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Annons

Ledare SLMF

Bästa kollegor!

A

tt vara ordförande för SLMF innebär att man har förmånen att regelbundet få träffa samt ha dialog på olika
sätt med många av er som brinner för lungmedicinens
utveckling. Ordförandeskapet innebär också möjligheter att försöka samordna alla dessa goda idéer, arbeta fram visioner och
försöka omsätta dessa till planer som tar oss mot målen – att
främja lungmedicinens utveckling genom opinionsbildning och
god vidare- och efterutbildning för våra medlemmar! Som hjälp
i detta finns alla medlemmar förstås, men också en engagerad
styrelse står till mitt förfogande! Men hur ser SLMF på detta
uppdrag idag och hur jobbar vi mot dessa mål? Det tänkte jag
försöka beskriva lite kort längre ned.
Nygammal styrelse

Vid senaste årsmötet blev det en del förändringar i styrelsen då
fyra styrelseledamöter lämnade oss och fyra nya invaldes:
• Inger Dahlén slutade som avgående ordförande. Istället invaldes, som tillträdande ordförande, Stefan Barath, överläkare
på enheten för thoraxonkologi och intervention, lung- och
allergisektionen, Skånes universitetssjukhus Lund.
• Anders Blomberg avslutade sitt uppdrag som vetenskaplig
sekreterare och ersattes av Ludger Grote, professor i lungmedicin och överläkare på Lungkliniken Sahlgrenska universitetssjukhuset.
• Valentyna Yasinska slutade som kassör/medlemsansvarig och
lämnade över stafettpinnen till Olga Pettersson, överläkare på
lungmedicinska enheten, internmedicin på Danderyds sjukhus.
• Lena Olsson klev av sitt uppdrag som adjungerad styrelseledamot med ansvar för internationella frågor. Hon ersattes
av Stéphanie Mindus, som är överläkare på enheten för lungoch allergisjukdomar, verksamhetsområde hjärt-lungmedicin
och klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset. Stéphanie är
också av SLMF utsedd till nationell delegat i ERS.
• Nikolaos Lazarinis slutade som webbansvarig och ersattes av
Johan Bood, ST-läkare lungmedicin, Huddinge sjukhus.
Jag säger välkommen till dessa nya krafter i styrelsen! Samtidigt
vill jag också tacka de avgående styrelsemedlemmarna för deras
insatser under åren. Svensk lungmedicin har blivit bättre genom
ert arbete!
Övriga styrelsemedlemmar är som tidigare jag själv, Hanan
Tanash, Helena Engström, Margareta Smith, Fredrik Sundbom
och Ola Attman. Mer info om oss i styrelsen finns på SLMF:s
hemsida.
Styrelsearbete

Höstens arbete för styrelsen började med det numera traditionsenliga internatet i Fjällbacka. Det fruktbara samarbetet
med Mediahuset har bl.a. inneburit möjligheten att lägga höstupptakten i västkustmiljö för kombination av produktiva samtal,
sociala aktiviteter och inspirerande idéer som främjar styrelsearbetet och ger mervärde till SLMF. Årets internat innehöll alla
dessa delar. Vi har även hunnit lära känna varandra bättre då ju
flera i styrelsen var nya för året.
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Diskussioner om olika frågeställningar och visionsarbete för
SLMF har hunnits med och det hela upplevdes vara mycket
konstruktivt.
Vad är då på agendan just nu?

