området astma 
och KOL. Ny teknik har gjort det möjligt 
att identifiera sjukdomsrelaterade nyck-
elprocesser som i sig kan utgöra mål för 
mer individbaserad behandling. Målet är 
att inte bara behandla utan att också för-
hindra och på sikt modifiera sjukdoms-
förloppet. I förlängningen hoppas vi inte 
bara kunna förstå vilka mekanismer som 
förhindrar uppkomst av skada utan ock-
så vad som kan bidra till att det som igår 

uppfattades som irreversibelt till viss del 
kan repareras, så kallad regenerativ medi-
cin. Basen för denna forskning ligger i en 
noggrann karakterisering av patienterna 
avseende klinisk fenotyp och inflammato-
risk endotyp. Ju bättre karakteristik, desto 
mer träffsäker blir man i vidare analyser. 
Vi behöver vidare utveckla pålitliga bio-
markörer som relaterar sig till aktuellt 
tillstånd men som också kan användas 
i utvärdering av behandlingseffekter. Vi 
tror starkt på att regenerativ medicin har 
potential att öka kunskapen kring de pa-
tofysiologiska mekanismer som orsakar 
allvarliga lungsjukdomar.

Enheten för Lung- och Allergiforskning 
Enheten för Lung- och Allergiforskning är 
utrustat med ett komplett laboratorium 
för respirationsfysiologi samt inflamo-
metri där vi kan utföra allt från ansträng-
ningsprovokationer, inhalationsprovo-
kationer till analys av funktion i centrala 
samt perifera luftvägar. I tillägg har vi i 
samarbete med bild- och funktionsenhe-
ten möjlighet att utföra så kallad funktio-
nell imaging. Vid den kliniska enheten 
bedrivs kliniska prövningar, i huvudsak 
fas II, inom området astma och KOL. 

Enheten består idag av utöver enhets-
chef och professor,  sju forskningssköter-

Det nya forskningscentrumet – Wallenbergcentrum för Molekylärmedicin vid 
Lunds universitet – med fokus på regenerativ medicin, ingår i en nationell 
plan för att åter ta Sverige till världsledande position inom medicinsk forsk-
ning. Bakom centrumet står Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse tillsam-
mans med Lunds universitet och Region Skåne. Ett forskningsfält som fått 
finansiering är regeneration och reparation inom andningsorganen. För att 
stärka upp på kliniksidan kommer vi snart att utlysa en kombinerad klinik/
forskartjänst inom detta område. 

�
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skor, 3 deltidsanställda läkare, tre dispute-
rade deltidsforskare och en biomedicinsk 
analytiker. Vi håller till i stora forsknings-
lokaler inom sjukhusområdet i nära an-
slutning till den kliniska verksamheten. 

Kommande rekrytering 
Inom ramen för Wallenbergsatsningen 
kommer vi snart utlysa en kombinerad 
klinik/forskartjänst. Den kliniska tjäns-
ten anpassas till vederbörandes kompe-
tens, där specialist eller i nära tid blivande 
lungmedicinsk specialist med god insikt i 
hanteringen av patienter med obstruktiv 
lungsjukdom ses som en stark merit. Vi 
ser gärna att sökanden har en patofysio-
logisk inriktning, gärna med epidemiolo-

gisk kompetens. Ett grundkrav är att du är 
disputerad med dokumenterad förmåga 
att driva och utveckla projekt. Docentur 
är inget krav men ses som en stark merit. 
Till tjänsten kopplas ett driftsanslag på 1.5 
miljoner per år under 4 år. Sannolikheten 
att det blir en tillsvidare tjänst är på grund 
av kommande pensionsavgångar stor. 

Det som givit Lund sin nuvarande 
framgång är öppenhet och vilja att dela 
med sig av idéer i en kreativ miljö. Där-
för ser vi öppenhet och god förmåga till 
samarbete över gränser som viktiga egen-
skaper. Personlig drivkraft och en vilja att 
vara med och utveckla enheten och den 
kliniskt translationella forskningen i Lund 
är centralt. 

För närmare information om tjänsten 
och verksamheten i Lund kontakta:
Leif Bjermer, MD, Professor
Avdelningschef vid Lungmedicin och 
Allergologi
Skåne universitetssjukhus, Lund
E-mail: leif.bjermer@med.lu.se
Tel: +46 70 212 6845

Lisa Karlsson, Med Lic., Vetenskaplig 
koordinator
Biomedicinskt Center, Institutionen för 
Experimentell Medicinsk Vetenskap, 
Lungbiologi
E-mail: lisa.karlsson@gmail.com
Tel: +46 70 73 641 3512

Wallenbergcentrum för Molekylär Medicin (WCMM) vid Lunds universitet har fokus på regenerativ medicin. Wallenbergcentrum för Molekylär Medicin (WCMM) vid Lunds universitet har fokus på regenerativ medicin. 
Nu utlyser Region Skåne en kombinerad klinik/forskartjänst avsedd att placeras vid enheten för Lung- och Nu utlyser Region Skåne en kombinerad klinik/forskartjänst avsedd att placeras vid enheten för Lung- och 

Allergiforskning och Lung- och Allergisektionen, Skånes universitetssjukhus. Tjänsten löper under 4 år och ger Allergiforskning och Lung- och Allergisektionen, Skånes universitetssjukhus. Tjänsten löper under 4 år och ger 
läkare möjlighet att forska 50% inom ramen för sin kliniska tjänst. Förutom full lönekompensation för forskning läkare möjlighet att forska 50% inom ramen för sin kliniska tjänst. Förutom full lönekompensation för forskning 

6 mån/år tillkommer ca 1.5 MKr/år för löpande kostnader.

Tjänsten utgör en del av WCMM LUs satsning på translationella forskningsplattormar inom regenerativ medicin 
där grundforskare och kliniska forskare arbetar tillsammans med gemensamma frågeställningar.

Mer information kring utlysningen kommer att finnas på www.med.lu.se/wcmm den 3:e oktober.

För mer information kontakta: 
Professor Leif Bjermer
leif.bjermer@med.lu.se 

Professor Fredrik Ghosh 
fredrik.ghosh@med.lu.se

VI SÖKER YNGRE KLINISKA 
SPECIALISTER FÖR FORSKNING 

Inom Wallenbergcentrum för Molekylärmedicinsk Forskning
 vid Lunds Universitet och Region Skåne vid Lunds Universitet och Region Skåne



Lung & Allergiforum  •  Nummer 3/2016 27

Luftvägsregistret

Nu förbereder vi för direktöverföring 
på ”bred front”!

Det är nu endast några månader kvar av den statliga finan-
siella satsningen på nationella kvalitetsregister. Det är i skri-
vande stund ännu inte helt klarlagt vad som händer nästa år. 
Vi kan dock konstatera att arbetet med kvalitetsregister har 
tagit ett ordentligt kliv framåt under denna period. 

Det har genomförts olika strategiska aktiviteter via SKL 
under perioden där vi har varit delaktiga i flera av dessa. 
Vårt register har liksom flera andra register ”mappats” 

mot nationellt fackspråk och mot den nationella informations-
strukturen, för att underlätta direktöverföring. Luftvägsregistret 
är också pilot i ett projekt i sjukvårdsregionen Uppsala/Örebro 
som arbetar med att skapa en strukturerad vårddokumentation, 
även detta med syfte att förenkla direktöverföring från journal 
till kvalitetsregister. Sammantaget innebär detta att Luftvägsre-
gistret ligger i framkant för att ta emot data via direktöverföring 
generellt, vilket är en önskan från de flesta av våra användare. 
Tiden ska användas för att tolka data, inte mata in dem!

Nyheter i Luftvägsregistret
Vi har under året fortsatt utveckla vår statistikmodul för KOL 
öppenvård. Har du inte varit inne och tittat på denna så re-
kommenderar vi varmt att du tar dig tid och gör detta! Vi har 
valt att visa ett skärmklipp nedan, då utseendet till viss del har 
förändrats.

Vi kan konstatera att antalet unika patienter och även regist-
reringar i Luftvägsregistret fortsatt ökar, vilket vi tolkar som 
att man har funnit att registret är ett användbart verktyg för att 
förbättra vården för patienter med KOL och astma.

Vi väntar nu på att Registercentrum Västra Götalandsregio-
nen, som är vår leverantör av nya funktioner i registret, ska le-
verera statistikmodulen för Astma, och inom kort även för KOL 
inneliggande vård.

Under året har ett omfattande grundarbete genomförts inför 
en revidering av vissa variabler i registret, så att dessa helt över-
ensstämmer med Socialstyrelsens riktlinjer. Vi passar samtidigt 
på att förenkla registret så långt som IT-teknologin tillåter. Vi 
kommer att släppa den nya versionen av Luftvägsregistret vid 
årsskiftet, men kommer dessförinnan att lägga ut information 
fortlöpande på hemsidan för att förbereda er inför förändringen.

Figur 1. Antal unika patienter i Luftvägsregistret sedan 2013,
innefattar KOL och astma – såväl barn som vuxna.

Figur 2. Antal registreringar i Luftvägsregistret sedan 2013,
innefattar KOL och astma – såväl barn som vuxna.

ANN EKBERG-JANSSON
Ordförande Luftvägsregistret
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Lungfibrosregistret

Nyheter från Lungfibrosregistret

Efter en lång tid av ansökningar, 
förberedelser och planering togs i 
april 2016 de första blodproverna 

till Lungfibrosregistrets biobank! Detta är 
början på en nationell insamling av prover 
som utgår från en multicenteransökan där 
anmälda enheter har tillstånd att samla 
plasma, serum och helblod för genetiska 
analyser.

Lungfibrosregistret har till och med 
augusti 2016 177 registrerade patienter. 
Till detta tillkommer ett stort antal regist-
rerade uppföljningsbesök, behandlingar 
och rapportering av livskvalitet, det finns 
alltså redan nu en hel del värdefull data. 
Den information som efterfrågas för varje 
enskild patient är av stort värde när vi nu 
ökar vår kunskap om idiopatisk lungfi-
bros. För att ytterligare öka möjligheten 
till heltäckande data av hög kvalitet har 
Lungfibrosregistrets styrgrupp beslutat 
om dels en ersättning för varje registrerad 
patient i registret samt om att registerko-
ordinator ska få möjlighet att i större ut-
sträckning vara mer aktiv i den praktiska 
registreringen på de enskilda enheterna. 

Vi vet att motivationen för att registrera 
patienter i registret är hög, det finns ingen 
tvekan om behovet av ett nationellt re-
gister för patienter med idiopatisk lung-
fibros. Men ibland är det svårt att hitta 
tid i den kliniska vardagen för att hinna 
registrera den data som efterfrågas och 
särskilt i dessa fall hoppas vi att ett aktivt 
stöd från registerkoordinatorn kan vara 
till stor hjälp.

En annan nyhet som skedde i april 2016, 
förutom start av insamling till biobanken, 
var att läkemedelsmodulen uppdaterades 
för ökad tydlighet. Som användare kan 
du nu från patientens sida se vilka pre-
parat som är aktuella och vilka patienten 
tidigare använt. En viktig uppdatering i 
samband med detta är att det tillkommit 
behandlingar som är värdefulla att följa. 
Förutom läkemedel så som antibiotika 
och hostmedicin finns nu även möjlighet 
att registrera om patienten har haft fysio-
terapeutisk behandling, teamkontakt eller 
fått palliativa åtgärder.

Fredag 21 oktober 2016 är det dags för 
Lungfibrosregistrets registerdag. Har du 
inte anmält dig? Kontakta registerkoordi-
nator Lisa Carlson (lisa.carlson@karolin-
ska.se)! Vi ses på Karolinska universitets-
sjukhuset i Solna. Välkomna!

LISA CARLSON
Registerkoordinator Lungfibrosregistret
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PROM och PREM,
är det värt besväret?

Kvalitetsregister och vetenskapliga studier liknar varann såtillvida att man helst hål-
ler sig till hårda data. Det kan gälla ålder, lab-data, fysiologiska test, hospitalisering, 
överlevnad etc. Numera förespråkas att man ska inkludera patientrelaterade mått. 

Andningssviktregistret Swedevox försöker men når inte ända fram.

PROM och PREM
PROM – Patient Reported Outcome Measures – ska ge en bild 
av hur patienten uppfattar resultatet av våra medicinska insat-
ser. Det kan gälla smärtlindring och rörlighet inom ortopedisk 
medicin eller dyspné och hosta i lungmedicinska sammanhang. 
Patientnöjdhet med vården – Patient Reported Experience Mea-
sures – kan handla om bemötande, tillgänglighet etc. För ett 
kvalitetsregister är PROM mest aktuellt eftersom vi vill försöka 
värdera effekterna av våra insatser.

Trevande start
När vi på 80- och 90-talet skapade syrgas- och respiratorar-
marna i vårt kvalitetsregister Swedevox hade vi inte några tankar 
på att inkludera PROM. Först 2006 infördes EQ5D, se figur 1, 
i oxygendelen. Valet var inte vårt. Det var ett tydligt önskemål 
från anslagsgivande myndighet att använda detta mått för alla 
register. Vi fann det emellertid oanvändbart för hemrespirator-
registret. Fråga 1 är helt fel ställd för den som är rullstolsburen 
exempelvis. 

Figur 1. EQ5D.

Vi valde 2007 istället ett mer sjukdomsrelevant frågebatteri 
med fokus på sömn/vakenhet, de ”Dellborgska sömnighetsfrå-
gorna”, se figur 2. Som en ren chansning lade vi också till ESS 
(Epworth Sleepiness Scale), se figur 3, som egentligen är avsett 
för sömnapné.

Låg svarsfrekvens
Vi har aldrig haft mer än som bäst ca 50 % svarsfrekvens på något 
av dessa mått. De resultat vi fått fram är därför av rätt tveksamt 
värde. Tendensen för syrgaspatienter är att de efter ett år har 
sämre värden på EQ5D. Mest sannolikt är detta inte relaterat till 
behandlingen, utan ett resultat av progress av grundsjukdomen. 

Hemrespiratorpatienterna bättrar sig däremot kraftigt i alla 
de uppmätta variablerna, inklusive ESS. Men eftersom resul-
tatuppföljningen i registret bara har svar från hälften av de ur-
sprungliga 50 procenten är resultaten svårtydda. Vi tror dock att 
de ändå ”håller” för en vetenskaplig publicering. Motsvarande 
data finns inte någon annanstans.

Figur 2. Sömn/vakenhetsfrågor som används i Swedevox LTMV-arm.



32 Lung & Allergiforum  •  Nummer 3/2016

SWEDEVOX

BENGT MIDGREN
Docent, överläkare 

Lung- och Allergikliniken,
Skånes Universitetssjukhus i Lund

Registerhållare för Andningssviktregistret Swedevox.

Bättre i CPAP-delen
I den senast tillaga armen, CPAP vid sömnapné, har vi valt ESS 
som PROM. Vi har där en svarsfrekvens i registret på ca 90 %. 
Den höga siffran är helt naturlig. ESS är en del av den sömnme-
dicinska vardagen. Skalan används i det kliniska agerandet och 
är inte en ”pålaga” från Swedevox.

Vad ska bort?
Vi har nu fått instruktion om att skaffa licens om vi vill fortsätta 
använda EQ5D. Det kostar oss inget, men ger oss ett incitament 
att kritiskt se över våra variabler. Vi har kommit fram till att 
ta bort EQ5D. Vi uppfattar inte värdet av denna variabel, den 
inkluderades pga myndighetskrav och har nu alltså belagts med 
licenstvång.

Vad ska in istället?
Vi tror att CAT (COPD Assessment Test) ska in istället för 
EQ5D. Det är sjukdomsspecifikt och bör därför uppfattas som 
mer relevant för rapporterande sköterskor. Det viktigaste argu-
mentet är att det på många kliniker används i rutinsjukvården 
och att data därför finns i journalen. Det minskar merarbetet när 
patientdata ska matas in i registret. Vi hoppas att svarsfrekven-
sen därigenom kommer att öka vilket gör våra resultat ”starkare”, 
oavsett om de visar en förbättring eller försämring efter ett års 
uppföljning. Även här har vi dock licensfrågor att hantera.

Vad har vi lärt oss?
Det är lättare att få fullständiga registerdata för uppgifter som 
redan finns i journalen, såsom spirometri och blodgaser. Detta 
inkluderar sådana patientrelaterade mått som samlas in som ett 
led i det vanliga sjukvårdsarbetet (ESS, CAT). Data för PROM 
som ligger utanför detta är svåra att få in. Påminnelser och ”tjat” 
har haft liten effekt. Vi måste därför allvarligt överväga om det 
är värt besväret att ha kvar PROM som inte ingår i det vanliga 
sjukvårdsarbetet.