SLMF:s ekonomiska tillgångar – hur kan vi bäst förvalta dessa?
Årsmötet i Visby gav styrelsen i uppdrag att titta på detta och
arbeta för att överskottet inte blir för stort utan kommer SLMF:s
medlemmar tillgodo på olika sätt. Vi för just nu en diskussion
om detta i styrelsen för att hitta en balans i ekonomin som bäst
främjar lungmedicinen.
Stimulera yngre forskare – hur skapar vi en positiv lungmedicinsk forskningsmiljö, som attraherar yngre forskare att satsa? Ja,
det är en fråga som också intensivdiskuteras i styrelsen i samråd
med vetenskapliga kommittén. Det finns lite olika idéer som vi
funderar kring och givetvis kommer vi att återkomma om det
när vi fått mer struktur på innehållet.
Forskningsanslaget 2018
För fjärde året i rad har SLMF tillsammans med nio läkemedelsbolag utlyst det stora forskningsanslaget på sammanlagt 500 tkr,
som kan tilldelas en eller två anslagsmottagare som bedöms ha
lungmedicinsk forskning med hög kvalitet och god klinisk potential. Sökande av forskningsanslaget ska vara disputerade och
i första hand kliniska forskare med patientorienterad forskning
inom det lungmedicinska området. Ansökningstiden gick ut 30
september så det är med spänning vi ser fram emot vem/vilka
som får motta anslaget vid nästa års lungkongress i Linköping.
Tillkännagivandet kommer i nästa nummer av LoAF i december.
Utbildning/kurser
Utbildningspolicy diskuteras och bland annat behövs det kurser
för färdiga specialister. Nu planeras det för en post graduatekurs
om ”Ovanliga sjukdomar” i Malmö till våren. För mer info, se
hemsidan!
SPUR-inspektioner
Detta är ett område som är komplicerat på olika sätt. Vår utbildningsansvarige jobbar kontinuerligt med frågan. Intressenter här
är förstås alla lungmedicinska enheters verksamhets-/enhetschefer, ST-studierektorerna samt LIPUS. Chefsmötet på SLK i
Visby hade frågan uppe och vi planerar att fortsätta dialogen på
olika sätt för att främja arbetet med inspektioner, få bättre bild
över ST-utbildningsläget i landet och behoven av inspektioner
på klinik-/sjukhus-/regionnivå.
Utveckling av samarbete med Mediahuset och läkemedelsbolagen
Nu planeras det bl a en föreläsningsturné genom Sverige om
”svår astma” under vintern-våren 2018. Genom att Mediahuset
arrangerar med SLMF som garant för innehållet så blir logistiken och avtalshantering gentemot läkemedelsbolagen enklare
för SLMF. Givetvis ska konceptet/upplägg och utfall utvärderas
efteråt.
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Ledare SLMF
Möten
Ett ERS-update-möte planeras fredag 17 november med ERS
som arrangör. ERS gör ett likadant möte i Barcelona. Målgrupp
är de som inte hade möjlighet att delta på ERS i Milano och som
vill ha en sammanfattning av olika ämnen som var aktuella och
”heta” på kongressen. Mer information om detta finns också på
SLMF:s hemsida.
Medlemsrekrytering bland våra yngre läkare – hur når vi dem?
SLMF har ju sedan några år en välkomponerad utbildningsportfölj för ST-läkare så att de ska kunna nå målen i ST-utbildningen.
För att detta ska rulla på enligt plan krävs det relativt stora insatser på olika lungmedicinska enheter i Sverige, vilket koordineras
från SLMF. Därför önskar vi i styrelsen att våra ST-läkare tidigt
i sin utbildning går med i SLMF och genom sitt medlemskap
bidrar till att stödja dessa ST-kurser. Här får vi hjälpas åt att
stimulera och uppmuntra våra yngre kollegor!
Webbsidan
Det är på gång en modernisering av hemsidan med ny plattform som medger fler funktionaliteter, bl.a. responsivitet mot
användarens enhet (dator, padda, mobil) så att webbsidan anpassas automatiskt. En medlemsinloggning med möjlighet till att
ändra personliga adressuppgifter i medlemsmatrikeln är också
på gång. Har ni som medlemmar idéer på hur hemsidan kan
förbättras, så tveka inte att höra av er till webbansvarig.
ERS 2017 i Milano

Nyss hemkommen från årets ERS-kongress i Milano kan jag
konstatera att det är mycket som händer inom olika områden
inom lungmedicin! Kongressen besöktes i år av ca 22 000 deltagare från väldigt många olika länder. En stor andel var svenskar,
som man stötte på i rulltrapporna, i sessionsrummen, på uteterasserna eller i utställningshallen under dagarna. Sorlet i de
allmänna utrymmena tydde på att aktiviteterna bland alla deltagare var hög! Kvaliteten på symposier, sessioner, posterdiskussioner, oral presentations etc var överlag bra. En session med
live-sändning från ett sjukhus i Ancona med visning av olika
endoskopitekniker imponerade på mig. Hela upplägget var väldigt professionellt tekniskt, innehållsmässigt och pedagogiskt.
Att i direktsändning se erfarna lungläkare i realtid, med hjälp av
speciell endobronkiell laser, undersöka lungparenkymet nästan
ner på cellnivå var magiskt.

SLMF hade för tredje året i rad en liten utställningsmonter i
World Village. Denna var i år väldigt centralt placerad och det
rörde sig mycket folk där. Intentionen från SLMF:s sida är att
visa upp sig och finnas tillgänglig för våra svenska medlemmar i
första hand, med information om aktuella saker, flyers om kommande SLK-kongress och forskningsanslag.
På tisdagskvällen hade vi det traditionella vetenskapliga
svenskmötet. Uppslutningen var väldigt bra, föredragen proffsiga och efterföljande maten god med högintensiv samtalsnivå
bland alla gäster. Men mer om detta i separat artikel längre fram
i tidningen.
Att logistiken och genomförandet av en sådan mastodontkongress fungerar så bra tyder på att ERS har koll på läget. Det
är verkligen en förmån vi har som medlemmar i SLMF att också
medlemskapet i ERS ingår, med dess alla tillgångar till utbildningsmaterial, böcker, vetenskapliga tidskrifter samt reducerad
kongressavgift när man deltar på ERS.
Numret som du nu håller i din hand innehåller flera olika
referat från ERS i Milano skrivna av några av våra medlemmar
som delar med sig av sina intryck. Håll till godo!
Slutkläm

Som ni ser så är det många bollar i luften och styrelsen jobbar på
med stor entusiasm. Vi har fått förtroendet från er medlemmar
att styra SLMF-skutan framåt genom olika kobbar och skär för
att närma oss visionsmålen på sikt! Jag är säker på att färdplanen
är rätt men det kan behövas justeringar under resan, där du som
medlem kan bidra till kurskorrigeringar! Hör av dig till oss om
det är något du undrar över, vill bidra med eller ändra på!
Hälsningar från ett höstlikt Umeå

RAGNBERTH HELLEDAY

Ordförande SLMF

SLMFs styrelse 2017 – 2018 fr. v. Ludger Grote, Fredrik Sundbom, Olga Pettersson, Margaretha Smith, Johan Bood, Helena Engström, Stefan Barath,
Ragnberth Helleday. Saknas på bilden gör Stéphanie Mindus, Hanan Tanash och Ola Attman.
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Ledare SFFA

Kära vänner

S

ommaren med semester, resor och förhoppningsvis vila
har passerat och den dagliga verksamheten har kommit
igång. Sommaren har för allergi och astmaintresserade
även bjudit på EAACIs möte i Helsingfors i juni. Det var ett
mycket välbesökt och lyckat möte med många deltagare. Vädret
var kanske inte hela tiden på topp men stundtals visade sig Helsingfors från sin bästa sida. Förutom många olika föreläsningar
och workshops så var jag tillsammans med Åke Davidsson, vår
internationella representant, på både Europeiskt och Nordiskt
möte. Det Nordiska mötet utmynnade i förslag att hålla nästa
Nordiska möte i Norge, Bergen 2018. Håll utkik efter detta.
Det andra intressanta mötet var det Europeiska där vi blev
informerade om de aktioner som gjorts och pågår för att uppmärksamma våra politiker om allergi- och astmasjukdomar.
”United Action for Allergy and Asthma” är ett upprop som har
undertecknats av SFFA och även kan undertecknas av enskilda
individer. En länk har skickats ut till samtliga medlemmar i
SFFA. På samma möte presenterades även det finska allergiprogrammet som nått ut brett och fått bra genomslag. SFFA
har diskuterat att ett liknande program skulle vara bra även för
Sverige och uppvaktat fd och nuvarande hälsoministern.

EAACI har fått en ny ordförande, Ioana Agache från Rumänien som har gett ut ett nytt strategiprogram för 2017-2019. En
av huvudbudskapen är: EAACI is leading the way towards a
sustainable management programme for allergy and asthma
ensuring better health and outcomes at a lower cost. Detta och
mycket mer finns att läsa på EAACIs hemsida.
När detta är i tryck har vi firat IgE 50 år, på Karolinska Institutet,

Stockholm, med pompa och ståt och en sammanfattning kommer i nästa nummer. Under våren 2018 kommer vårmötet, 16-17
april, att gå av stapeln i Linköping. Första dagen är SFFAs som
bjuder på föreläsningar om bland annat AIT behandling. Dag
två är även denna gång tillsammans med Svensk Lungmedicinsk
Förening och på programmet står bland annat svår astma och
lungfysiologi.
Passa på att njuta av hösten med alla vackra färger och inte så
mycket pollen.

CAROLINE NILSSON

Ordförande SFFA
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ERS 2017

Kongressrapport – ERS 2017
ERS i Milano, förväntansfull. Mat, dryck

och kultur in excess. Och jag blev inte
besviken. Trevliga dagar med en del regn
initialt men soligare och sommarvarmt
mot slutet. Konferensen? ERS International Congress 2017 blandade och gav, c:a
22 000 deltagare i ett lite rörigt kongresscentrum med långa promenader mellan
sessioner som gjorde det omöjligt att hinna med. För egen del var det upplyftande
att se att interventionell bronkologi, eller
Interventional Pulmonology (IP) som den
internationella benämningen ska vara,
tagit en mycket större plats än på länge.
Lördagen innehöll en postgraduate-kurs
i Interventional Pulmonology som enligt
hörsägen var bra, välfylld och hade en bra
blandning av teori och hands-on, själv var
jag inte med på den.
Söndagen började med gruppmöte
för IP, grupp 1.4, med lite nyheter och en
prisutdelning, två resestipendier till Maren Schuhmann (Heidelberg, Tyskland)
för abstraktet "Comparison of quantitative CT (QCT) with Chartis measurement to assess collateral ventilation
as predictor of success in endoscopic
lung volume reduction with valves" och
till Lizzy Wijmans (Amsterdam, Nederländerna) för abstraktet "Needle based
confocal laser endomicroscopy for lung
cancer staging". Gruppen har nu ökat
till mer än 1200 medlemmar på några år.
Dagen gick vidare med en Thematic Poster och en Oral Presentation session där
det bland annat presenterades en liten
studie på lungdeinervation vid KOL där
tanken är att abladera det parasympatiska
påslaget endoskopiskt och på så sätt skapa ökat antikolinergt påslag. Studien var
utförd på 16 patienter med FEV 1 runt
30 % av förväntat. Det var patienter som
stod på tiotropium där man mätte LF och
livskvalité innan behandling, sedan behandling och ny mätning. Man visade att
effekten på FEV 1 var den samma som på
behandling med tiotropium men SRGQ
och CAT förbättrades jämfört med tiotropium. Endast en rapporterad AE, som jag
ser det en bra bit kvar till klinisk praxis.
En hel del av IP ägnades åt olika metoder

för lungvolyms reduktion. Det finns idag
en mängd olika tekniker för detta, en del
reversibla och en del irreversibla. För min
del tilltalas jag nog mest av de tekniker
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SLMFs nuvarande ordförande, Ragnberth Helleday med Stefan Barath, tillträdande ordförande.

som går att reversera även om gruppen
som har nytta är mindre. Intressant är att
Transform studien, EBV-ventilen, nu är
publicerad. 3 svenska sites var med: Lund,
Uppsala och Stockholm. Studien är positiv på kollateralventilationsnegativa patienter och en ny HTA-analys är att vänta
så vi kan behandla de patienter som har
behov av ventilen.
Lungcancer är ett annat ämne som
på senare år tagit mer plats på ERS, det
fortsätter i och med utvecklingen både på
teknik och behandlingssidan. Två postgraduate-kurser och ett flertal symposier
och postersessioner behandlade ämnet.
Live Endoscopy var nytt på ERS. En
hel förmiddag, två sessioner, var vikta
för live-sändningar från Ancona. Förvånansvärt väl genomfört med möjligheter att ställa frågor via ERs-appen och få
dem besvarade av skopist eller moderator.
Ämnena för dagen var pleurasjukdomar,
lungcancer, ILD och emfysem. Vi fick se
EBUS, EUS(b), transthorakalt ultraljud,
medicinsk torakoskopi (eller pleuravideoskopi som jag hellre kallar det), TBNA,
EBUS miniprobe, kryobiopsi vid ILD,
coils och ventiler vid emfysem, allt med
introduktionsföreläsning och avslut med
frågor.