Figur 3. Epworth.Sleepiness Scale.

Kliniker sökes för enkätstudie
Delta i en kort studie om ett kliniskt patientfall (den tar 10-15 minuter att genomföra)

Du kommer få en patientbeskrivning först och därefter svara på några frågor om hur du 
skulle handlägga patienten

Du kan vara med om du är legitimerad läkare och behandlar patienter med luftvägsbesvär 
och nedsatt fysisk kapacitet

För att delta i studien gå in på denna länk: www.honsaar.com/case 

För forskargruppen
Zainab Ahmadi
Doktorand, Lunds Universitet
zai.ahmd@gmail.com
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Ett besök på Lung- och allergi- 
forskningen, Karolinska Solna

Forskningssköterskorna Heléne Blomqvist, Gunnel de Forest och Margitha Dahl.

Som forskningssköterskor på Lun-
gAllergikliniken, Karolinska Solna, 
ingår vi i ett team bestående av 

läkare, forskare, BMA och doktorander. 
Vi genomför studier av inflammatoriska 
lungsjukdomar som KOL, astma, sarkoi-
dos, fibros mm. Vissa studier görs i sam-
arbete med läkemedelsföretag för att testa 
nya läkemedel och nya inhalatorer. Andra 
är akademiska studier initierade av våra 
läkare och forskare. De flesta prover (blod, 
urin, BAL, biopsier, borstprover mm) tas 
om hand på vårt lungforskningslab.

En studie kan pågå från några veckor 
upp till flera år. Antal besök varierar lik-
som tidsintervallen. En del besök tar 30 
minuter och vissa tar en hel dag i anspråk. 
Ibland utförs kontroller vid olika tidpunk-
ter upp till 24 timmar efter t.ex. given stu-
diemedicin.

Vid läkemedelsstudier kommer en för-
frågan från läkemedelsföretaget. Vi tar då 
ställning till om vi har tid och resurser 
både vad gäller personal och patienter. En 
ekonomisk kalkyl görs enligt en mall där 
kostnader beräknas för tidsåtgång, olika 
undersökningar, lokalhyra mm. Studie-
protokollet är fastställt och måste följas, 
där kan vi inte påverka. Ansökningar och 
avtal skall undertecknas mellan företag 
och sjukhus. Innan studiestart deltar vi i 
möten för genomgång av protokollet, lä-
kemedelshantering, provhantering mm. 
Dessutom måste studiespecifika utbild-
ningar genomföras. 

I de akademiska studierna har vi möj-
lighet att komma med förslag och syn-
punkter på studieplanen. Tillsammans 
med alla inblandade läkare, forskare, 
doktorander, BMA och ibland även per-
sonal från sjukgymnastiken, röntgen och 
fyslab diskuteras olika lösningar. Vi har 
också samarbete med andra enheter och 
sjukhus.

"Att delta i olika doktorandprojekt som sedan blir
till en avhandling är spännande och lärorikt."
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En stor del av vår tid går åt till att rekry-
tera patienter och friska försökspersoner 
till våra studier. Vi tillfrågar de som varit 
med i tidigare studier, annonserar i tid-
ningar och på www.studentkaninen.se 
På senare tid har också Facebook varit 
ett sätt att komma i kontakt med intres-
serade. Via telefon och mail informerar 
vi både muntligt och skriftligt och går 
igenom en checklista för att avgöra om 
patienten/försökspersonen uppfyller de 
enligt studieprotokollet bestämda krite-
rierna. Om intresse finns och kriterierna 
verkar stämma, bokar vi in ett besök och 
samordnar med berörda personer, lab, 
röntgen mm. 

Vid första besöket kontrolleras återi-
gen att kriterierna uppfylls, vi informe-
rar och besvarar eventuella frågor och 
ser till att samtycke skrivs på. Undersök-
ningar det kan röra sig om är spirometri, 
blodprov, inhalationsprovokation, prick-
test, lungröntgen, EKG och läkarunder-
sökning. Schema med återbesök ges till 
patienterna/försökspersonerna och tider 
koordineras med övriga berörda. 

I många av våra akademiska studier 
bronkoskoperas patienter/försöksperso-
ner. Vid besöket inför undersökningen 
träffar vi försökspersonerna för provtag-
ning och information. Eftersom vi själva 
varit försökspersoner och genomgått ett 
flertal bronkoskopier kan vi berätta hur 
det känns och hur vi upplevde undersök-
ningen. På bronkoskopidagen är det vi 
som förbereder försökspersonerna inför 
undersökningen med premedicinering, 
nålsättning, blodprovstagning och hand-
havande av dessa prover. Dessutom assis-
terar vi vid bronkoskopin samt övervakar 

efteråt. Många upplever en trygghet i att 
få träffa samma personer vid de olika be-
söken.

I läkemedelsstudier mäter vi lungfunk-
tion, tar blodprover, återtar och lämnar ut 
studieläkemedel, går igenom symtomdag-
böcker, dokumenterar biverkningar och 
händelser. Oftast skall proverna till ett 
centralt lab i Europa. Då skall dessa cen-
trifugeras, pipetteras, packas och skickas 
via budföretag. Besöken dokumenteras i 

Gunnel de Forest förbereder bronkoskopiunder-
sökning.

journal samt i en studiespecifik, numera 
webbaserad forskningsjournal (CRF). 
Med jämna mellanrum monitoreras stu-
dierna av personer från läkemedelsföreta-
get. De kontrollerar att vi följer studiepro-
tokoll, att alla kriterier är uppfyllda och 
att uppgifterna i patientjournalen stäm-
mer överens med det som finns i CRF.

Vi har jobbat tillsammans här i många år 
och trivs väldigt bra. Vårt arbete är ut-
vecklande, varierande, självständigt, flexi-
belt och stimulerande. Varierande på så 
sätt att vi praktiskt tar hand om patienter 
men även administration som logistik och 
inmatning av data i olika register. Under 
dessa år har vi varit med om utvecklingen 
av nya läkemedel. Några av de astma-, al-
lergi- och KOL- mediciner som har pro-
vats på våra patienter finns nu tillgäng-
liga och har gett förbättrad livskvalitet för 
många. Att delta i olika doktorandprojekt 
som sedan blir till en avhandling är spän-
nande och lärorikt. Allt från inflammation 
på cellnivå till hur denna inflammation 
yttrar sig hos patient i form av olika sym-
tom och sjukdomar. Att ha förmånen att 
träffa sjuka patienter och friska försöks-
personer i olika åldrar gör vårt arbete om-
växlande och intressant. 

HELÉNE BLOMQVIST, GUNNEL DE FOREST, 
MARGITHA DAHL
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Alla lungmedicinare, allmänläkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och andra med intresse av 
lungmedicinska frågor välkomnas till Nordisk Lungkongress 10-12 maj 2017! Vi ser fram emot 
ett intressant vetenskapligt program som spänner över hela det lungmedicinska fältet och som 
presenteras på tre parallella sessioner. Abstrakts välkomnas till muntliga presentationer och 
postersessioner. Under onsdagen 10/5 anordnas post-graduate-kurser inom KOL, lungcancer, 
cystisk fibros och sömn. Passa på att träffa nordiska kollegor under den period då Visby och 
Gotland är som vackrast. 

Viktiga datum: 
Registrering: Från 9 november 2016 (lägre anmälningsavgift före 22 mars 2017) 
Inlämning av abstrakt: 9 november 2016 – 26 februari 2017 

Hjärligt välkomna önskar vi i organisationskommittén! 
Eva Lindberg, President
Christer Janson, Uppsala universitet
Margareta Emtner, Uppsala universitet
Sture Persson, Visby Lasarett

Inger Dahlén, SLMF
Anders Blomberg, SLMF
Helene Wallstedt, SLIF
Kerstin Romberg, NPCRG

För mera information och preliminärt program: www.nlc2017.se      Kontakt: info@nlc2017 
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Sammanfattning av avhandlingen:

Lung function in relation to preterm 
birth and asthma in early childhood

Av Per Thunqvist

Bakgrund
Lungornas utveckling påverkas under fostertiden och barndo-
men av tidpunkten, längden, typen och intensiteten av diverse-
händelser, sjukdomsprocesser och omgivningsfaktorer. En vanlig 
sådan händelse är förtidig födsel. Ungefär 11 % av alla graviditeter 
är kortare än 37 fullgångna graviditetsveckor, vilket är definitio-
nen på förtidig eller prematur födsel. Några få procent av alla 
födslar är mycket förtidiga (tidigare än 32 veckor). 

Bronkopulmonelldysplasi, eller också benämnt kronisk lung-
sjukdom efter förtidig födsel, är detkanske vanligaste och all-
varligaste kroniska resttillståndet efter extrem förtidig födsel. 
Uppföljningar från spädbarnsåldern till ung vuxen ålder har 
visat kvarstående luftvägssjuklighet och nedsatt lungfunktion. 
Den kliniska bilden av luftvägssjukdomen efter spädbarnstiden 
uppvisar en astmalik bild inkluderande återkommande pip och 
väs i luftrören, ökad bronkiell hyperreaktivitet samt obstruktiv 
lungfunktionsnedsättning. Man bör dock inte använda begrep-
pet astma för detta tillstånd eftersom astma i allmänhet definie-
ras som en inflammatorisk luftvägssjukdom. Lungsjukdomen 
efter förtidig födsel är inte associerad med luftvägsinflammation. 

Astma och astmalika tillstånd är mycket vanliga under barn-
domen också efter födsel i fullgången tid. Över 30 % av alla barn 
i befolkningen har haft enstaka eller återkommande episoder av 
astmalika symtom, främst vid luftvägsinfektioner, under sina 

första levnadsår. För majoriteten är prognosen god och min-
dre än en tredjedel har kvar problemen efter sex års ålder. I 
syfte att beskriva förlopp av astmasjukdom, välja och utveckla 
behandlings- och preventionsstrategier, har flera astmafenoty-
per beskrivits. Att identifiera kliniska astmafenotyper med till-
räckligt god sensitivitet och specificitet i klinisk vardag för att 
avgöra prognos och välja behandling, har visat sig vara svårt. 
Den vanligaste fenotypen av småbarnsastma är den med tidig 
debut och oftast symtomfrihet efter 4 – 5 års ålder; s.k. transient 
early asthma/wheeze (ung. ”tidig övergående astma”) som vi på 
svenska ofta kallar ”övergående förkylningsastma”. Övergående 
förkylningsastma har visats vara associerat med låg lungfunk-
tion under spädbarnstiden och kvarstående lägre lungfunktion 
som ung vuxen, trots attluftvägssymtomen upphör redan under 
småbarnstiden. Huruvida det astmalika tillståndet som ses ef-
ter förtidig födsel ska betraktas om en unik astmafenotyp kan 
ifrågasättas. Likheten mellan övergående småbarnsastma och 
tillståndet efter förtidig födsel kan göra jämförelser intressanta.

Huvudfrågeställningar
• Hur påverkas lungfunktionen från spädbarnstiden till adoles-

censen i relation till förtidig födsel och tidigt utvecklad astma 
i barndomen? 

• Kan likheter och skillnader i lungfunktion hos förtidigt födda 
individer och personer med olika astmafenotyper i barndo-
men ge information om mekanismerna bakom luftvägsob-
struktionen hos dessa tillstånd?

Delstudie 1: Lungfunktion vid 6 och 18 månader efter 
förtidig födsel i relation till svårighetsgrad av 
bronkopulmonelldysplasi (BPD)
Femtiofem extremt förtidigt födda barn med olika grader av 
BPD undersöktes med flera olika typer av lungfunktionsmeto-
der under inducerad sömn vid 6 och 18 månader efter födseln. 

Majoriten av barnen hade vid både undersökningstillfällena 
definitionsmässigt nedsatta expiratoriska utandningsflöden 
(< -1.96 standardavvikelser). Utom lägre compliance av respira-
toriska systemet (ung. elastiska egenskaper), som var lägre hos 
barn med måttlig/svår BPD än hos lindrig BPD, fann vi inga 
skillnader i lungfunktion mellan svårighetsgraderna. Emellertid 
fann vi statistiskt signifikant sämre lungfunktion i flertalet av 
de uppmätta lungfunktionsmått hos de barn för vilka luftvägs-
symtom rapporterades vid 6 och/eller 18 månader, jämfört med 
hos dem som var symtomfria. 

Avhandling
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Delstudie 2: Lungfunktion hos 6 år gamla barn som fötts 
extremt tidigt – en populationsbaserad kohortstudie 
(EXPRESS)
Inkluderade extremt förtidigt födda barn (< 27 födelsevecka) vid 
6 års ålder.Uppföljningen gjordes lungfunktion med två metoder 
(spirometri och impulsoscillometri). 

Bägge metoderna visade statistiskt signifikant nedsatt lung-
funktion för den prematurfödda gruppen. Undergruppen av 
barn födda under födelsevecka 22 till och med 24 påvisades ha 
sämst lungfunktion. Nära hälften av dessa hade ett forcerat ex-
piratoriskt flöde vid 1 sekund (FEV1) under den statistiska femte 
percentilen (förväntat 5 %)och en fjärdedel hade en maximal ut-
andad volym (FVC) under samma percentil.

Delstudie 3: Lungfunktion vid 8 och 16 års ålder efter 
måttligt förtidig födsel: En prospektiv kohortstudie.
Vi använde data från BAMSE-kohorten, som ursprungligen hade 
4089 deltagare med prevalensen 4.8 % för gruppen måttligt till 
lindrigt förtidigt födda (födelsevecka 32 – 36). Lungfunktion 
med spirometriundersökning vid 8 och 16 år samt impulsos-
cillometri (IOS) vid 16 års ålder användes vid analyserna för att 
jämföra de förtidigt födda med barn som fötts i fullgången tid. 

Vid 16 års ålder hade båda könen statistiskt lägre lungfunk-
tion mätt med spirometri (FEV1 3,4 % lägre för flickor och 4 % 
lägre för pojkar). Andelen pojkar med lågt FEV1 (under femte 
percentilen) var vid 16 års ålder 15 % (kontroller 3,7 %). IOS-
resultaten bekräftade lägre lungfunktion för pojkar. Longitudi-
nell lungfunktion från 8 till 16 år visade att de prematurfödda 
barnen inte ökade sin lungfunktion jämfört med dem som fötts 
i fullgången tid. 

Delstudie 4: Astmafenotyper och lungfunktion upp till 16 
års ålder – BAMSE-kohorten
Liksom i delstudie 3 användes data från BAMSE-kohorten och 
lungfunktionsresultaten från 8 och 16 års ålder. Baserat på en-
kätsvar (1-, 2-, 4-, 8- och 16-års-uppföljningarna) kategorisera-
des deltagarna i astmafenotyperna: ”aldrig astma” (82 %), ”tidig 
övergående astma” (6 %), ”tidig kronisk astma” (3 %) samt ”sent 
debuterande astma” (3 %). 

Spirometriresultaten visade att alla tre astmagrupperna hade 
statistiskt lägre lungfunktion vid 16 års ålder jämfört med in-
divider utan astma. IOS-resultaten vid 16 års ålder visade att 
båda grupperna med aktiv astmafenotyphade statistiskt högre 
värden för R5-20 och AX (”index” för perifer luftvägsobstrukti-
vet) medan dessa värden inte skiljde sig mellan fenotypen ”tidig 
övergående astma” och gruppen ”aldrig astma”. Tolkningen är att 
IOS-resultaten visade att grupperna som hade astmafenotyper 
med aktiv astma var associerade med fynd som kan förklaras av 
obstruktivitet i små luftvägar.

Konklusioner
– Majoriteten av extremt förtidigt födda barn hade under späd-

barnsperioden maximala expiratoriska lungfunktionsvärden 
som var under nedre gränsen för normalvärden. I tidig skol-
ålder var detta mindre uttalat, men en påtaglig reduktion av 
lungfunktionen kvarstod. Lungfunktionen var, vid 16 års ål-
der, lägre för dem som var födda bara några veckor förtidigt 
jämfört med dem som fötts i fullgången tid. 

– Tidig gradering av svårighetsgrad för BPD gav begränsad 
information om senare lungfunktion och är en otillräcklig 
markör för lungfunktionsutveckling under barndomen.

– Alla undersökta astmafenotyperna hade vid 16 års ålder lägre 
lungfunktion än gruppen som aldrig haft astma.