Kryotekniken för biopsi och intervention

är ju välkänd och etablerad. Ett industrisponsrat symposium visade en ny applikation med kryo, en spray av flytande kväve
för användning vid kronisk bronkit med
slemhosta. Tanken med applikationen
är att frysa ned slemhinnan och låta den
tina upp ett par gånger för att på så sätt
döda cellerna men ha kvar matrix och
läkningen blir med endast lite fibros och
ärrvävnad. Studier pågår men visar en del
lovande resultat. För min del ser jag en
möjlighet att använda tekniken vid både
debulkering av centrala tumörer men
också vid granulationsvävnad kring framförallt stentar vilket idag är ett problem
och där varm teknik eller klassisk kryoanvändning ibland bara gör saken värre.
Nu ser jag fram mot nästa års WABIP
konferens på Mayokliniken i Rochester,
om jag kan hitta ett sätt att ta mig dit och
om gränserna fortfarande är öppna.
PS de flesta abstrakten och E-posters går
att komma åt via ERS hemsida för SLMF/
ERS medlemmar DS
STEFAN BARATH

Hjärt- och Lungdivisionen
Lung- och allergisektionen
Enheten för thoraxonkologi och intervention
Skånes Universitetssjukhus, Lund
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Senaste nytt inom lungforskning
– referat från vetenskapligt kvällsmöte under ERS
Under ERS i Milano inbjöd SLMF i samarbete med läkemedelsindustrin till
sedvanligt kvällsmöte med nyheter från svensk lungmedicinsk forskning.
I år var det första gången som Mediahuset hjälpte oss med arrangemanget,
som började med trevligt mingel i Art Hotel Naviglis. Vädret var härligt, så vi
kunde samlas utomhus och avnjuta traditionella italienska tilltugg.

D

et vetenskapliga programmet började med att kvällens värdar Håkan Klewstigh och Lars Lundberg
från läkemedelsföretaget Orion hälsade
välkommen. Jens Bäck från Mediahuset
gav oss praktisk information, och SLMFs
ordförande Ragnberth Helleday tog tillfället i akt att uppdatera deltagarna om
viktiga aktiviteter som SLMF arrangerar
under hösten 2017. Därefter tog kvällens
moderator, Ludger Grote, SLMFs nyvalde
vetenskaplige sekreterare, över ordet och
presenterade kvällens första talare.
och hon presenterade i november 2016
sin avhandling om ”Potentiella biomarkörer för akut och kronisk rejektion efter
lungtransplantation”. Hon inledde med en
kavalkad om lungtransplantationens historia med att den första transplantationen

ägde rum redan 1963 i Mississippi, men
att det dröjde ytterligare 20 år tills den
första framgångsrika lungtransplantationen kunde genomföras i Toronto, detta
tack vare upptäckten av Cyklosporin. Det
skulle sedan dröja ytterligare 7 år innan
den första svenska transplantationen genomfördes 1990, varefter totalt ca 700
svenskar genomgått lungtransplantation.
Petrea Ericson berättade att de vanligaste
diagnoserna bakom lungtransplantation
i Sverige är KOL, idiopatisk lungfibros
och cystisk fibros (CF). Prognosen för de
lungtransplanterade har förbättrats, ff.a.
tidigt i förloppet, men sexårsöverlevnaden är ungefär 50 %. Den vanligaste orsaken till minskad långtidsöverlevnad är
Bronchiolitis obliterans syndrome (BOS),
som drabbar upp mot hälften av de transplanterade under de första fem åren.
Diagnosen BOS ställs främst på klinisk

Ludger Grote.

Petrea Ericson.

Petrea Ericson är lungläkare i Göteborg,
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misstanke då röntgenbilden är ospecifik,
men transbronkiell lungbiopsi kan ge diagnos. Avstötning kan även komma tidigt
i förloppet och kan vändas med högdos
steroider, dock ökar antalet akuta avstötningsreaktioner risken för BOS. Efter som
orsakerna till BOS är immunologiska, var
målsättningen med Ericsons avhandling
att söka identifiera molekylära mekanismer till BOS som sedan skulle kunna
användas som biomarkörer, möjliga att
undersöka i bronkoalveolärt lavage men
också med icke-invasiva metoder som
PExA (Particles in Exhaled Air).
I sin forskning har Petrea Ericson bland

annat använt en stor biobank med bronkoalveolära lavage (BAL) från mer än 140
patienter som genomgått lungtransplantation. Denna ”guldgruva” har gett möjlighet att matcha patientpar med BOS vs.
icke-BOS samt akut rejektion vs. ickeakut rejektion.
En hypotes var att IL-18 som produceras av aktiverade makrofager skulle
vara av betydelse, men någon korrelation
till BAL-lymfocyter kunde man inte se.
En annan hypotes som undersöktes var
om balansen mellan proteaser och antiproteaser i BAL var rubbad vid BOS. Här
kunde Ericson berätta att dessa BAL-prover var ytterst beresta, då analyser gjorts
på ett flertal laboratorier jorden runt, bl.a.
i Japan och Australien. Man visade att det
vid BOS finns en ökad nettogelatinasaktivitet, sannolikt betingad av matrixmetalloproteas-9 (MMP-9) från neutrofila
granulocyter, vilket skulle kunna utgöra
en potential biomarkör. Ytterligare en cytokin som studerats är IL-26, som besitter en rad olika funktioner. Här såg man
att IL-26 ökar i BAL vid BOS, och att
ökningen tenderar att bli större ju närmare BOS-diagnos man kommer. Således
är både MMP-9 och IL-26 i BAL intressanta att studera vidare som potentiella
biomarkörer vid BOS.
Vidare finns ett stort intresse att identifiera biomarkörer som kan mätas med

Lung & Allergiforum • Nummer 3/2017

ERS 2017

Ulrika Lindberg.

icke-invasiv metodik, t.ex. PExA. Med
PExA har man möjlighet att samla in ytterst små luftvägspartiklar som innehåller
små mängder outspädd respiratory tract
lining fluid (RTLF). Surfactant protein-A
(SP-A), som är ett viktigt lungspecifikt
protein som både påverkar ytspänningen
i alveolerna och spelar en viktig roll i det
nedärvda immunsystemet, kunde identifieras liksom albumin. Dessutom noterades att antalet partiklar som kan uppsamlas med PExA ökar efter transplantation
och ff.a. vid BOS, medan halterna av SP-A
var lägre vid BOS och albuminnivåerna
lägre efter transplantation.
Nästa talare var Ulrika Lindberg, som är

lungläkare i Lund med särskilt intresse för
cystisk fibros (CF). Hon disputerade i februari i år på en avhandling om ”Prognostiska faktorer vid CF”. Hon inledde med
att konstatera att CF är en allvarlig sjukdom, men att prognosen varierar mycket
mellan olika patienter med CF. Typen av
mutation som ligger till grund för CF kan
dock inte förklara den stora skillnaden i
prognos mellan olika patienter. Det är
därför av största vikt att söka identifiera
de patienter som behöver extra intensiv
behandling samt dem som sannolikt kommer att behöva lungtransplantation.
I sin avhandling studerade Lindberg
BPI-ANCA, dvs antikroppar riktade
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Mingel vid det vetenskapliga mötet.

mot granulaproteiner från neutrofiler,
som prognostisk markör vid CF. BPI är
en antimikrobiell peptid, som är viktig i
försvaret mot gramnegativa bakterier och
beskrevs först 1955, och sjukdomar där
man under lång tid exponeras för gramnegativa bakterier leder till aktivering av
neutrofiler. Förekomst av BPI-ANCA vid
CF är associerad med kolonisering med
pseudomonas, nedsatt lungfunktion och
minskat body mass index (BMI).
I sitt första arbete kunde Lindberg visa
att CF-patienter som inte var koloniserade med pseudomonas hade lägre halt av
BPI-ANCA och bättre prognos. Det andra arbetet jämförde betydelsen av pseudomonasserologi, som ett mått på kolonisationsstatus, och BPI-ANCA. Slutsatsen
blev att både parametrarna var bra på att
definiera kolonisation med pseudomonas,
men att BPI-ANCA hade bättre relation
till lungfunktion och prognos. I ett tredje
arbete noterade Lindberg att BPI-ANCA
inte finns hos alla CF-patienter som är
koloniserade med pseudomonas, och att
det inte finns något tydligt samband mellan BPI-ANCA och flagellin A respektive
B, som är av betydelse för bakteriens rörlighet. I det sista arbetet studerades trombocytaktivitet vid CF. Här beskrevs att
patienter med CF har ökad trombocytaggregering efter stimulering liksom ökad
mängd trombocyt-monocytkomplex.

Sammanfattningsvis har Lindbergs avhandling visat att BPI-ANCA är en viktigare faktor för prognos och lungfunktionsförsämring än bakteriekolonisation
och pseudomonasserologi, och BPI-ANCA kontrolleras nu vid samtliga kliniska
årskontroller av CF-patienter i Lund.
Efter avslutade föredrag ledde Ludger

Grote på ett förtjänstfullt sätt en stunds
frågor och diskussion innan vi bröt upp
för att avnjuta en italiensk buffé och
fortsätta våra samtal runt middagsborden. Undertecknad vill härmed varmt
tacka föredragshållarna för mycket trevliga presentationer! Dessutom stort tack
till medverkande läkemedelsbolag och
Mediahuset för ett mycket trevligt och
uppskattat arrangemang!