– Bronkobstruktion, mätt med spirometri och IOS, efter över-
gående tidig astma skiljer sig från de med aktiv astma och 
efter förtidig födsel

– IOS-metoden, som är enkel att använda på yngre barn som 
ännu inte kan genomföra spirometri, identifierar låg lung-
funktion efter tidig födsel och individer som har astmafeno-
typer med aktiv astmasjukdom. 

PER THUNQVIST
Specialist inom barn- och ungdomsallergologi

Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk forskning och utbildning

Södersjukhuset

Avhandlingen disputerades den 10 juni 2016
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Sahlgrenskas 
Allergisymposium 
 
Allergisektionen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset  
har äran att inbjuda till: 

Sabina Rak Symposium om 
Allergenspecifik immunterapi  

10 november 2016 
Lokal: Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, 411 03 Göteborg 
 
Symposiet, som anordnas i samarbete med ALK, är öppet för alla intresserade. 
Deltagaravgift utgår med 700 kr/deltagare.  

Lunch ingår (var god ange ev. födoämnesöverkänslighet i samband med anmälan).  
 
Skicka anmälan per mail enligt nedan: 

Anmälan senast fredag 7 oktober 2016 till sara.hampf@alk.net  

För att bekräfta din anmälan måste deltagaravgiften betalas in på  
bankgiro 5815-9559 (Danske Bank) OBS! Uppge deltagarens namn på inbetalningen. 

 
Välkomna! 
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Sahlgrenskas Allergisymposium: Sabina Rak Symposium om  

allergenspecifik immunoterapi 10 november 2016 

 Program 
 
09:30  Samling med fika  

10:00 Välkomna till symposiet  Sektionschef Monica Arvidsson 

Moderator:  Överläkare Teet Pullerits  
 (förmiddagens språk engelska, eftermiddagens huvudsakligen svenska)  

10:10-11:10  Kronisk perenn rinit kontra säsongsrinit: Två modeller för 
allergenexponering (Perennial rhinitis vs intermittent rhinitis: Two 
models for allergen exposure) 

Honorary Consultant, Dr. Glenis Scadding, UK 

Bensträckare 5 minuter 
 
11:15-12:00  Dendritiska celler – deras allmänna funktion samt betydelse för 

allergenspecifik immunoterapi (Dendritic cells – general function 
and importance in ASIT) 

Prof. Natalija Novak, Tyskland 

12:00-13:00 Lunch 
 
Moderator:  Överläkare Monica Arvidsson 

13:00-13:30  Epidemiologi: Förekomst av perenn allergisk rinit och astma 
respektive säsongsrinit/astma hos barn  

Prof. Magnus Wickman 

13:30-14:00  Epidemiologi: Förekomst av perenn allergisk rinit och astma 
respektive säsongsrinit/astma hos vuxna 

Prof. Allan Linneberg, Danmark 

14:00-14:30  Kaffe 
 
14:30-15:00 Kvalsterallergi och ASIT – SCIT och SLIT 

Dr. Peter Plaschke, Danmark 

15:00-15:30  ASIT som preventiv behandling 
Dr. Hampus Kiotseridis 

15:30-16:00  Sammanfattning och diskussion 
Monica Arvidsson och Teet Pullerits  
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Patientfall

PATIENTFALL

�

Korta telomerer och lungfibros

T elomerer är återkommande nukleotidsekvenser i slutän-
dan på varje kromosom som skyddar genomet från ned-
brytning. Istället förkortas telomererna efter varje celldel-

ning och processen är därför ett uttryck för ett naturligt åldrande 
i cellen som med tiden leder till celldöd och apoptos. Man har en 
genetiskt bestämd längd på sina telomerer vilket medför varia-
tion mellan individer. 

Korta telomerer har satts i samband med prematur org-
anfunktion och sjukdom i benmärg och blodbildande organ, 
lever i form av cirrhos, olika enteropatier samt interstitiell lung-
sjukdom (1). Korta telomerer har också associerats med andra 
lungsjukdomar såsom KOL, men det är oklart om det är direkt 
rökrelaterat eller kopplat till en genetisk predisposition för telo-
merförkortning hos vissa rökare enbart. 

Telomeras är ett speciellt enzym vars uppgift är att skydda 
och bevara telomerlängderna. Mutationer i enzymets under-
grupper (TERT, TERC och DKC1) orsakar förlust av telomera-
sfunktion och minskar enzymaktiviteten. Detta kan snabba upp 
den normala åldersberoende telomerförkortningen. Sjukdomar 
associerade med muterade telomerasgener brukar därför präglas 
av förtidigt åldrande. Mutationer i någon av de telomeras-asso-
cierade generna kan orsaka aplastisk anemi, idiopatisk lungfib-
ros (IPF) eller dyskeratosis congenita (DC). 

Aplastisk anemi är främst en förvärvad sjukdom, men det finns 
ärftliga former hos ca 5-10 % av patienterna som då har en famil-
jehistoria av olika blodsjukdomar. Hos de familjära formerna har 
mutationer i TERT och TERC hittats i ca 7 % av patienterna. DC 
är en ovanlig ärftlig sjukdom som karakteriseras av prematurt 
åldrande, hyperpigmenterad hud, nageldystrofier samt aplastisk 
anemi.

I gruppen patienter med idiopatisk pulmonell fibros (IPF) har 
cirka 30 % korta telomerer med eller utan telomerasmutationer 
(2). Detta indikerar att IPF kanske främst utvecklas hos indivi-
der med korta telomerlängder i befolkningen. Det finns också 
data att dessa patienter med kort telomerlängd har ökad risk för 
sjukdomar utanför lungorna i form av levercirrhos eller diabetes.  
En särskild grupp utgör familjär IPF med samtidig benmärgsdys-
funktion. Det kan yttra sig som myelodysplastiskt syndrom, iso-
lerad leukopeni, anemi eller trombocyotpeni eller mer ovanligt 
i form av akut myeloisk leukemi. En samtidig förekomst av IPF 
och blodcytopenier bör därför leda tankarna till genetisk pre-
disposition för telomeras-associerade sjukdomar och föranleda 
genetisk utredning. Andra manifestationer av telomer-medierad 
sjukdom för dessa individer är en uttalad risk för allvarliga lä-
kemedelsreaktioner. Särskilt bör man se upp med azathioprine 
(fullminant hepatit), cyclosporine (njursvikt), MMF (enterokolit) 
och immunosuppressiva medel generellt (cytopeni). 

Identifiering av mutationer i telomeras-associerade gener har 
stort diagnostiskt värde då de kan påverka val av behandling 
och uppföljningsrutiner. Individer med korta telomerer svarar 
inte bra på immunosuppressiv behandling, är mycket känsliga 
för DNA-skadande behandling samt har sämre cellulära reser-
ver i lunga och lever. Det har nyligen dock visats att det inte 
finns en strikt koppling mellan telomerlängd och symtomato-
logi, varför man primärt bör utföra mutationsscreening i stället 
för telomerlängdsmätning (3). Telomerlängdsmätning kan ge 
kompletterande information avseende bl.a svårighetsgrad samt 
vara till stöd vid bedömning av patogenicitet då en mutation 
har identifierats. I Sverige analyseras både mutationsanalyser 
samt telomerlängd i EDTA-blod på Avd. för Klinisk Genetik, 
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. 

Patientfall: 
Vi blev uppmärksammade på problemet med IPF och samtidig 
telomerassjukdom när en 49-årig man remitterades för lung-
transplantation pga lungfibros i slutstadiet. Han hade en känd 
TERT-mutation och även ett myelodysplastiskt syndrom med 
anemi, trombocytopeni och låga vita. Han blev vithårig redan 
som 30-åring. Därutöver en kranskärlssjukdom som behövde 
åtgärdas. Han genomgick CABG på hemorten, och försämrades 
därefter drastiskt i sin lungfibros. Fick läggas i vvECMO, accep-
terades för dubbellungtransplantation med samtidig urgent call 
dvs vädjan i Scandiatransplant för organ, och transplanterades 
kort därefter. Han krävde långvarig IVA-vistelse och skrevs hem 
efter totalt två månaders inneliggande vård för fortsatt rehab på 
hemorten. 
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Under vårdtiden uppvisar han ett för dessa patienter typiskt 
problemspektrum med övergående njursvikt, övergående encep-
halopati, övergående leverpåverkan, leukopeni, trobocytopeni, 
anemi och uttalad känslighet för immunosuppressiva läkeme-
del. Nu efter 4 års uppföljning lever han ett relativt normalt 
liv, men har låga doser läkemedel och en bestående anemi och 
trombocytopeni. En bestående njurfunktionsnedsättning med 
clearance på 35 ml/minut. 

Vi har därefter haft ett ytterligare ett fall med liknande proble-
matik, kvinna i 40-årsåldern med IPF, MDS och TERT-mutation 
som tyvärr avled i komplikationer i form av benmärgssvikt och 
refraktär trombocytopeni 6 månader efter dubbellungtransplan-
tation. 

Konklusionen blir att man bör vara observant på förekomsten 
av telomeras- och korta telomersjukdomar samtidigt med IPF. 
Dessa har ofta benmärgsdysfunktion, GI-problematik och ibland 
tecken på för tidigt åldrande (tidigt vithåriga). Särskilt om man 
överväger lungtransplantation bör detta vara känt då riskerna 
med immunosuppressiv terapi är stora för dessa patienter (4). 

Referenser:
1. Armanios M, Blackburn EH. The telomere syndromes. Nat Rev Genet. 

2012;13:693-704
2. Cronkhite JT, Xing C, Raghu G, et al. Telomere shortening in familial and 

sporadic pulmonaryfibrosis. Am J Resp Crit Care Med. 2008;178:729-737
3. Vulliamy TJ, Kirwan MJ, Beswick R, Hossain U, Baqai C, Ratcliffe A, et 

al. Differences in disease severity but similar telomere lengths in genetic 
subgroups of patients with telomerase and shelterin mutations. PLoS 
One. 2011;6(9):e24383. 

4. Silhan LL, Shah PD, Chambers DC, Snyder LD, Riise GC, Wagner CL, et 
al. Lung transplantation in telomerase mutation carriers with pulmonary 
fibrosis. Eur Respir J. 2014 Jul;44(1):178-87.
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Det har funnits en tendens till att se förenklat och ensidigt på diagnostik, 
klassificering och prognosbedömning vid KOL där bedömning av lung-
funktionen nästan helt har definierat sjukdomen. Under senare år har dock 
patientrelaterade utfallsmått kommit att väga allt tyngre, såväl i vetenskapliga 
studier som i kliniska nationella och internationella KOL-rekommendationer.

Denna kurs fokuserar på betydelsen av olika patientrelaterade utfallsvariabler 
vid bedömning av patienter med KOL. Styrka och svagheter för olika 
utfallsmått som dyspné, livskvalitet, fysisk kapacitet och bedömning av 
exacerbationer kommer att diskuteras och illustreras med fallbeskrivningar.

Anmälan senast 15 december 2016  

till inger.blomqvist@boehringer-ingelheim.com 

 
NYTT TEMA! Patientrelaterade  utfallsmått 
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Fråga 3 – Tracheostomi vid NMD • Svar från Anna Fyrenius

Indikation för tracheostomi vid neuromuskulär sjukdom. I Sverige föreligger en mer återhållsam användning av 
tracheostomi vid neuromuskulär än internationellt. Diskutera för- och nackdelar. Etiska frågeställningar. Vilka pa-
tienter är lämpliga för detta och resonera om den fortsatta utvecklingen.

Specialistexamen 2017 närmar sig!

Vi fortsätter att publicera frågor och svar från 2016 års specialistexamen, denna gång med svar från Anna Fyrenius, 
Linköping och Jens Ellingsen, Uppsala. Samtidigt vill vi redan nu passa på att flagga för 2017 års specialistexamen, 
som planeras till andra halvan av mars med sista anmälningsdag 1 december 2016. Om du planerar att delta, se 
till att förvarna din schemaläggare om behovet av minst två veckors inläsningstid och håll utkik på SLMF:s hemsida 
efter exakt datum och ort för den muntliga delen! Vid frågor går det även utmärkt att vända sig direkt till SLMF:s 
utbildningsansvarige Margaretha Smith på utbildning@slmf.se.

Frågor till specialistexamen i lungmedicin 2016.

1. Hemoptys. Gängse praxis har varit att hemoptys är en indi-
kation för bronkoskopisk utredning. Med mer avancerade 
undersökningar finns det i nuläget belägg för att ändra detta 
upplägg? Vad finns det i så fall för evidens för detta och vilka 
tillfällen skulle det röra sig om? Motivera ditt svar.

2. Exposition för brandrök. Vilka akuta och långsiktiga kon-
sekvenser kan brandrökexponering ge med avseende på 
lungan? Vilka åtgärder bör genomföras? Motivera svar och 
gör upp ett förslag till bedömningsmatris och uppföljning.

3. Indikation för tracheostomi vid neuromuskulär sjukdom. 
I Sverige föreligger en mer återhållsam användning av 
tracheostomi vid neuromuskulär än internationellt. Disku-
tera för- och nackdelar. Etiska frågeställningar. Vilka patienter 
är lämpliga för detta och resonera om den fortsatta utveck-
lingen.

4. Lungcancer. Immunterapi med PD1-hämmare är numera 
godkända för behandling av lungcancer. Redogör för dessa 
nya mediciners verkningsmekanism och plats i terapin. Dis-
kutera även kostnadsaspekter. 

5. Astma. Biologisk behandling vid astma. Vad finns? Vad är på 
gång, vilka patienter kan ha nytta av detta?

6. KOL. Palliativ vård vid KOL – vilka patienter är aktuella och 
hur genomförs detta. Etisk diskussion. 

7. Tobacco endgame. En bred majoritet av befolkningen i Sveri-
ge vill ha skärpta regler för att minska rökningen och därmed 
få en bättre folkhälsa och en renare miljö. Rökfritt Sverige 
2025 innebär att sätta ett måldatum för utfasning av rökning 
i vårt land samt även att göra en plan för att nå målet. Hur 
ser denna plan ut? Vilka strategier föreligger? Vilka organi-
sationer står bakom förslaget? Hur kan vi som lungläkare 
medverka i strategin? Är målet realistiskt? Diskutera även 
den internationella synen på ovanstående fråga.

Ventilation vid neuromuskulär sjukdom

Bakgrund – Andningssviktvid NMD
Neuromuskulära sjukdomar (NMD) påverkar i olika grad and-
ningsmuskulaturen och leder till respiratorisk insufficiens. Re-
spiratorisk svikt och respiratoriska komplikationer är den van-
ligaste dödsorsaken hos patienter med neuromuskulär sjukdom.

Sjukdomsgruppen NMD är heterogen med varierande kli-
niska manifestationer och progresstakt. Bland de neuropatiska 
sjukdomarna ses amyotrofisk lateral skleros (ALS), postpolio-

syndrom och spinal muskel atrofi (SMA). Bland myopatierna 
ses bland andra Duchennes muskeldystrofi (DMD), limb girdle 
dystrofi samt metabola myopatier (1). De enskilda diagnoserna 
är många och flera sorterar under gruppen ”ovanliga diagnoser” 
som särskilt uppmärksammas av socialstyrelsen (2).

Till följd av progredierande svaghet i inspiratoriska musk-
ler minskar succesivt vitalkapaciteten (VC) och en markant 
försämring i liggande förekommer ofta. Initialt ses en nattlig 
hypoventilation som vid tilltagande muskelsvaghet blir märk-
bar även dagtid med påverkade dagblodgaser. Symtommässigt �
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märks den tilltagande andningssvikten som bland annat störd 
nattsömn, ökad dagtrötthet och morgonhuvudvärk. Svaghet i 
utandningsmuskulatur bidrar tillsammans med oförmåga till full 
inandning och eventuell svaghet i larynx och glottismuskulatur 
till försämrad hoststöt och otillräcklig sekretmobilisering (1, 3). 
Bulbära symtom med nedsatt glottisfunktion är vanligt förekom-
mande vid neuromuskulär sjukdom och kan med tiden leda till 
kronisk aspiration av saliv med påföljande hypoxi och risk för 
akut respiratorisk insufficiens (4).

Förutom spirometri i sittande och liggande kan patienternas 
muskelfunktion evalueras och monitoreras med MCF (maximal 
cough flow) MIP (maximal inspiratory pressure), MEP (maximal 
exspiratory pressure), SNIP (Sniff nasal inspiratory pressure) (1, 3).