ANDERS BLOMBERG
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Behandling av centrala andningsstörningar under sömn
Behandling av central sömnapné
– oväntad riskökning

Centrala andningsstörningar under sömn
förekommer företrädesvis hos patienter
med betydande samsjuklighet såsom
hjärtsvikt, förmaksflimmer, status efter
stroke eller vid avancerade stadier av
multipel skleros. Även läkemedel som
opiater kan framkalla dessa andningsstörningar. Användning av kontinuerligt
andningsvägstryck (CPAP) har begränsad effektivitet och behandling med så
kallad Adaptive Servo Ventilator (ASV)
brukar leda till bäst kontroll av andningsstörningar och högre användningsgrad. I
en stor randomiserad studie hos patienter med central sömnapné och samtidig
avancerad hjärtsvikt med reducerad vänsterkammerfunktion (HFrEF, ventrikulär
ejektionsfraktion (EF) ≤45 %) var ASV
terapi associerad med en ökad kardiovaskulär dödlighet jämfört med hjärtsviktpatienter utan ASV terapi (1). Efterföljande
post hoc analyser visad att en ejektionsfraktion under 30 % är den starkaste prediktorn för överdödlighet (2,3). Patienter i
ASV terapigruppen avled oftast i hemmet
och inte på grund av försämrad hjärtsvikt.
En potentiell pro-arrythmogen effekt av
ASV terapi diskuterades, men orsaken till
den ökade mortaliteten har ej kunnat fastställas. ASV terapi vid central sömnapné/
Cheyne Stokes-andning i denna patientgrupp är därmed kontraindicerad och
eventuell pågående behandling i denna
patientgrupp har avvecklats. Kvalitetsregistren SESAR och Swedevox publicerade
2015 ett gemensamt brev där konsekvenser av SERVE HF studiens resultat för
handläggning av dessa patienter beskrevs.
Modifierat omhändertagande efter
SERVE HF studien

Vid flera kliniker i Europa med hög användning av ASV terapi hos patienter
med centrala andningsstörningar genomfördes därför en noggrann kartläggning
av hjärtfunktionen i denna patientgrupp.
Rapporter visade att endast 30-40 % av

Lung & Allergiforum • Nummer 3/2017

dessa patienter hade avancerad hjärtsvikt
som motsvarande inklusionskriterierna
i SERVE HF studien (EF≤45 %). Huvuddelen av patienterna hade en EF>45 %
och kunde fortsätta med ASV terapin
under förutsättningen att de upplevde
en subjektiv förbättrad sömn och/eller
dagtidsfunktion. Våra egna data från 120
patienter under ASV terapi vid Sömnmedicinsk Avdelning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, i Göteborg bekräftar
ovannämnda erfarenheter (figur 1). Majoriteten av patienterna hade en EF>45 %
och fortsätter med ASV terapi. Compliance är hög (närmare 6 timmar/natt)
och en subjektiv förbättrat livskvalité har
rapporterats i denna grupp. Intressant i
sammanhanget är att våra patienter har
en klinisk signifikant symptombelastning
i form av dagtidsöversömnighet (genom-

snittlig 11 poäng på Epworth sömnighetsskalan (ESS)) vid baslinjen. Under
behandling reducerades ESS värdet till 6
vilket motsvarar en klinisk normalisering
av dagtidsfunktion. Dessa resultat visar
att vi behandlar en klart selekterad subgrupp av patienter med central sömnapné
(mest hjärtsviktpatienter) med symptom
av dagtidsssömnighet som i sin tur kan
förbättras under ASV terapi på ett kliniskt
meningsfullt sätt.
En Europisk Task Force om central
sömnapné

En Task Force grupp inom European
Respiratory Society (ERS) publicerade
2017 en behandlingsrekommendation
kring centrala andningsstörningar (4).
Hos sviktpatienter med en EF>45 % prövas CPAP i första hand. Vid kvarstående

Figur 1: Fortsatt handläggning av patienter med Auto Servo Ventilator (ASV) terapi efter
publikation av SERVE HF studien vid Sömnmedicinsk Avdelning, SU, i Göteborg. Ventrikulär ejektionsfraktion (EF) var ≤45 % hos 35 patienter med pågående ASV terapi och
terapin är kontraindicerat enligt fynden i SERVE HF studien. I denna grupp används nu
CPAP istället för ASV hos 43 % av patienter med en acceptabel kontroll av andningsstörningar (AHI<15/h) och samtidig symptomförbättring. 34 % har ingen behandling och 7
patienter vägrade att lämna tillbaka ASV-ventilatorn trots en noggrann information kring
riskerna. Hos 85 patienter med en EF >45 % fortsatte majoriteten med ASV-terapi med
gott resultat avseende användargrad och symptom. PAP= Positive Airway Pressure.
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Figure 2: Terapischema för behandling av centrala och samtidiga föreliggande obstruktiva andningsstörningar enligt ERS task force
(klinisk praxis). cAHI=central Apnea Hypopnea Index, ASV=Auto Servo Ventilator, CPAP=Continuous Positive Airway Pressure. Schema
modifierad efter Randerath et al (referens 4).

centrala andningsstörningar kan ASV terapi utprovas. Behandlingsmål är en förbättring av symptom och livskvalitet, vid
utebliven effekt bör behandlingen avslutas. Central sömnapné av annan orsak än
hjärtsvikt kan behandlas med ASV terapi
enligt tidigare praxis. SERVE HF resultatet påverkar inte denna patientgrupp. En
översikt av terapialgoritmen enligt ERS
Task Force visas i figur 2.
FACE studien – nya rön från ett fransk
patientregister