Bakgrund – NIV vid NMD
Under 90-talet blev noninvasiv ventilation (NIV) i hemmet 
tillgänglig på bredare front i större delen av västvärden. Det 
finns god evidens för att överlevnad och livskvalitet ökar hos 
patienter med långsamt progredierande/stabila neuromuskulära 
sjukdomar (t.ex. postpoliosyndrom) och vid medfödda muskel-
dystrofier som t.ex. Duchennes muskeldystrofi (5, 6). Likaså ses 
ökad livskvalitet och överlevnad även vid motorneuronsjukdom 
(ALS), om än inte lika markant som vid andra diagnoser (7). 
Övriga diagnosergrupper utgörs av få patienter till antalet och 
evidensen i vetenskaplig mening blir följaktligen svagare. Dock 
fastslås i en Cochrane-rapport från 2014 (8) att den tillgängliga 
litteratureren konsistent pekar mot att symtom på kronisk un-
derventilering underlättas åtminstone på kort sikt.

NIV vid ALS var länge under diskussion beroende på sjuk-
domens naturalförlopp och avsaknad av bot. Bourke (9) visade 
i en randomiserad kontrollerad studie (RCT) med tydlighet att 
NIV ledde till förlängd överlevnad och ökad livskvalitet hos pa-
tienter med ALS utan dominerande bulbära symtom. I gruppen 
med bulbära symtom sågs ingen effekt på överlevnad men en 
positiv effekt på livskvalitet. I en Cochrane-rapport från 2013 
(7) konstateras att inga ytterligare RCT efter Bourke är gjorda 
inom området och att det vore etiskt ohållbart med fler studier 
av denna design. NIV vid ALS har blivit standardbehandling och 
rekommenderas i vårdprogram för ALS internationellt (10, 11).

Tracheostomi och invasiv ventilation vid NMD
Invasiv ventilation i hemmet via tracheostomi (TIV) vid NMD 
har länge varit en möjlighet som tillämpats i olika utsträckning i 
olika länder. Precis som vid NIV är det främst de två sjukdoms-
grupperna med ett något större patientantal, ALS och DMD, 
som studerats mer ingående.

Synen på TIV vid DMD går isär mellan olika länder och be-
handlingstraditioner. I USA har Bach med medarbetare länge 
arbetat med kontinuerlig NIV kombinerat med effektiva sekret-
mobiliserande tekniker hos DMD-patienter (12-14). Med hjälp av 
s.k. ”mouth pice ventilation” eller näsmask dagtid ges patienter 
möjlighet att avstå tracheostomi och de begränsningar som föl-
jer därmed. Enligt Bach kan denna teknik upprätthållas under 
många år fram till dess att eventuell bulbär muskelsvaghet till-
kommer med risk för kronisk aspiration och desaturation (4, 15). 
Andra författare påvisar god överlevnad och god livskvalitet även 
med tracheostomi (16). Från t.ex. Danmark rapporteras i uppre-
pade kvalitativa studier att patienter upplever en god autonomi 
och möjligheter till ett aktivt liv även med TIV vid DMD (17).

Vid ALS är siffrorna för TIV varierande internationellt. Japan 
lyfts ofta fram som ett exempel på land där det finns en hög an-

del tracheostomerade ALS-patienter, ca 30 %. I Asien generellt 
finns uppgifter på 13-21 %, i Storbritannien 0 %, i Tyskland 3 %, 
i USA 1,4-14 %, i Canada 1,5 % och i Italien rapporteras siffror 
mellan 10-30 %. I våra grannländer finns uppgifter på 32 % i Dan-
mark och i Norge 3,8 % bland män och 7 % bland kvinnor (18).

Orsaker till de stora skillnaderna mellan länder tros bero 
på bland annat kulturella och religiösa värderingsskillnader, 
men faktorer som finansieringssystem/försäkringssystem be-
döms också vara av betydelse för synen på TIV vid ALS. Även 
tillgången till expertis i form av uppföljning på särskilda ALS- 
center liksom nationella ALS-organisationers engagemang och 
ståndpunkter i frågan spelar sannolikt in (18).

Svårigheten med forskning om TIV
Frågan om TIV är mångfasetterad och svårbeforskad. Av uppen-
bara etiska och praktiska skäl kommer det aldrig kunna genom-
föras RCT som ger den grad av evidens för behandlingsmetoden 
som den medicinska vetenskapen önskar. Studier inom området 
utgörs i regel av retrospektiva eller i bästa fall prospektiva ko-
hortstudier med överlevnad och livskvalitet som ”end points”.  
Det faktum att patienterna aldrig är slumpade till behandling 
gör att confounders som påverkas av patienturval alltid måste 
beaktas. Då förutsättningarna för vården av patienter med TIV 
varierar mellan olika länder och sjukvårds/socialförsäkrings-
system är det också i många fall svårt att bedöma en studies 
generaliserbarhet till andra länder/förhållanden. Vården av pa-
tienter med NMS och TIV är också kopplad en rad etiska och 
värdegrundsrelaterade frågeställningar som sannolikt spelar in 
i tolkning och tillämpning av de forskningsresultat som ses.

Med detta sagt är det ändå av stort värde att ta del av den 
erfarenhet och de resultat som finns kring vård av patienten 
med NMD och TMV. Vissa slutsatser kan dras med relativt god 
säkerhet medan andra frågeställningar blir belysta men lämnas 
obesvarade och därmed snarast försätter oss i en känsla av ”con-
fused on a higher level”. Följande inblick i utvalda studier om 
TIV kan tjäna som hjälp för att i bästa möjliga mån ge patienter 
en nyanserad information och fatta informerade och välavvägda 
beslut i den enskilda situationen.

Förlängd överlevnad
Italien har, jämfört med andra europeiska länder, länge rap-
porterat en relativt hög frekvens av tracheostomerade NMD-
patienter. 2008 sammanfattade Marchese et al (19)10 års er-
farenhet av TIV vid universitetssjukhuset i Palermo. Studien 
(som är väl citerad och ofta hänvisas till i diskussioner om TIV) 
inkluderade 77 konsekutiva patienter från 1995-2004 som inte 
tolererade, eller hade kontraindikationer för NIV. Patienterna 
indelades utifrån sjukdomsdiagnos i tre grupper. Första gruppen 
innefattade 41 patienter med NMD (varav 30 ALS, 5 muskeldys-
trofi, 3 myastenia gravis (MG) samt 3 med SMA). ALS och MG 
patienterna var signifikant äldre och hade en medianålder vid 
inklusion på 62±8 år medan gruppen muskeldystrofi och SMA 
hade en medianålder på 25±15 år.

Studien inkluderade både elektivt och akut tracheotomerade 
patienter. Förutom de 41 patienter som ingick i NMD-gruppen 
följdes 19 patienter med TIV och lungsjukdom (dominerande 
diagnos KOL) samt 17 patienter med ”non pulmonary disease” 
t.ex. bröstkorgsdeformiteter och obesitasrealterad hypoventila-
tion).

Överlevnad för hela gruppen beräknades till median 49 måna-
der (3-149) men med signifikant längre överlevnad för gruppen 
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med neuromuskulär sjukdom. Medianöverlevnaden bland ALS-
patienterna motsvarade gruppen som helhet, men med mindre 
spridning, 49 mån (30-61). Hos andra ALS-patienter vid samma 
center som behandlades med NIV sågs en medianöverlevnad på 
18 mån, och bland de som inte tolererade NIV en medianöver-
levnad på 6 månader.

Den förlängda överlevnaden med TIV vid ALS bekräftats av 
flera andra författare (18, 20, 21). T.ex. har Tagami (18) redovi-
sat en retrospektiv studie från Osaka, Japan, där tracheostomi 
vid ALS är vanligt förkommande. Studien inkluderade 160 pa-
tienter (diagnostiserade mellan 1990-2010), varav 33 genomgick 
tracheostomi. Patienterna som valde TIV överlevde i median 26 
månader längre än patienter med enbart NIV.

Faktorer som påverkar överlevnadstiden vid TIV – ALS
Av patienter som behandlas med mekanisk ventilation i hemmet 
har ALS-patienter som grupp den kortaste förväntade överlev-
nadstiden (22) och TIV kan som framkommer ovan signifikant 
öka överlevnadstiden. I den japanska studien (18) har man gran-
ska faktorer som påverkar överlevnadstiden för de tracheoto-
merade ALS-patienterna. Den enda faktor som enskilt föll ut 
signifikant var patientens ålder vid tracheostomi. Ålder <65 vid 
ingreppet föll ut signifikant positivt för långtidsöverlevnad ef-
ter TIV. Åldersfaktorns betydelse för överlevnad får visst stöd 
från en större Italiensk kohortstudie (21) som inkluderade 87 
tracheostomerade ALS-patienter. Hos patienter yngre än 60 år 
sågs en medianöverlevnadstid på 57,5 mån hos patienterna med 
TIV jämfört med 38,5 mån hos NIV-patienterna. Överlevnads-
vinsten förlorades hos patienter >60 år med TIV. Även Chio 
(23) beskriver i en studie inkluderande 1260 patienter från 1995 
till 2004 där 11 % genomgick tracheostomi (134 st.) att ålder vid 
tidpunkten för tracheostomi hade betydelse för överlevnadsti-
den. I samma studie ses också förekomst av partner, koppling 
till ALS-center, tillgång till enteral nutrition slå ut signifikant 
för överlevnadstiden.

Sjukhusvård i samband med ingreppet och risker/
komplikationer
I Chios studie av ALS-patienter (23) anges en mediantid för 
sjukhusvård till 36 dagar (5-318) i samband med tracheostomi. 
27 patienter (20 %) dog under denna sjukhustid. Den tidiga död-
ligheten var klart relaterad till ålder (67,9 år jämför med 60,1 p 
0,0001). En stor andel av patienterna med tidig dödlighet var 
tracheostomerade akut. Vanligaste dödsorsak var luftvägsinfek-
tioner. Akuta tracheostomikomplikationer sågs i 15 fall. Media-
növerlevnad efter tracheostomi var 253 dagar, alltså mindre än 
ett år, vilket är kortare än i andra studier (vilket möjligen till del 
kan förklaras av den höga tidiga dödligheten i studien).

I Marcheses studie (19) (som innefattande NMD patienter 
med olika diagnoser) var andelen allvarliga tracheostomirelate-
rade komplikationer låg. En patient utvecklade tracheo-esofagal 
fistel. En annan patient utvecklade tracheo-esofagal fistel och 
tracheal stenos. Båda dessa patienter hade kuffade tuber och 
nasogastrisk sond. I möjligaste mån föredras behandling med 
okuffad tub. Okuffad tub innebär möjlighet till bevarat tal och 
minskade risker för lokala tryckrelaterade komplikationer. Vid 
progredierande sjukdom kan dock läckageproblem och aspira-
tion innebära att ventilation via kuffad tub blir nödvändigt (24).

Med progredierande ALS-sjukdom utvecklar en mindre andel 
av patienterna förlamning även av okulär muskulatur. Tillståndet 
innebär total oförmåga till kommunikation med omvärden, s.k. 

”locked in state”. Hayashi (25) beskriver hur 6 av 33 patienter 
med TIV i mer än 5 år utvecklat syndromet och hur 11 av 33 
utvecklat s.k. minimal communication state.

Livskvalitet och attityder
TIV innebär för de allra flesta patienterna ett ökat behov av hjälp 
och övervakning. Beroende på respektive lands social- och sjuk-
vårdssystem är förutsättningarna för att fortsätta leva hemma 
skilda mellan olika nationer. Både Italien och Japan, har system 
med goda resurser för omhändertagande av patienter i hem-
miljö (18, 19). I Sverige finns möjlighet till personlig assistans 
för patienter som är yngre än 65 år. För den åldersgruppen finns 
således goda förutsättningar för att klara det ökade omvårdnads-
behovet i hemmet vid TIV. För patienter över 65 år är situation 
svårare och mer otydlig.

Trots det ökade beroendet av andra finns gott stöd för att pa-
tienter med TIV upplever en god livskvalitet. i Marcheses studie 
(19) angav 83 % av patienterna att de var nöjda med TIV och 
90 % angav att de skulle valt det igen. Det är noterbart att 55 % av 
anhöriga (caregivers) var nöjda men att 38 % rapporterade stor 
belastning (major burdens). 43 % av de anhöriga/caregivers rap-
porterade nattlig rädsla för plötsliga händelser och plötslig död.

80 % av de anhöriga var kvinnor som i genomsnitt ägnade 12 
timmar dagligen åt vård av patienten. Återigen är fynden inte 
på något okomplicerat sätt överförbara Svenska förhållanden.

I en mindre svensk studie från 2002 (26) undersöks skattat 
Quality of Life (QoL) hos patienter med postpolio och skolios 
som behandlas med NIV eller TIV. TIV-gruppen rapporterar i 
studien en bättre upplevd hälsa och mindre känsla av trötthet 
och sömnstörning. I en fransk studie från 2011 påvisas ingen 
skillnad i livskvalitet mellan TIV och NIV (12 patienter med TIV 
och 22 med NIV) (27). Likaså stödjer erfarenheten i Danmark 
från kvalitativa studier att god livskvalitet och aktivitetsnivå kan 
upprätthållas även med TIV (17).

Fördelar och nackdelar med TIV
Fördelar som ses med TIV framför NIV är förutom förlängd 
överlevnad, skydd mot aspiration och frånvara av störande ”ma-
skinterface” vid kommunikation (19). TIV innebär ventilations-
fysiologiskt en minskning av dead-space och minskat andnings-
motståndet (28). Det slutna systemet medför också minskade 
läckageproblem och möjliggör ventilation med höga tryck vilket 
kan behövas hos patienter med deformerad/stel thorax (29).

TIV innebär samtidigt ett ökat omvårdnadsbehov och bero-
ende av assistans vilket också medför ökade kostnader. En något 
ökad infektionsriks har beskrivits samt risk för utveckling av 
trachealkomplikationer (19). Andra beskrivna nackdelar är på-
verkan på tal och torra slemhinnor, befuktningsproblem, ökade 
sekretmängder och förekomst av segt slem (28).

Etiska frågeställningar
I riktlinjer för TIV beskrivs betydelsen av patientens egen vilja 
och autonomi i beslutet. Den påverkan beslutet har på anhöriga 
och personer i patientens omgivning kan dock inte förbises av 
vården som bör öppna diskussionen även för dessa svåra frågor 
i familjerna.

Vid ALS finns särskilda etiska problem som gäller sjukdomens 
progress med risk för utveckling av ALS- elaterad demens eller 
utveckling av ”locked in state”. En patient med en begynnande 
demensutveckling/svår kognitiv påverkan kan inte säkert fatta 
ett informerat beslut och förstå konsekvenserna av beslutet. 
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Vid demensutveckling efter tracheostomi blir vårdgivare och 
familjens möjligheter att tolka patientens önskan om fortsatt 
behandling svår och alla inblandade parter (patient, familj, vård-
givare) försatta i en etiskt mycket svår situation. I den Japanska 
studie som presenterats här (18) beskrivs att patienter med de-
mensutveckling inte var aktuella för tracheostomi/inklusion i 
studien. I europeiska guidelines är problematiken berörd men 
inte tydliggjord i beslutsprocessen.

65-års gränsen för personlig assistans i Sverige ger också skäl 
till eftertanke. I genomgången ovan finns indicier som talar 
för att tracheostomi vid högre ålder har sämre prognos och är 
kopplat till fler komplikationer men ålder som enskild faktor för 
exkludering från behandling accepteras inte i Svensk sjukvård 
i övrigt. Enstaka patienter äldre än 65 år med lägre biologisk 
ålder och andra faktorer talande för behandling kan sannolikt 
bli aktuella för behandling i en framtid. Systemet med en fast 
åldersgräns för assistans utgör dock ett hinder som i den prak-
tiska vardagen måste räknas med i beslutet för dessa patienter.

Den uppenbart svåra frågan om avslutande av behandling 
på patientens önskemål eller vid totalt upphörd möjlighet till 
kommunikation (locked in state) har aktualiserats i såväl Sverige 
som Danmark. I ett uppmärksammat fall för några år sedan av-
gjordes slutligen civilrättsligt en ung kvinnas rätt att avsäga sig 
behandling med samtidigt stöd av sedering. Från Danmark (30) 
har man rapporterat sina erfarenheter av att avsluta behandling 
i hemmet på 12 ALS-patienter med ITV under sedering. I Ja-
pan tillåter inte lagstiftningen avslutande av livsuppehållande 
behandling (18).

Vad säger Guidelines? Guidelines om TIV vid ALS
I EFNS (European Federation of Neurological Societies) guideli-
nes från 2012 (10) föreslås att TIV ska övervägas vid svår bulbär 
problematik där NIV inte tolereras. TIV kan också övervägas när 
NIV inte längre är tillräckligt eller när intolerans mot NIV ut-
vecklas under behandlingen. Man skriver vidare att oplanerade 
akuta tracheotomier bör undvikas genom tidig diskussion med 
patienten om ställningstaganden inför livets slut. I guidelines 
kommenteras också att TIV har stor påverkan på vårdgivare och 
anhöriga och skall initieras endast efter informerad diskussion. I 
stycket om kognitiv nedsättning (utveckling av frontotemporal 
demens associerad med ALS ses hos 5-15 % patienterna och upp 
till 50 % får mindre kognitiv påverkan som kan påverka exekutiva 
funktioner) påtalar man också problem som kan uppkomma 
med beslutsfattande och instruktioner som berör t.ex. ventila-
tion.

Enligt Nordamerikanska guidelines (31) kan TIV övervägas 
för att bevara livskvalitet hos patienter med ALS som önskar 
ett långvarigt ventilatorstöd, men indikationer preciseras inte 
närmare. I UpToDate (32) beskrivs att TIV skall erbjudas vid 
ALS om långtidsöverlevnad är målet, men först efter uttöm-
mande information till patient och anhöriga om möjligheter och 
eventuella negativa effekter av tracheostomi.

Några svenska riktlinjer för TIV vid ALS finns inte i dagsläget.

Guidelines om TIV vid DMD
I American Academy for Neurology guidelines för kongenital 
muskeldystrofi (33) anges endast att patienterna skall remitteras 
till särskilda team med expertkunskap om respiratoriska pro-
blem. Bach (34) rekommenderar i UpToDate att kontinuerlig 
NIV skall ske i de allra flesta fall framför TIV. I ett konsensus-
dokument publicerat i Lancet Neurology (35) presenteras mer 

specificerade indikationer för TIV hos DMD-patienter: TIV 
skall övervägas då på patienten själv föredrar detta, inte längre 
kan använda NIV eller då den lokala infrastrukturen inte kan 
stödja behandling med kontinuerlig NIV. TIV är också indicerat 
då NIV och effektiva sekretmobiliserande tekniker inte längre 
räcker till för att upprätthålla en saturation över 95 %, vilket ses 
vid nedsatt bulbär funktion och kronisk aspiration. Motsvarande 
rekommendationer ges också av American Thoracic Society 
(ATS) (29). I ATS-dokumentet poängeras att patientens auto-
nomi och önskan att erhålla TIV skall respekteras, men föregås 
av adekvat information till patient och anhöriga. Patienter med 
TIV skall erhålla övervakning med pulsoximetri för att detektera 
mucuspluggar.

Guidelines om TIV vid NMD
I UpToDate går också att återfinna rekommendationer för TIV 
vid NMD generellt. Enligt Epstein (3) är TIV indicerad hos pa-
tienter som kräver kontinuerlig ventilation i mer än 5 dagar och 
hos de som har kontraindikationer mot NIV. I artikeln diskute-
ras dock främst diagnoserna Guillane Barré och Myastenia Gra-
vis. Tyska guidelines (36) för NMD framför samma indikationer 
som återfinns i det nordamerikanska konsensusdokumentet om 
DMD (35).

I de svenska riktlinjerna från 2013 (28) anges att TIV skall 
övervägas vid upphävd eller mycket uttalad påverkan på ege-
nandning och vid behov av ventilatorstöd >16 timmar per dygn.

Sammanfattat
TIV är en relativt säker intervention som i många fall medför 
långtidsöverlevnad för patienter med neuromuskulär sjukdom, 
men hos patienter med avsaknad av bulbär problematik, kro-
nisk aspiration eller annan kontraindikation/intolerans mot NIV 
finns det gott vetenskapligt stöd för att arbeta vidare med NIV 
och effektiva sekretmobiliserande metoder långt in i sjukdoms-
förloppet.

Patientens egna önskemål om TIV och autonomi i beslutet 
bör väga tungt, men det är av stor vikt att ett beslut om TIV 
är välinformerat. Samtal bör inkludera såväl patient som an-
höriga vars liv också påverkas av beslutet. Det finns gott stöd 
för att patienter som väljer TIV upplever god livskvalitet, men 
komplikationer och nya utmaningar i vardagen kan tillstöta. 
Det är viktigt att patienten innan beslutet fattas är medveten 
om risker, komplikationer och en eventuell lång sjukhustid efter 
ingreppet. Vad gäller äldre patienter måste möjligheten/risken 
att behöva flytta till kommunalt boende vägas in i besluten, då 
omvårdnadssituationen inte säker kan ombesörjas i hemmet på 
ett säkert sätt.

TIV i hemmet ställer krav på samordning och organisation 
av sjukvården. Beslut om elektiv tracheostomi bör föregås av 
multidisciplinär dialog mellan lungspecialist, neurolog, pallia-
tivläkare/hemsjukvårdsläkare och ÖNH-läkare. Interventionen 
bör i möjligaste mån förberedas med rekrytering och utbildning 
av personal för vård i hemmet.

TIV vid NMD är fortfarande ”sällanhändelser” i svensk sjuk-
vård. Till skillnad från i Danmark är inte hemrespiratorvården 
centraliserad (frånsett Nationellt respirator centrum i Dande-
ryd (NRC)). Det innebär att erfarenheten av den komplicerade 
sjukvård och de etiska ställningstaganden som följer med varje 
tracheostomerad NMD-patient är begränsad vid enskilda sjuk-
hus. Det finns ett behov att öka samarbetet nationellt och att 
bilda ett nationellt nätverk.

Respiratory

•  Intuitivt handhavande1–3*

•  Öppna locket – klar att inhalera
•  Godkänd för astma och KOL4**

•  Godkänd för underhålls- och   
vidbehovsbehandling (MART)  
vid astma4

* Bruksanvisningen ska följas enligt bipacksedeln.** DuoResp Spiromax® är avsett för vuxna 18 år och äldre. 
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Fråga 4 – PD1-hämmare vid lungcancer • Svar från Jens Ellingsen

Lungcancer. Immunterapi med PD1-hämmare är numera godkända för behandling av lungcancer. Redogör för 
dessa nya mediciners verkningsmekanism och plats i terapin. Diskutera även kostnadsaspekter.

Tumören och immunförsvaret
En av flera nyckelegenskaper hos tumörceller är förmågan att 
undvika kroppens immunförsvar. Paradoxalt nog spelar immun-
försvaret en roll i att denna förmåga utvecklas, genom en process 
som på engelska kallas immunoediting (immunredigering) och 
som innebär att immunförsvaret interagerar med cancercellerna 
och formar deras immunologiska egenskaper(1). Samspelet mel-
lan cancer och immunförsvar kan delas in i tre faser: elimination, 
jämvikt och flykt. I eliminationsfasen klarar immunförsvaret av 
att upptäcka och avdöda alla cancerceller – dessa är immuno-
gena, det vill säga aktiverar immunförsvaret. Här bidrar såväl 
det ospecifika (innate immunity) som det adaptiva immunför-
svaret. Om det genom mutationer uppstår tumörceller med 
lägre immunogenitet kan de lyckas undkomma eliminering. I 
den jämviktsfas som uppstår lyckas immunförsvaret visserligen 
inte avdöda all cancer men hämmar ändå tumörtillväxten så att 
inga kliniska symptom uppkommer. Här tros endast det adap-
tiva immunförsvaret vara involverat. Under jämviktsfasen sker 
efter hand en ”evolutionär” framselektion av tumörceller som 
är allt mindre immunogena. Detta äger rum genom tre möjliga 
mekanismer i cancern: förlust av antigen som immunförsvaret 
känner igen, resistens mot immunförsvarets attackmetoder el-
ler genom skapandet en immunosuppressiv mikromiljö. Can-
cercellerna kan till slut kringgå immunförsvaret och tillväxa 
mer eller mindre ohämmat, med kliniska symptom som följd 
– flyktfasen(1). Denna schematiska process är ingen lag: vissa 
cancerformer hoppar över den första och/eller andra fasen, och 
processen kan påverkas (till och med vändas) av faktorer som 
generell immunsuppression eller framgångsrik immunterapi. 

Immunterapi
Begreppet immunterapi syftar på behandling som ökar det 
kroppsegna immunförsvarets förmåga att upptäcka och bekäm-
pa cancerceller(2). För att vara effektiv bör immunterapi angripa 
de mekanismer varigenom tumören undviker immunförsvaret, 
eller med andra ord exponera fler antigen som immunförsvaret 
kan angripa, öka mängden av eller förmågan hos immuncel-
lerna och/eller minska cancercellernas immunosuppression(1). 
Flera olika behandlingsstrategier innefattas i begreppet, bland 
annat ökat immunsvar mot specifika antigen genom vaccina-
tion, behandling med cytokiner som verkar allmänstimulerande 
på immunförsvaret, infusion av lymfocyter (exempelvis genom 
benmärgstransplantation), monoklonala antikroppar som trig-
gar immunförsvaret och hämning av tumörernas immunosup-
pressiva mekanismer(2).

Checkpoints och checkpoint-hämmare
Till den sistnämnda gruppen hör så kallade checkpoint-häm-
mare, varav PD1-hämmare är en typ. Checkpoints är benäm-
ningen på de signalsystem som balanserar immunförsvarets 
respons på stimuli, och de är antingen co-stimulatoriska (sig-
nalförstärkande) eller co-inhibitoriska (signalförsvagande)(3). 
Checkpoints består främst av en mängd olika proteiner i cell-
membranen (ytantigen) vilka fungerar som ligander till olika 

receptorer på T-cellernas cellmembran. När liganden binds in 
till receptorn utlöses i T-cellen en aktiverande eller hämmande 
signal. T-cellens agerande gentemot celler den möter beror på 
balansen mellan dessa signaler, vilket i sin tur beror på hur stor 
mängd av respektive ligand som finns på cellytan. Det är tack 
vare inhibitoriska checkpoints som det friska immunförsvaret 
utvecklar självtolerans, och inte löper amok med autoimmunitet 
som följd. Inhibitoriska checkpoints är emellertid också ett sätt 
för cancerceller att undvika angrepp från T-celler – genom att 
cancercellerna utlöser hämmande signaler i främst effektor-T-
celler lämnas de i fred. Cancerceller som överuttrycker en inhi-
bitorisk ligand hämmar via denna checkpoint effektor-T-cellen, 
som därmed tolererar cancern istället för att angripa den(3). 

Det är här som läkemedelsgruppen checkpoint-hämmare 
kommer in i bilden. Genom att hämma en inhibitorisk check-
point kan T-cellernas förmåga att angripa cancern återupprät-
tas. (Det pågår kliniska försök med läkemedel riktade också 
mot stimulatoriska checkpoints, varför det är tänkbart att no-
menklaturen i framtiden måste anpassas.) I dagsläget finns det 
godkända läkemedel riktade mot två olika inhibitoriska check-
points, CTLA4 respektive PD1. CTLA4-hämmaren ipilimumab 
(Yervoy®) var den första checkpointhämmaren att godkännas, år 
2010 i USA, för metastaserat malignt melanom(3). Kliniska stu-
dier har gjorts och pågår för ipilimumab vid såväl icke-småcellig 
lungcancer (NSCLC)(4) som vid småcellig lungcancer (SCLC)
(5), så framöver kanske lungläkare behöver lära sig också detta 
behandlingsalternativ. Det ligger dock utanför syftet med denna 
text varför varken CTLA4 eller dess hämmare kommer att berö-
ras ytterligare. Värt att notera är dock att verkningsmekanismen 
skiljer sig markant från den vid PD1-hämning(3).

PD1 och dess ligander
PD1 ska utläsas ”programmed cell death 1” (programmerad cell-
död 1) och är en receptor som uttrycks främst på effektor-T-
celler, men också på regulatoriska T-celler (Treg-celler), B-celler, 
naturliga mördarceller (NK-celler), monocyter och dendritiska 
celler(6). I ”sovande” T-celler lagras PD1 i vesiklar, och expo-
neras på cellytan först när T-cellen aktiveras(3). Dess normala 
funktion är huvudsakligen att begränsa T-cellsaktiviteten i pe-
rifer vävnad, och därigenom begränsa inflammatoriska reak-
tioner och hindra att autoimmunitet uppstår. Detta åstadkoms 
genom att inhibitoriska signaler som hämmar T-cellen utlöses 
när PD1 binder till någon av de två (kända) liganderna PDL1 och 
PDL2 (PD1-ligand 1 respektive 2), vilka uttrycks på cellytan i den 
perifera vävnaden. Det är känt att exponering för exempelvis 
interferon-gamma (IFNγ) stimulerar vävnader till att uttrycka 
PDL1. Det finns också tecken på interaktioner mellan PD1 eller 
PDL1/2 och andra ytproteiner, varför signalvägarna kan vara 
mer komplexa(3). I fallet med Treg-celler är dessutom PD1 en 
stimulatorisk checkpoint som vid bindning till liganderna ökar 
aktiviteten i Treg-cellen, som därmed ökar sin inhibition av an-
dra T-celler (nettoeffekten blir alltså ändå inhibitorisk, med en 
minskad inflammatorisk aktivitet)(3).
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Det är känt att många tumörer ökar sitt uttryck av PDL1 
(främst solida tumörer) eller PDL2 (vissa lymfom), vilket genom 
ökad hämmande signalering via PD1 minskar den inflammato-
riska aktiviteten i närområdet och bidrar till att tumörcellerna 
kan undkomma immunförsvaret(3). När det gäller PDL1 kan 
det ökade uttrycket hos cancerceller bero antingen på onko-
gena mutationer (”medfödd immunresistens”) eller på ett ökat 
svar på IFNγ (”adaptiv immunresistens”)(3). Genom att farma-
kologiskt blockera eller hämma PD1 minskar de inhibitoriska 
signalerna från PDL1 och PDL2, varvid immuncellerna blir mer 
aktiva. PD1-hämmare kan alltså öka immunförsvarets förmåga 
att upptäcka och avdöda tumörcellerna.

PD1-hämmare
I dagsläget finns två stycken kommersiellt tillgängliga PD1-häm-
mare: pembrolizumab (Keytruda®) och nivolumab (Opdivo®). 
Båda är monoklonala antikroppar och finns tillgängliga i Sverige, 
men det är bara nivolumab som är indicerad vid lungcancer, 
närmare bestämt lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC 
av skivepiteltyp efter tidigare kemoterapi(7). Däremot i USA 
är också pembrolizumab godkänt för användning vid NSCLC 
(metastaserad, som uttrycker PDL1 och som progredierar efter 
platinumbaserad kemoterapi)(8), och nivolumab är godkänt för 
all NSCLC (inte bara av skivepiteltyp)(9). Det pågår en mängd 
studier på området, både vad gäller utökade indikationer för be-
fintliga läkemedel (exempelvis som första linjens behandling vid 
NSCLC(4), vid SCLC(5) eller i kombination med varandra eller 
andra läkemedel(6) och för andra PD1-hämmande substanser(10).

I sammanhanget bör även PDL1-hämmare nämnas. Dessa har 
i princip samma verkningsmekanism som PD1-hämmarna, för-
utom att de binder till liganden istället för receptorn(3). Väsent-
liga skillnader kan dock tänkas finnas, eftersom ingen blockering 
sker av interaktionen mellan PD1 och PDL2, och det dessutom 
kan finnas interaktioner med andra ytproteiner som inte block-
eras(3). Det finns inga godkända PDL1-hämmande läkemedel 
ännu, men studier pågår bland annat vid NSCLC(6).

Nivolumab
I Sverige finns det i skrivande stund alltså endast en PD1-häm-
mare (nivolumab) som är godkänd för användning vid lung-
cancer, och då med den relativt snäva indikation som beskrevs 
ovan. Godkännandet baseras huvudsakligen på en fas II-stu-
die(11) och en öppen randomiserad fas III-studie(12) som kallas 
CheckMate-063 respektive CheckMate-017. I den förstnämnda 
gavs nivolumab till 117 patienter med lokalt avancerad eller me-
tastaserad skivepitelcancer i lungorna, som progredierat efter 
minst två omgångar cytostatika (varav minst en platinumbase-
rad). Resultaten var en total responsfrekvens (ORR) på 14,5 % där 
76 % av fallen med respons pågick mer än 6 månader, median 
för progressionsfri överlevnad (PFS) 1,87 månader, median för 
total överlevnad (OS) 8,2 månader och vid ett år var PFS 20,0 % 
och OS 40,8 %(11). 