Under ERS kongress i Milano 2017 presenterade Jean Louis Pepin, Grenoble,
ett late breaking abstract från det franska
nätverket FACE (sömnmedicinska centrar som behandlar patienter med central
sömnapné och hjärtsvkit med ASV terapi)
(5). Mortalitetsanalysen hos 391 patienter under pågående ASV terapi (medeluppföljningstid 21,6 månader) visade att
patienter med en EF >45 % (HFpEF) hade
en förbättrad prognos under ASV terapi
jämfört med gruppen utan ASV terapi,
framförallt vid betydande nattlig hypoxi
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vid baslinjen (3). Patienter med en EF
mellan 30 och 45 % hade en tendens till
reducerat mortalitet och hos patienter
med en EF <30 % bekräftades SERVE HF
resultatet med en ökad mortalitet. Mycket intressant i sammanhanget blev en
subanalys där man tittade på sambandet
mellan orsak till hjärtsvikt och mortalitet.
ASV terapi hos patienter med hjärtsvikt
på basen av en tidigare hjärtinfarkt var associerad med högre mortalitet. Det bör
påpekas att dessa data kommer från en
registerstudie (icke-randomiserad studie),
att delar av analysen är av post-hoc karaktär och vi måste avvakta en mer noggrann
granskning och publicering av data innan
slutlig bedömning kan göras.

sömnapné hos sviktpatienter med en bibehållen pumpfunktion (EF>45 %), nattlig
hypoxi och samtidiga symptom av sömn/
vakenhetsstörning har klinisk nytta avseende symptom och prognos. Nu finns ett
Task Force dokument från ERS tillgängligt
för vägledning inför terapibeslut. Viktigt
i sammanhanget är att symptomgivande
obstruktiv sömnapné bör behandlas enligt
tidigare riktlinjer oavsett grad och etiologi
av hjärtsvikten.

Kort sammanfattning

Kontraindikationen för ASV terapi vid
central sömnapné vid samtidig avancerad hjärtsvikt med EF≤45 % består. Nya
studiedata utpekar möjligen patienter
med ischemisk orsak till hjärtsvikten
som en högriskgrupp. Kunskapen ökar
dock successivt och behandling av central

LUDGER GROTE

Sömnmedicinsk Avdelning, Lungkliniken,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
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Referat från symposium vid ERS 2017:

"Respiratory manifestation of
gastrointestinal diseases"
Jag har stort intresse för ovanliga lungsjukdomar. Symposiet ”Respiratory
manifestation of gastrointestinal diseases” var därför mycket spännande
och lärorikt.

kolektomi. Mer än 65 % av fallen svarar
på kortikosteroider. Det är den enda form
av bronkiektasier som svarar på steroider.
IBD orsakar upp till 3 % av bronkiektasier.

rofessor Camus, Frankrike, inledde den första delen, Bronchopulmonary involvement in IBD, med
orden “In IBD, the dominant pattern of
airway involvement is not just tracheabronchitis, bronchiectasis or bronchiolitis. It is the IBD swooping on the airways.
Like in IBD, steroids are effective”. IBD
kan drabba både stora luftvägar (trakeit,
kronisk bronkit och bronkiektasier) och
små luftvägar (akut/subakut bronkiolit).
När centrala luftvägar drabbas, förekommer dyspné, torrhosta, heshet, stridor,
hemoptys och asfyxi. S-ANCA kan vara
positiv. IBD-related tracheal involvement
(trakeit) är ett progressivt och allvarligt
tillstånd som kännetecknas av centrala
bröstsmärtor, kronisk hosta och blodtillblandat sputum. Behandling med kortikosteroider är mycket effektiv och både
ICS och orala steroider rekommenderas.
Bronchiectasis in IBD debuterar i
vuxen ålder, har ett aggressivt förlopp,
kan inte förklaras av andra orsaker/sjukdomar, kvarstår trots utsättning av IBDläkemedel, kan blossa upp parallellt med
IBD-aktivitet och kan förekomma efter

I nästkommande del talade professor
Kreuter om Esophageal disorder and
lung injury. GERD är ett tillstånd som
utvecklas när reflux av magsäckens innehåll orsakar symtom eller komplikationer.
GERD kan leda till erosiv eller non-erosiv
refluxesofagit, hypersensitiv esofagus,
extra-esofageala komplikationer och
Barret’s esofagus. Många studier har visat samband mellan GERD och kronisk
hosta, astma, KOL och lungfibros. GERD
är en av de vanligaste orsakerna till kronisk hosta. Mekanismen bakom hosta vid
GERD är mikroaspiration, esofago-bronkial reflux och stimulering av vagalnerven
genom upprepade refluxepisoder med
frisättning av tachykinin. Behandlingsrekommendationen vid reflux-cough syndrom är kostråd och viktnedgång, högt
huvudläge, samt undvikande av sena
måltider. PPI rekommenderas endast till
patienter med hosta och halsbränna. PPI
har ingen effekt på hosta hos patienter
som inte besväras av halsbränna.
Studier har visat hög prevalens (3288 %) av GERD hos patienter med astma.
GERD är en potentiell trigger av astma-

P
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symtom och kan utlösa luftvägsinflammation. Luftvägsobstruktion och hosta
kan samtidigt leda till GERD. Chicken or
egg? GERD kan dessutom provoceras via
astmaläkemedel, t.ex. orsakar beta-2-agonister relaxation av den nedre esofagala
sfiniktern och steroider kan leda till ökad
magsyraproduktion. Enligt GINA kan
GERD bidra till dålig astmakontroll och
försämra livskvaliteten, varvid GERD med
symtom ska behandlas.
Professor Kreuter avslutade sin föreläsning med att visa studier om samband mellan GERD, lungfibros och KOL.
Kohortstudier har visat en ökad risk för
exacerbationer hos KOL-patienter med
GERD, HR=1.58. Behandling med PPI
minskar risken för exacerbationer och
kan förlänga tiden till nästa exacerbation.
Symposiets tredje del, Pancreatic dis-