Fas III-studien jämförde nivolumab med docetaxel hos 272 
patienter med NSCLC av skivepiteltyp i stadium IIIB eller IV, 
som progredierat under eller efter första linjens behandling med 
platinumbaserad cytostatika och som var i Eastern Cooperative 
Oncology Group (ECOG) performance status (PS) 0 eller 1. De 
som fick nivolumab uppvisade signifikant bättre ORR (20 % jäm-
fört 9 %), median-PFS (3,5 jämfört 2,8 månader), median-OS (9,2 
jämfört 6,0 månader), andel PFS vid ett år (21 % jämfört 6 %) och 
andel OS vid ett år (42 % jämfört 24 %)(12).

Ytterligare en viktig studie har publicerats(13), som ligger 
till grund för den utökade indikation nivolumab har i USA 
(alla typer av NSCLC)(9). Denna fas III-studie kallas Check-
Mate-057(13) och jämförde nivolumab med docetaxel hos 582 
patienter med NSCLC av icke-skivepiteltyp under i övrigt 
samma förutsättningar ovanstående fas III-studie. Nivolumab 
hade signifikant bättre ORR (19 % jämfört 12 %), median-OS (12,2 
jämfört 9,4 månader), andel PFS vid ett år (19 % jämfört 8 %) och 
andel OS vid ett år (51 % jämfört 39 %). Däremot var skillnaden i 
median-PFS inte signifikant (2,3 jämfört 4,2 månader). 

Det heterogena behandlingssvaret, där vissa patienter sva-
rar exceptionellt bra på behandlingen, antyder att traditionella 
studiemått (endpoints) såsom ORR, OS och PFS inte rättvist 
återspeglar effekten av immunterapi. Andra system har före-
slagits, men inget konsensus uppnåtts varför OS fortfarande är 
”golden standard”(6).

Biverkningsprofilen vid behandling med nivolumab var i de 
två fas III-studierna gynnsam, där visserligen 58-69 % av pa-
tienterna upplevde någon form av biverkning (för docetaxel 
86-88 %) men dessa var av mild grad och kunde hanteras väl(12, 
13). Vanliga biverkningar var bland annat trötthet, asteni, feber, 
myalgi, illamående, aptitförlust och diarré. Frekvensen svåra bi-
verkningar (grad 3-4) var betydligt lägre än för docetaxel, men 
svår pneumonit förekom vilket i några fall ledde till döden(12).

Prediktiva markörer
Graden av PDL1-uttryck i tumörerna påverkade inte resulta-
tet hos skivepitelcancerpatienterna i CheckMate-017(12), även 
om det som författarna själva påpekar finns brister i hur denna 
analys gjordes. Deras slutsats är att analys av PDL1 inte är nöd-
vändig inför nivolumab-behandling(12). Däremot hos icke-ski-
vepitelcancerpatienterna i CheckMate-057 sågs ett bättre svar 
ju högre PDL1-uttrycket var(13) men amerikanska myndigheter 
ställer inget krav på testning innan behandling(9). Också vid 
behandling med pembrolizumab beror behandlingssvaret på 
PDL1-uttrycket, och här bör testning genomföras innan behand-
ling(8, 14). En möjlig förklaring till skillnaden mellan studierna 
avseende PDL1-uttrycket är att skivepitel-histologin är en mar-
kör för högre mutationsfrekvens i tumören, där studier har visat 
större känslighet för checkpoint-hämmare(4, 13). 

Mot bakgrund av det heterogena behandlingssvaret, där vissa 
patienter svarar exceptionellt bra, är det tydligt att det behövs 
metoder för att bättre identifiera de patienter som har nytta av 
PD1-hämmare(4, 13). Förutom PDL1-uttryck har bland annat 
patientens rökhistoria föreslagits ha en prediktiv roll(6), men 
mer forskning behövs på området.

Kostnadsaspekter
Något som ytterligare understryker vikten av att kunna förut-
spå behandlingssvar är kostnaden för nivolumab. Tandvårds- 
och läkemedelsförmånsverket har analyserat substansen ur ett 
hälsoekonomiskt perspektiv(15). Kostnaden per patient och 
månad uppskattas till 62 000 kronor, att jämföra med docet-
axel där kostnaden är 1000 kronor, och kostnaden per vunnet 
QALY (kvalitetsjusterat livsår) bedöms vara mellan 900 000 och 
1 370 000 kronor. Samtidigt konstateras att tillståndet (avancerad 
lungcancer av skivepiteltyp) är av mycket hög svårighetsgrad. 
Förhoppningsvis kan konkurrens från nya läkemedel innebära 
en viss prispress. Ett orosmoln (ur ekonomisk synvinkel) är dock 
pågående studier av kombinationsbehandling med flera biolo-
giska läkemedel(10) vilket potentiellt skulle kunna mångfaldiga �



Annons



Lung & Allergiforum  •  Nummer 3/2016 59

kostnaderna, liksom om PD1-hämmare bevisas vara fördelaktiga 
som första linjens behandling(4).

Reflektion: PD1-hämmarnas plats i terapin
Vilken plats kan då PD1-hämmare, och mer specifikt nivolu-
mab, ha i terapiarsenalen vid lungcancer? Nationella riktlinjer 
saknas. Utifrån tillgängliga data bör patienter med NSCLC i 
stadium IIIb eller IV som progredierat under eller efter tidigare 
platinumbaserad terapi erbjudas nivolumab förutsatt att de har 
tillräckligt bra allmäntillstånd (PS 0-1). Det är trots allt inte jät-
temånga patienter – majoriteten har sämre allmäntillstånd i det 
här skedet. Min uppfattning är att vi inte bör göra skillnad på 
NSCLC av skivepiteltyp och icke-skivepiteltyp, även om god-
känd indikation i Sverige än så länge endast är den förstnämnda 
– sannolikt kommer ett europeiskt godkännande på den utvid-
gade indikationen inom kort. Mot bakgrund av den höga kostna-
den krävs att patienterna väljs ut noggrant, och dessvärre finns 
ingen solid vetenskap som stöder oss i detta urval. Det är dock 
lämpligt att hos samtliga tänkbara patienter analysera tumörens 
PDL1-uttryck, då ett högt uttryck stärker indikationen för nivo-
lumab åtminstone vid NSCLC av icke-skivepiteltyp. Dessutom 
skulle data på PDL1-uttrycket, om det registreras i till exempel 
Lungcancerregistret, i framtida studier kunna ge en bättre för-
ståelse för dess prediktiva värde. För patienter med gravt nedsatt 
njurfunktion, måttligt till gravt nedsatt leverfunktion eller ålder 
> 75 år är data begränsade, och här måste nivolumab ges med 
stor eftertanke, om alls(7).

Specialistexamen
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A5327
End of life care in oxygen-dependent ild compared to lung 
cancer: a national population-based study.

Zainab Ahmadi1, Nicholas Wysham2, Staffan Lundström3, Chris-
ter Janson4, David Currow5, Magnus Ekström1,5

1Department of Clinical Sciences, Division of Respiratory Medicine & 
Allergology, Lund University Hospital, Lund, Sweden
2Department of Medicine, Division of Pulmonary, Allergy, and Critical 
Care, Duke University, Center for Learning Health Care, Duke Clinical 
Research Institute, Durham, NC, USA
3Palliative Care Services, Stockholms Sjukhem Foundation, Stockholm, 
Sweden
4Department of Medical Sciences, Respiratory Medicine & Allergology, 
Uppsala University, Sweden.
5Discipline, Palliative and Supportive Services, Flinders University, Ade-
laide, Australia

Rationale: Advanced fibrosing interstitial lung disease (ILD) is 
often progressive and associated with a high burden of symp-
toms and poor prognosis. Little is known about the symptom 
prevalence and access to palliative care services at end of life 
(EOL).

Objectives: Compare prevalence of symptoms and palliative tre-
atments between patients dying with oxygen-dependent ILD 
and patients dying of lung cancer.

Methods: Nationwide registry-based cohort study of patients 
with oxygen-dependent ILD and patients with lung cancer who 
died between January 1, 2011 and October 14, 2013. Prevalence 
of symptoms and treatments during the last seven days of life 
were compared using data in Swedish Registry of Palliative Care 
(SRPC).

Measurements and main results: 285 patients with ILD and 
10,822 with lung cancer were included. In ILD, death was more 
likely to be “unexpected” (15 % vs. 4 %), less likely to occur in a 
palliative care setting (17 % vs. 40 %) and EOL discussions with 
the patients (41 % vs. 59 %) were less common than in lung can-
cer. ILD patients suffered more from breathlessness (75 % vs. 
42 %) while patients with lung cancer had more pain (51 % vs. 
73 %) (p <0.005 for all comparisons). ILD patients had more un-
relieved breathlessness, pain, and anxiety over time. The survival 
time from initiation of oxygen therapy in ILD was a median 8.4 
months (IQR 3.4 months to 19.2 months).

Conclusions: ILD patients receive poorer access to specialist 
EOL care services and experience more breathlessness than pa-
tients with lung cancer. This study highlights the need of better 
EOL care in people with oxygen-dependent ILD.
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A5461 
Respiratory muscle strength is not affected two weeks and 
six months following intended curative lung cancer surgery 
– preliminary results.

Barbara Cristina Brocki1,2, Elisabeth Westerdahl1, Domingos 
SR Souza3, Jan Jesper Andreasen4,5

1Faculty of Medicine and Health, Örebro University, Örebro, Sweden
2Department of Physiotherapy and Occupational Therapy, Aalborg Uni-
versity Hospital, Aalborg, Denmark
3Department of Cardiothoracic Surgery, Örebro University Hospital, Öre-
bro, Sweden
4Department of Cardiothoracic Surgery, Aalborg University Hospital, 
Aalborg, Denmark
5 Department of Clinical Medicine, Aalborg University, Aalborg, Denmark 

Background: Respiratory deficits are common following pul-
monary resections and may reduce patient’s ability to exercise. 
Thus, we evaluated the influence of surgery on respiratory mus-
cle strength, pulmonary function and physical performance in 
patients following intended curative lung cancer surgery. 

Methods: Respiratory muscle strength (maximal inspiratory/
expiratory pressure, MIP/MEP), spirometry and physical per-
formance (6-minute walk test, 6MWT) were assessed before, 
two weeks and six months after surgery.

Results: The sample included 81 patients (42 % females), mean 
age was 67 ± 9 years. Video-assisted thoracic surgery (VATS) 
was performed in 58 % of the cases (n = 47). MIP and MEP were 
unchanged two weeks postoperatively, when compared with 
preoperative values, while MIP was significantly improved six 
months postoperatively (mean change of 6 ± 16 cmH2O, p < 
0.001). A muscle-sparring thoracotomy, did not result in ma-
jor differences in respiratory muscle strength two weeks after 
the surgery compared with VATS: Mean MIP (80 ± 29 vs. 86 
± 35 cmH2O, p = 0.66), mean MEP (100 ± SD 37 vs. 98 ± SD 
32 cmH2O, p = 0.87), respectively for thoracotomy and VATS. 
Compared with preoperative values, lung function and 6MWT 
were significantly reduced two weeks postoperatively. After six 
months, lung function remained significantly reduced, whereas 
6MWT was recovered. 

Conclusion: Intended curative lung cancer surgery did not affect 
respiratory muscle strength two weeks or six months postopera-
tively, regardless of the surgical approach. Physical performance 
was recovered, while lung volumes remained significantly im-
paired six months postoperatively.
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A5465
Endobronkiellt ultraljudsguidad finnålsbiopsi (EBUS) vid 
diagnostik av sarkoidos

Sofia Kemi1, Anders Blomberg1, Stefan Barath1, Björn Sundberg2, 
Magnus Hultdin3

1Lung- och allergisektionen Medicincentrum Norrlands Universitets-
sjukhus
2Medicinkliniken Sundsvalls sjukhus
3Patologen Norrlands Universitetssjukhus

Bakgrund: EBUS är en relativt ny metod vid sarkoidosdiagnostik, 
men de flesta studier av hittills är gjorda på patienter med hög 
misstanke om sarkoidos.

Material och metod: Retrospektiv journalgenomgång av patien-
ter som genomgått EBUS med benign diagnos vid Lung- och 
Allergisektionen på Norrlands Universitetssjukhus 2011-2014. 
Patienter med malign sjukdom i lunga och/eller lymfkörtlar i 
hilus/mediastinum exkluderades. SUV-värde vid PET-CT, CD4/
CD8-kvot i bronkoalveolärt lavage (BAL), PAD från slemhinne-
biopsier samt cytologi och CD4/CD8-kvot från hilära och me-
diastinala körtlar vid EBUS registerades och jämfördes mellan 
patienter med sarkoidosdiagnos efter EBUS och övriga benigna 
diagnoser.

Resultat: Totalt inkluderades 297 EBUS-undersökningar under 
perioden. 83 % av dem med sarkoidos hade granulom i hilära/
mediastinala körtlar. Tjugo patienter hade granulom i hilära/
mediastinala körtlar utan sarkoidos. Av dessa hade sex och åtta 
tularemi respektive tuberkulos. Endast 6 av 98 av dem som inte 
hade sarkoidos, tularemi eller tuberkulos hade granulom i hilära/
mediastinala körtlar.

59 % av patienter med sarkoidos hade CD4/CD8-kvot >3,5 i 
BAL och bland dem med CD4/CD8-kvot >3,5 hade 95 % sar-
koidos. 63 % av dem med sarkoidos hade CD4/CD8-kvot>3,5 i 
lymfkörtlar vid EBUS (58/92), medan 61% (33 av 54) av dem med 
en CD4/CD8-kvot >3,5 inte hade sarkoidos. Bland dem med 
sarkoidos hade 97 % positiv PET-CT, definierad som ett SUV-
värde >1. Endast 1 av 17 med negativ PET-CT hade sarkoidos.

Slutsats: Studie visar mycket god korrelation mellan CD4/CD8-
kvot >3,5 i BAL och sarkoidos. Däremot ses ingen koppling 
mellan CD4/CD8-kvot >3,5 i hilära/mediastinala körtlar och 
sarkoidos, varför det diagnostiska värdet av flödescytometri på 
lymfkörtelmaterial vid sakoidosmisstanke är litet. Få patienter 
med negativ PET-CT hade sarkoidos vilket tyder på liten risk 
för sarkoidos vid negativ PET-CT. Vid fynd av granulom i hilära/
mediastinala lymfkörtlar är EBUS således en utmärkt diagnos-
tisk metod för sarkoidos, dock bör viktiga differentialdiagnoser 
som framför allt tuberkulos och tularemi uteslutas.

A5470
Förekomst av astma hos patienter med sarkoidos

Helena Holma1, Anders Eklund2, Johan Grunewald2, Pernilla 
Darlington1

1Verksamhetsområde Internmedicin, Sektionen för Lungmedicin och al-
lergologi, Södersjukhuset, Stockholm
2Lung-allergikliniken, Karolinska Institutet och Karolinska Universitets-
sjukhuset Solna, Stockholm

Bakgrund: Sarkoidos är en sjukdom vars patogenes drivs av det 
Th1-medierade immunförsvaret. Tidigare studier in vitro har 
visat att immunförsvaret antingen viktas mot Th1 eller Th2 och 
att de hämmar varandra. Vår hypotes var därför att astma, som 
karaktäriseras av Th2-medierade cytokiner, förekommer i lägre 
frekvens hos patienter med sarkoidos, jämfört med Sveriges 
övriga befolkning. 

Material och metod: Detta är en retrospektiv studie som baseras 
på ett register över sarkoidospatienter från Karolinska Univer-
sitetssjukhuset, Solna. Vi studerade förekomst av astma i jour-
naler hos 1000 patienter med sarkoidos, indelade i två grupper, 
patienter med Löfgrens syndrom (LS) respektive icke LS.

Inklusionskriterier för astma definierades som självrappor-
terad astma eller då spirometri påvisade signifikant reversibili-
tet. Vi studerade också hur patienter med sarkoidos och astma 
skiljde sig åt från patienter med enbart sarkoidos avseende bland 
annat kön, ålder vid insjuknande, rökning och behandling med 
inhalationssteroider respektive perorala steroider. 

Resultat: Av 1000 patienter med sarkoidos hade 70 (7 %) astma. 
Patientgruppen med astma skiljde sig inte åt avseende ålder eller 
kön. Däremot var en större andel av sarkoidospatienter med ast-
ma rökare eller före detta rökare (59 %) jämfört med övriga sarkoi-
dospatienter (42 %) (p<0.03). Det var signfikant fler patienter med 
sarkoidos och astma som behandlades med inhalationssteroider i 
gruppen icke LS (50 %) jämfört med gruppen LS (23 %) (p<0.05).

Slutsats: Vår studie visar att astma hos sarkoidospatienter var 
lika vanligt förekommande som hos övriga vuxna befolkningen 
i Sverige (cirka 7 %). Aktuell eller tidigare rökanamnes utgjorde 
en riskfaktor för samtidig astma. Slutligen hade patienter med 
icke LS och astma en mer behandlingskrävande astma.

A5473 
The Clinical Profi le of Subjects Included in the Swedish 
National Register on Individuals with Severe Alpha 
1-Antitrypsin deficiency 

Hanan Tanash1, Eeva Piitulainen2

1Lunds Universitet, 2Lunds universitet

Background: The Swedish national register of severe alpha1-
antitrypsin (AAT) deficiency was established in 1991. The main 
aims are to prospectively study the natural history of severe AAT 
deficiency, and to improve the knowledge of AAT deficiency.

Methods: The inclusion criteria in the register are age ≥18 years, 
and the PiZ phenotype diagnosed by isoelectric focusing. The 
register is kept updated by means of repeated questionnaires 
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providing data to allow analysis of the mode of identification, 
lung and liver function, smoking-habits, respiratory symptoms 
and diagnoses as reported by physician.

Results: Until February 2014, a total of 1553 PiZZ individuals 
had been included in the register. The 1102 subjects still alive 
constituted about 20 % of the adult PiZZ individuals in Sweden. 
Forty-three percent of the subjects had been identified during 
investigation of respiratory symptoms, 7 % by an investigation 
of liver disease, 26 % in an investigation of other pathological 
conditions, and 24 % in a population or family screening. Forty 
five percent of the subjects had never smoked, 47 % were ex-
smokers, and 8 % current smokers. Twenty-eight percent of the 
never-smokers, 72 % of the ex-smokers, and 61 % of the current 
smokers fulfilled the criteria for COPD with a FEV1/FVC ratio 
of <0.70.

Among the 451 deceased, the most common cause of death 
was respiratory diseases (55 %), followed by liver diseases (13 %).

Conclusion: The detection rate of severe AAT deficiency is rela-
tively high in Sweden. Large numbers of subjects are identified 
for other reasons than respiratory symptoms, and the majority 
of these have never smoked.

A5474 
REPRIS studien: en retrospektiv journalstudie av pirfenidone 

Magnus Sköld1, Christer Janson2, Åsa Klackenberg Elf3, Marie 
Fiaschi3, Kerstin Wikström4, Lennart Persson5

1Karolinska Institutet
2Uppsala Universitet
3Roche 
4Pharma Consulting Group
5Linköpings Universitet

Bakgrund: Idiopatisk lungfibros (IPF) är en kronisk progressiv 
lungsjukdom som vanligtvis leder till andningssvikt och död. 
Pirfenidon godkändes i Europeiska Unionen 2011 som första 
läkemedel för behandling av IPF. Patienterna som inkluderades 
i de studier som föranledde godkännande hade forcerad vitalka-
pacitet (FVC) 50-90 % av förväntat. Vid introduktionen i Sverige 
godkändes bara läkemedelssubvention för IPF patienter med en 
FVC under 80 % av förväntat. Syftet med denna studie var att 
karakterisera de patienter som startade pirfenidonbehandling 
och att beskriva hur denna begränsning följdes.

Metod: En retrospektiv journalstudie gjordes på de patienter 
som startade pirfenidon-behandling mellan juni 2012 och no-
vember 2014. Data avseende patientkarakteristiska, IPF sjuk-
dom, behandling, och biverkningar samlades in från patient-
journalerna.

Resultat: Fyrtiofyra patienter screenades och 33 patienter (ålder 
67.8 år; 75.8 % män; 73 % rökare eller exrökare), från 3 universi-
tetskliniker (Karolinska Solna, Linköping och Uppsala) inklude-
rades. Medeluppföljningstiden från start av behandlingen till ut-
sättande eller slutet av observationsperioden var 38 veckor. IPF 
diagnosen baserades på högupplösande datortomografi (97 % 
av patienterna), kirurgisk lungbiopsi (21 %) och multidiscipli-
nära konferenser (58 %). Vid behandlingsstart var FVC 62 % (12) 
(medel (SD)), diffusionskapacitet (DLco) 45 % (14) och forcerad 

expiratorisk volym på en sekund (FEV1)/FVC 0.78 (0.1) av för-
väntat,. Andelen patienter med FVC mellan 50-80 % av förväntat 
var 87 %. Tio patienter hade pirfenidonrelaterade biverkningar 
vilket innefattade gastrointestinala och hudrelaterade besvär, 
men enbart två avbröt behandling på grund av detta.

Slutsats: Vår patientkohort skiljde sig inte nämnvärt från andra 
internationella material och diagnostiken följde i stort publice-
rade riktlinjer. Följsamheten till den svenska indikationen för 
subvention av pirfenidon var god. En tredjedel av patienterna 
hade pirfenidon-relaterade biverkningar men det var relativt 
ovanligt att detta ledde till att behandling avbröts.

A5476
Ökad kärlstyvhet hos kronisk snusande män – kan snus 
verkligen anses som ofarlig rökavvänjningsmedel?

Lukasz Antoniewicz1, Mikael Kabéle1, Magnus Lundbäck2, Jenny 
Bosson1

1Umeå Universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk Medicin, Medi-
cin/Lungmedicin
2Karolinska Institutet, Danderyds Universitetssjukhus, Institutionen för 
kliniska vetenskaper, Kardiovaskulär Medicin

Bakgrund: I Sverige snusar cirka var femte man och 4 % av kvin-
nor. Det pågår för närvarande en diskussion i USA och EU hu-
ruvida man skall introducera snus som en metod för rökare att 
bli kvitt sitt rökbehov och Sverige tas ofta upp som exempel på 
grund av den låga andelen rökare jämfört med andra länder.

På senare år har allt fler studier publicerats som kunnat påvisa 
ett samband mellan snusning och ökad dödlighet i hjärtinfarkt 
och stroke. Dock finns studier med motsägelsefulla resultat vad 
avser hjärt- och kärlrisk. Syftet med vår studie var att kartlägga 
potentiella negativa kärleffekter hos friska daglig snusande kon-
tra icke snusande män.

Material och metod: 50 friska män (24 snusare och 26 ålders-
matchade, icke-snusare) inkluderades i studien. Försökspersoner 
avklarade först en hälsoundersökning, vilo-EKG, blodtryckskon-
troll och rutin-blodprover inkl. lipidstatus och HbA1c. Studien 
utfördes under en separat dag: Efter 20 minuters vila mättes 
blodtryck, puls samt arteriell styvhet genom mätning av puls-
vågshastighet (Vicorder) och pulsvågsanalys (SphygmoCor).

Resultat: Det fanns ingen signifikant skillnad i blodtryck, puls 
eller pulsvågshastighet mellan snusare och icke-snusare. Snusare 
hade en signifikant högre kärlstyvhet mätt med pulsvågsana-
lys med arterial Index [Aix75] på 7,3 vs. 0,1 hos icke-snusare; 
(p=0,005). 

Diskussion: Svensk snus anses ofta som ofarligt med försumbara 
negativa hälsoeffekter jämfört med rökning. Vår studie visar en 
signifikant ökad artärsytvhet hos snusande normotona män. 
Ökad arteriell styvhet är en blodtrycks-oberoende riskfaktor för 
insjuknandet i hjärt- och kärlsjukdomar. Vår analys bekräftar 
aktuella epidemiologiska studier som tyder på en ökad kärlrisk 
vid kronisk användning. Med dagens vetenskapliga kunskap 
borde snus inte rekommenderas som rökavvänjningsmedel. 
Snusforskning borde uppmärksammas i en större utsträckning 
både i populärvetenskapliga artiklar och bland vårdgivare för att 
bryta myten om snus som en harmlös tobaksform.
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A5477 
Karaktärisering av patienter med frekventa KOL exa-
cerbationer

Marieann Högman1, Christer Janson2, Karin Lisspers3, Björn 
Ställberg4, Andrei Malinovschi5, TIE-studiegrupp6

1Uppsala universitet, Region Gävleborg
2Uppsala universitet, Landstinget i Uppsala län
3Landstinget Dalarna
4Landstinget Dalarna
5Uppsala universitet; Landstinget i Uppsala län
6Region Gävleborg, Landstinget Dalarna, Landstinget i Uppsala län

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är ett ökande hälsoproblem 
och kostar samhället ca 13 miljarder kronor per år. I Sverige har 
antalet kvinnor som dör i sjukdomen ökat med 32 % de senaste 
10 åren. Det saknas kunskap om vad som orsakar exacerbationer 
i praktisk sjukvård.

TIE-studien* är en prospektiv multicenterstudie i primär-, 
sluten- och specialistvård med syfte att få ökad kunskap kring 
etiologin till exacerbationer. Symptom och välbefinnandet ut-
värderades med enkäter (CAT, mMRC och CCQ). Fysisk för-
måga bedömdes genom Chair-stand test på 30 s. Lungfunktion, 
blodstatus och utandad NO mättes. Exacerbationbesfrekven-
sen bedömdes utifrån självrapporterad behov av akut sjukvård, 
peroral steroider och antibiotika under det senaste året. Läke-
medelsavstämmning och observation av inhalationstekniken 
genomfördes. 

Patienterna med läkardiagnostiserad och spirometriverifie-
rad KOL (n=354) grupperades; ≤1 exacerbation (n=270) och ≥2 
exacerbation (n=80). Fler kvinnor rapporterade ≥2 än ≤1 exacer-
bationer (69 % vs 54 %, p=0.02). Patientgruppen med upprepade 
exacerbationer hade lägre FEV1 % pred (p=0.001), lägre fysisk 
förmåga (p=0.005), samt högre värden för CAT, CCQ (p=0.001) 
och neutrofiler (p=0.005). Ingen skillnad i NO värdena förelåg 
mellan de med och utan rapporterade exacerbationer. Noter-
bart var att 50 % av patienterna hade inkorrekt inhalationsteknik, 
men det förelåg ingen skillnad mellan de med eller utan uppre-
pade exacerbationer. 

KOL patienter med upprepade exacerbationer har lägre FEV1, 
nedsatt fysisk kapacitet, mer symtom, högre halt neutrofiler i 
blodet och är oftare kvinnor. Fortsatt patient inklusion och upp-
följning av TIE kohorten kommer att ge oss viktig kunskap för 
hur man kan minska exacerbationsfrekvensen vid KOL.

*TIE = tools identifying exacerbation in COPD. I gruppen från 
Region Gävleborg Marieann Högman, Kristina Bröms, Hirsh 
Koyi, Eva Brandén, Alexandra Thornadtsson, Johanna Sulku, 
Regina Bendrik, Margareta Gonzales Lindh, från Landstinget 
i Uppsala län Andrei Malinovschi, Hans Hedenström, Christer 
Janson, Jens Ellingsen, från Dalarna Karin Lisspers, Björn Ställ-
berg och Uppsala universitet Jonas Lundkvist.

A5478 
The incidence of asthma among Swedish elite endurance 
athletes

Tommie Hjerén1,2, Lars Söderström2, Anne Lindberg1,3, Nikolai 
Stenfors1,2

1Umeå Universitet
2Region Jämtland Härjedalen 
3Sunderby Sjukhus
 
Background: The prevalence of asthma among elite endurance 
athletes is high. Less is known about the incidence of asthma 
among these athletes. A 10-year cumulative asthma incidence of 
~2-4 % among adults has been reported in Swedish population-
based studies. The aim of this study was to examine the inci-
dence of asthma among elite endurance athletes.

Methods: An annual postal questionnaire was sent to an open 
prospective cohort of elite endurance athletes between 2011-
2015. Athletes from Swedish National teams, students at uni-
versities with elite sport partnership, and pupils at the Swedish 
National Elite Sport Schools, competing in cross country skiing, 
biathlon, orienteering or ski-orienteering were invited (n=686). 
Cumulative Incidence of self-reported physician diagnosed asth-
ma at the first year of follow-up was calculated among those 
without physician diagnosed asthma at baseline.

Results: At baseline, response rate was 80.2 % (n=550) whereof 
403 responded at the first year follow-up. Mean age of partici-
pants were 18.5 (15-36) years. At baseline, the asthma prevalence 
was 24 % (n=98). Main sports were cross-country skiing 52 %, 
biathlon 17 %, ski-orienteering 8 % and orienteering 24 %. At the 
follow up, 24 (15 females, 9 males) out of the 305 non-asthmatics 
(151 females, 154 males) reported a physician diagnosis of asth-
ma. The one-year cumulative incidence of physician diagnosed 
asthma was estimated to 8 %; 9.9 % among females and 5.8 % 
among males (p=0.27).

Conclusion: The results indicate a high incidence of asthma 
among Swedish elite endurance athletes. The incidence is consi-
derably higher than previously observed in Swedish population-
based surveys.

A5479
Asthma, asthma medication and training intensity in 
Swedish competitive athletes: an internet-based survey

Amanda Näsman1, Tommie Hjerén1,2, Ulf Hållmarker3,5, Anne 
Lindberg1,4, Nikolai Stenfors1,2

1Umeå Universitet
2Region Jämtland Härjedalen
3Uppsala Universitet
4Sunderby Sjukhus
5Mora Sjukhus

Background: The prevalence of asthma among elite endurance 
athletes is high. Less is known about the prevalence among com-
petitive recreational athletes. This cross-sectional study aimed 
to determine the self-reported prevalence of asthma and asthma 
medication use and their association with training, among Swe-
dish competitive recreational endurance athletes.
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Methods: A validated questionnaire was e-mailed to the 38 603 
registered participants 18 years and older of three Swedish en-
durance competitions. A total of 10 737 athletes responded. A 
binary logistic regression model was used for predictor analysis.

Results: Overall response rate was 29 %. The prevalence of cur-
rent asthma (physician-diagnosed asthma using asthma medica-
tion last 12 months) was 12 %. Among these, 23 % used daily inha-
led corticosteroids and long-acting beta-agonists (ICS + LABA). 
No association between training volume and asthma medicine 
usage was found. Independent predictors of self-reported cur-
rent asthma were female sex, allergy, previous eczema, having 
a family history of asthma, cycling as main sport and training 
more than 5 hours and 50 minutes per week. 

Conclusions: The prevalence of current asthma among Swedish 
competitive recreational endurance athletes appears to be hig-
her than in a general Swedish population. A large proportion 
of asthmatic athletes use fixed combination ICS + LABA. The 
study supports the association between high physical activity 
and current asthma.

A5480
Effekten av CPAP på IGF-1 hos patienter med sömnapné-
syndrom

Andreas Palm1,2, Christian Berne3, Helena Igelström4, Pernilla 
Åsenlöf4, Christian Janson1, Eva Lindberg1

1Institutionen för medicinska vetenskaper, Lung-, allergi- och sömnforsk-
ning, Uppsala universitet
2Centrum för forskning och utveckling Uppsala universitet/Region Gävle-
borg – CFUG
3Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk diabetologi och meta-
bolism, Uppsala universitet
4Institutionen för neurovetenskap, Fysioterapi, Uppsala universitet 

Bakgrund: Obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS) är en sjuk-
dom med metabola konsekvenser och är associerat med sänkta 
serumnivåer av insulin-like growth factor-1 (IGF-1).

Mål: Att undersöka om behandling med kontinuerligt positivt 
luftvägstryck, continuous positive airway pressure (CPAP), ökar 
nivåerna av IGF-1 hos patienter med OSAS.

Metod: Konsekutiva patienter med OSAS rekryterades från 
Uppsala Akademiska sjukhus sömnmottagning och IGF-1 upp-
mättes före behandling med CPAP och vid uppföljning efter 
4.8±2.5 månader. Patienter, som var följsamma till CPAP-be-
handlingen (användning ≥4 timmar/natt) jämfördes med dem 
som inte var följsamma (användning < 4 timmar/natt).

Resultat: Fullständiga data erhölls från 69 patienter (85.5 % män, 
ålder 55.5±11.7 år, apne-hypopneindex (AHI) 42.6±21.3, Epworth 
sleepiness scale (ESS) 12.3±4.5). Av dem som var följsamma till 
CPAP (n=42), sågs en ökning av IGF-1 med 21.1 (95 % konfi-
densintervall (CI): 13.1-29.2) ng/ml jämfört med 4.7 (95 % CI: 
-4.1-13.5) ng/ml i den icke följsamma gruppen (n=27) (P=0.008). 
Vid multivariatanalys med justering för kön, BMI, medelsatu-
ration under registreringsnatten och AHI sågs en korrelation 
mellan förändring i IGF-1-nivåer och följsamhet till CPAP-be-

handling (β-koefficient 27.6; 95 % CI: 15.6-39.7), förändring av 
BMI (β-koefficient -6.1; 95 % CI: -10.3- -1.9) och förändring av 
HbA1c (β-koefficient -2.0; 95 CI: -3.6- -0.5).

Slutsats: CPAP-behandling ≥ 4 timmar/natt ökar serumnivåerna 
av IGF-1 hos patienter med OSAS. Vår hypotes är att detta be-
ror på att Growth Hormone, som stimulerar IGF-1-produktion 
i levern och som frisätts framför allt under deltasömn, ökar 
som ett resultat av den förbättrade sömnkvaliteten vid CPAP-
behandling.

A5482
Tidiga tecken på ateroskleros hos kvinnor med obstruktiv 
sömnapné under REM-sömn 

Mirjam Ljunggren1, Eva Lindberg1, Karl Franklin2, Marita Lars-
son3, Tord Naessen3

1Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet
2Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Umeå universitet
3Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet 

Bakgrund: Obstruktiv sömnapné (OSA) är associerat med en 
ökad risk för kardiovaskulär sjukdom och död. Ett samband mel-
lan OSA och aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom är inte lika tyd-
ligt visat, resultaten från olika studier är motstridiga och det är 
främst hos män man har kunnat påvisa ett samband. OSA under 
REM-sömn, associerat med längre apnéer, djupare desaturatio-
ner och kraftigare sympatikuspåslag, har föreslagits vara mer 
skadligt för hjärtkärlsystemet än OSA under nonREM-sömn.
Syftet med denna studie var att undersöka ett möjligt samband 
mellan olika mått på OSA, inklusive OSA under REM-sömn, 
och tidiga tecken på ateroskleros hos kvinnor.

Material och metod: Sleep and Health in Women (SHE) är en 
populationsbaserad kohort där 400 kvinnor, med en överrepre-
sentation av snarkare, undersöktes med polysomnografi, prov-
tagning, blodtrycksmätning och frågeformulär om sin hälsa. Tio 
år senare undersöktes 238 av kvinnorna, utan känd aterosklero-
tisk sjukdom vid baseline, med högupplöst ultraljud av arteria 
carotis communis. Med denna metod kan man bedöma inte 
bara den kombinerade intima-media tjockleken (IMT), utan 
även mäta intiman, som påverkas tidigt i den aterosklerotiska 
processen, separat.

Resultat: Det fanns inget tydligt samband mellan AHI eller ODI 
och IMT eller intimatjocklek efter att ha tagit hänsyn till möjliga 
confounders. Svår sömnapné under REM-sömn (REM-AHI > 
30) var associerat med en tjockare intima och detta samband 
kvarstod efter att ha justerat för ålder, BMI, alkohol, rökning och 
CPAP-behandling (β-koef 0,0089, p-värde 0,009) samt även ef-
ter ytterligare justering för systoliskt blodtryck, LDL och HbA1c 
(β-koef 0,0090, p-värde 0,009).

Slutsats: Svår sömnapné under REM sömn är associerat med 
tidiga tecken på ateroskleros hos kvinnor.
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A5484
Mutationer i epidermal growth factor receptor och anaplastic 
lymphoma kinase och association med tromboembolism 
hos patienter med lungadenocarcinom. 

Elsa Davidsson1, Nicola Murgia2, Cristian Ortiz-Villalon3, Emil 
Wiklundh1, Magnus Sköld1,4, Karl Gustav Kölbeck1, Giovanni 
Ferrara1,2,4

1Lung Allergi Kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stock-
holm
2Dept of Medicine, University of Perugia, Perugia Italy
3Klinisk Patologi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm
4Institution för Medicine Solna, Karolinska Institutet, Stockholm 

Bakgrund: Cancer är en välkänd riskfaktor för tromboembolism 
och lungcancerpatienter är bland de mest drabbade. Tidigare 
studier har visat att adenocarcinom innebär en ökad risk. De 
senaste åren har analys av mutationer i epidermal growth factor 
receptor (EGFR) och anaplastic lymphoma kinase (ALK) iden-
tifierat nya subgrupper, som skiljer sig kliniskt och som möj-
liggjort nya behandlingsvägar i form av tyrosinkinashämmare 
(TKI). Det har inte tidigare undersökts om det föreligger något 
samband mellan dessa mutationer och tromboembolism. 

Syfte: Att undersöka förekomst av tromboembolism hos patien-
ter med mutationer i EGFR och ALK jämfört med icke-mutera-
de lungadenocarcinom. Material och 

Metoder: Retrospektiv longitudinell studie med genomgång av 
journaldata. Patienter med lungadenocarcinom som diagnosti-
serats och/eller behandlats på Karolinska Universitetssjukhuset 
inkluderades. 

Resultat: 310 patienter inkluderades. Tromboembolism drab-
bade 24,2 % av patienterna. Mutationer i EGFR minskade risken 
(HR 0,35; CI 0,17-0,69) likaså ALK (HR 0,44; 0,21-0,91). Även 
behandling med bara TKI minskade risken (HR 0.18, 95 % CI 
0.06-0.49). Slutsats: Resultaten av denna studie tyder på att mu-
tationer av EGFR och ALK minskar risken för tromboembolism 
hos patienter med lungadenocarcinom. Behandling med bara 
TKI förefaller ytterligare minska risken jämfört med cytostatika.

A5490
Influensavaccination vid KOL – en jämförelse mellan 2005 
och 2014 

Tina Uppström1, Mikael Hasselgren2, Scott Montgomery2, 
Christer Jansson3, Björn Ställberg3, Karin Lisspers3, Josefin 
Sundh2
1 Lindesbergs Lasarett
2 Örebro Universitet
3 Uppsala Universitet 

Bakgrund: Influensavaccinering är associerad med minskad risk 
för exacerbationer och mortalitet vid KOL. Enligt nationella och 
internationella rekommendationer bör därför alla patienter med 
KOL erhålla årlig vaccination mot influensa. Syftet med den ak-
tuella studien var att se om täckningsgraden av influensavaccine-
ring vid KOL ändrats mellan 2005 och 2014, samt vilka faktorer 
som är associerade med erhållen vaccination. 

Material och metod: Data insamlades med hjälp av enkäter till 
två olika populationer med slumpvist utvalda KOL-patienter 
från primär och slutenvård i Uppsala/Örebroregionen. Popu-
lationen från 2005 innefattade 970 patienter och populationen 
från 2014 1105 patienter. Enkäterna innefattade information om 
influensavaccination senaste året samt patientkaraktäristika i 
form av ålder, kön, rökstatus, utbildningsnivå, akutbesök senaste 
året på grund av KOL-exacerbation, längd, vikt, och hälsostatus 
mätt med instrumentet Clinical COPD Questionnaire (CCQ). 
Statistisk analys innefattade jämförelse av proportionen patien-
ter med vaccination 2005 och 2014. Associationer med erhål-
len vaccination analyserades med korstabulering och chi-2-test 
samt multipel logistisk regression.

Resultat: År 2005 vaccinerades 52,3 % av KOL-patienterna, jäm-
fört med 55,6 % år 2014. Vaccination var vanligare hos patien-
ter med högre ålder, sämre hälsostatus, fler akutbesök samt ej 
daglig rökning. Vid multipel logistisk regression med justering 
för kön, ålder och övriga signifikanta variabler från univariat 
logistisk regression förelåg statistiskt signifikant samband för 
vaccinering med kvinnligt kön, hög ålder och lågt hälsostatus år 
2005, samt med kvinnligt kön, ålder, ej daglig rökning och lågt 
hälsostatus år 2014. Efter ytterligare justering för grad av KOL 
i en subgruppsanalys med tillgängliga spirometridata 2005 (n= 
425) kvarstod associationen för ålder och rökning.

Slutsats: Endast drygt hälften av patienter med KOL erhåller in-
fluensavaccinering. Täckningsgraden är alldeles för låg, och har 
ökat ytterst lite mellan år 2005 och 2014. Andelen vaccinerade 
är högre framför allt bland äldre och icke-rökare.

A5492
Multidisciplinära konferenser om interstitiella lung-
sjukdomar: Fem års erfarenhet från Lung- Allergikliniken, 
Karolinska Universitetssjukhuset. 

Maria Diakopoulou2, Giovanni Ferrara1,2, Magnus Sköld1,2

1Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet
2Lung- Allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. 

Bakgrund: Interstitiella lungsjukdomar (ILD) utgör en svårdiag-
nostiserad och svårbehandlad sjukdomsgrupp. Multidisciplinära 
konferenser (MDC) har visat sig skärpa den diagnostiska säker-
heten och rekommenderas enligt nationella och internationella 
guidelines. Vid Karolinska Universitetssjukhusets Lung- Allergi-
klinik hålls regelbundet MDC där, kliniker, toraxradiolog, klinisk 
fysiolog och patolog närvarar. Sedan 2011 har vi även tagit emot 
remisser från andra sjukhus för ”second opinion”. Vi redovisar 
nu våra erfarenheter från denna verksamhet. 

Material och metoder: Retrospektiv granskning av alla patient-
fall som diskuterats vid MDC mellan åren 2011 och 2015. 

Resultat: Under perioden hölls sammanlagt 51 MDC där totalt 
334 patientfall diskuterades. Drygt 30 % av fallen var remitterade 
från enheter utanför Stockholms Läns Landsting.

För de 334 anmälda patientfall utmynnade diskussionen i 257 
fall (77 %) i rekommendationer som aktivt påverkade utredning-
en, diagnostiken eller behandlingen. De vanligaste diagnoserna 
var i dessa fall var interstitiella pneumonier (n=176) och sarkoi- �
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dos (n=63). Övriga diagnoser förekom i mindre utsträckning.
Bland de interstitiella pneumonierna var de vanligaste diagno-
serna idiopatisk lungfibros (IPF) 53,9 %, icke-specifik interstitiell 
pneumoni (NSIP),15,3 %, ILD sekundär till reumatisk sjukdom , 
11,9% och hypersensitivitetspneumoni, 9 %. Även mindre vanliga 
diagnoser diskuterades såsom deskvamativ interstitiell pneumo-
ni (DIP), kryptogen organiserad pneumoni (COP), respiratorisk 
bronkiolot-associerad interstitiell lungsjukdom (RB-ILD) och 
läkemedelsutlöst ILD. Antalet fall som efter diskussion ledde 
till aktiva handläggnings-rekommendationer ökade för varje 
år. Intressant nog ökade även patientfallen där ingen definitiv 
diagnos kunde fastställas. 

Slutsats: MDC rekommenderas både enligt internationella och 
nationella riktlinjer. Fallen som diskuteras är ofta särskild kom-
plicerade och har genomgått omfattande utredning. Vår studie 
visar att diskussioner vid MDC påverkar utredning, behand-
ling eller diagnos hos majoriteten av patienter med interstitiell 
lungsjukdom och stödjer MDC som led i utredning av dessa 
sjukdomstillstånd.

A5498 
Prevalence and risk factors of COPD among never-smokers 
in two areas of Sweden - occupational exposure to gas, dust 
or fumes is an important risk factor

Stig Hagstad1, Helena Backman2, Anders Bjerg1, Linda Eker-
ljung1, Linnea Hedman2, Anne Lindberg3, Kjell Torén4, Jan Löt-
vall1, Eva Rönmark2, Bo Lundbäck1

1Krefting Research Centre, Institute of Medicine, University of Gothen-
burg
2Division of Occupational and Environmental Medicine/the OLIN unit, 
Department of Public Health and Clinical Medicine, Umeå University
3Division of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medi-
cine, Umeå University
4Section of Occupational and environmental medicine, Institute of Medi-
cine, University of Gothenburg 

Background: Although active tobacco smoking is the main risk 
factor for COPD, COPD is not uncommon also among never-
smokers. Different study locations along with different spiro-
metric definitions of COPD have historically yielded different 
prevalence estimates of the disease. 

Aim: To study current prevalence and risk factors of COPD 
among never-smokers in two areas of Sweden.

Methods: Data collected in 2008-2012 within the West Swe-
den Asthma Study and Obstructive Lung Disease in Northern 
Sweden Studies was pooled. The study population consisted of 
1839 subjects who participated in spirometry and interviews. 
COPD was defined as post-bronchodilator a) FEV1/(F)VC<0.7, 
b) FEV1/FVC<0.7 and c) FEV1/FVC<lower limit of normal.

Results: Of the 1839 subjects, 967 (52.6 %) were never-smokers. 
Among the never-smoking subjects, the prevalence of COPD 
according to definitions a-c was 7.7 %, 4.9 % and 3.0 %, respec-
tively. The corresponding prevalence of GOLD grade ≥2 was 
2.0 %, 1.4 % and 1.3 %. No significant difference in prevalence 
between the two study areas was observed. In never-smokers, 
occupational exposure to gas, dust or fumes (GDF) was signifi-
cantly associated with both COPD (OR 1.85, 95 % CI 1.03-3.33), 
and GOLD ≥2 (OR 4.51, 1.72-11.9) according to definition a), 
after adjusting for age, educational level and exposure to passive 
smoking at work. 

Conclusion: Depending on definition, prevalence of COPD 
among never-smokers was 3.0-7.7 %, whereas GOLD ≥2 was 
present in 1.3-2.0%. Occupational exposure to GDF remained 
independently and significantly associated with COPD regard-
less of spirometric definition of the disease.
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Utbildning

Praktisk kurs i bronkoskopi
Karolinska Universitetssjukhuset

Stockholm
31 januari – 2 februari 2017

Kursbeskrivning
Vi inbjuder till en tredagars kurs i praktisk bronkoskopiutbildning med flexibelt bronkoskop. 
Kursen, som sker i samarbete med Olympus, innehåller teori och praktisk träning i 
bronkoskopifärdigheter på bronkoskopisimulator och möjlighet att se bronkoskopi på vaken 
patient med flexibel bronkoskopi.

Kursen vänder sig till bronkoskopinoviser med liten eller ingen erfarenhet av bronkoskopi, 
företrädesvis blivande specialistläkare inom lungmedicin, allergologi, infektion, ÖNH, barn/ 
ungdomsmedicin och anestesiologi.

Deltagare tränar under handledning i grupper om tre deltagare. Kursen avslutas med att 
samtliga deltagare testas individuellt. 

Tid: Vi börjar kl 09.45 den 31 januari och slutar kl 15.30 den 2 februari 2017.

Plats: Simulatorcentrum, KTC, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Kursavgift: 7000 SEK (inkluderar lunch x 3 och kursmiddag onsdag den 3 februari).

Sista anmälningsdag: 24 oktober 2016, anmälning via kursinformationen på LIPUS 
hemsida.

Kursledning: Cecilia Bredin och Ranjh Hamed, Lung- Allergi kliniken, Karolinska 
Universitetssjukhuset, Stockholm

Kursen är granskad och godkänd av LIPUS, www.lipus.se.
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Specialistutbildningskurs

Andningssvikt, hemrespirator,
oxygen och sömnapné

23-27 januari 2017 • Uppsala

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

Kursen syftar till att lära ut diagnostik och behandling av olika typer av andningssvikt såsom 
respiratorisk insufficiens vid KOL, underventilering och sömnapné. Kursen kombinerar teori med 
praktik där föreläsningar varvas med praktiska moment med undervisning i mindre grupper där 
kursdeltagarna får träna på att självständigt starta hemrespiratorbehandling via näsmask och 
tracheostomi, inleda CPAP och BiLevel-behandling och tolka sömnregistreringskurvor.

Utbildningen sker inom väl anpassade lokaler inom kliniskt träningscentrum med möjlighet att 
öva skötsel av tracheostomi på autentiska dockor, praktiskt handhavande av utrustning vid 
syrgasbehandling i hemmet, hostmaskiner och ett brett utbud av CPAP, NIV och hemrespiratorer. 

Under kursen hålls även ett flertal falldiskussioner i grupper. 

Kursen syftar till att uppfylla delmål c7 enligt 2015 års målbeskrivning i lungmedicin och 
delmål 5 enligt 2008 års målbeskrivning i Lungmedicin.

Plats: Kliniskt träningscentrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala 
Kursledare: Professor Eva Lindberg och Dr Mirjam Ljunggren
Tid: 23-27 januari 2017

För mer information och anmälan se www.akademiska.se/SK2017

SMS:a FLYKT150 till 72980 och ge 150 kronor.
Eller swisha valfritt belopp till 123 90 01 645.
Tack!

Just nu är 60 miljoner människor på flykt undan  
krig och förföljelse i världen. Din hjälp behövs.
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