orders and lung manifestations, hölls av
professor Elisabeth Bendstrup, Århus,
Danmark.
Svår akut pankreatit är associerad med
multiorgansvikt. Respiratoriska komplikationer är vanligt förekommande och
kan vara livshotande. Akut pankreatit
kan orsaka hypoxi, pneumoni, atelektaser,
pleuravätska och ARDS. Hypoxi vid akut
pankreatit kan föreligga även utan radiologiska förändringar. Tillståndet känne-
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tecknas av takypné, lindrig respiratorisk
alkalos och PO2 < 60mmHg. Orsaken till
hypoxin är en ventilations/perfusionsmismatch som leder till höger-vänster
shuntning av 30 % av cardiac output. Studier har visat att mortaliteten är relaterad
till graden av hypoxi. Mortaliteten uppskattas till 6 %, 14 % och >30 % vid pO2<
70, <60 respektive 52 mmHg.
Vid hypoxi med lungförändringar ses
vanligen pleuravätska, atelektaser/infiltrat
eller lungödem. Pleuravätska är förknippat med dålig prognos och mortalitet
på upp till 30 %. Vänstersidig pleuravätska är vanligast och sågs i 68 % av fallen.
22 % hade bilateral pleuravätska och 10 %
högersidig. Patienterna besväras främst
av buksmärtor. Pleuravätskan minskar
spontant när pankreasinflammationen
klingar av. Pleuravätska som kvarstår i
mer än 10 dagar talar för utveckling av
pankreasabscess, pankreaspseudocysta
eller pankreas-pleuralfistel.
IgG4-relaterade sjukdomar är associerade med tumörliknande förändringar i
olika organ, lymfoplasmacystiska infiltrat
med IgG4-postiv plasma och T-lymfocyter, förekomst av tromboflebiter, förhöjd
IgG4 nivå och god respons till steroider i
tidigt stadium. IgG4 kan drabba alla organ. IgG4-relaterade lungmanifestationer
är förknippade med hosta, dyspné, hemoptys, pleurit, bröstsmärtor, pseudotu-

mörer och interstitiell pneumonit. Förtjockning av pleura viscerale och parietale
förekommer. Typiska radiologiska förändringar vid IgG4-relaterade lungmanifestationer är solida lungnoduli, förtjockning
av bronker, interstitiella förändringar och
ground-glass förändringar. Diagnosen bekräftas med lung- lymfkörtel- eller pleurabiopsier, eller BAL. Lungmanifestation
vid IgG4 kan likna sarkoidos-manifestationer. Under de senaste två åren har jag
sett två patienter med IgG4-syndrom.
Den första patienten var en man med
upprepade tromboflebiter, subkutant
tumörliknande förändringar och patologiska lymfkörtlar i mediastium. Vi misstänkte först sarkoidos och planerade för
EBUS. Biopsi från en subkutan förändring
visade dock lymfoplasmacystiska infiltrat
med IgG4-postiv plasma och T-lymfocyter. Den andra patienten var en kvinna
som jag träffade nyligen, remitterad till
kliniken pga dyspné, hosta, trötthet och
ledvärk. CT-thorax visade interstitiella
och ground-glass förändringar. Hon vidareremitterades till reumatologen pga
ledvärken och utredning med immunologiska prover visade hög nivå av S-IgG4.

kännetecknas av hypoxi. Hypoxin är orsakad av intrapulmonell vaskulär dilatation
hos patienter med kronisk leversjukdom,
portalhypertension eller kongenital portosystemiskt sunt. Studier har visat att
prevalensen av HPS hos patienter med
kronisk leversjukdom varierar mellan
4-47 % beroende på diagnostiska kriterier
och studiepopulation. De klassiska symtomen vid HPS är platypné (dyspné vid
upprättstående som lindras av vila) och
ortodeoxi (pO2 sjunker med >5 mmHg
vid förflyttning från liggande till upprätt
position). Hypoxin fastställs med förhöjd
A-a oxygengradient ≥15 mm Hg (2 kPa)
eller pO2 <80 mm Hg (10.7 kPa). Kontrastförstärkt ekokardiografi är den mest
användbara diagnostiska undersökningen. Nedanstående tabell används för att
gradera svårighetsgraden vid HPS.
HPS är ett progredierande tillstånd
med dålig prognos. Dödsorsaken hos
patienter med HPS är multifaktoriell och
oftare relaterad till annan komplikation av
underliggande leversjukdom (leversvikt,
sepsis med multiorgansvikt, levercancer,
GI-blödning) än till HPS-relaterad andningssvikt.

Professor Joan Barbera, Spanien, höll

HANAN TANASH

symposiets sista del, Hepatic diseases
and lung manifestations. Mest fokus låg
på hepatopulmonellt syndrom (HPS) som

Överläkare, PhD,
Skånes universitetssjukhus,
Malmö

Svårighetsgrad

A-a gradient

pO2

Lindrig

≥15 mmHg (≥2 kPa)

≥80 mmHg (≥10.7 kPa)

Måttlig

≥15 mmHg (≥2 kPa)

≥60 mmHg och <80 mmHg (≥8 kPa och <10.7 kPa)

Svår

≥15 mmHg (≥2 kPa)

≥50 mmHg och <60 mmHg (≥6.7 kPa och <8 kPa)

Mycket svår

≥15 mmHg (≥2 kPa)

<50 mmHg (<6.7 kPa)
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Många fantastiska utmärkelser till svensk
allergologi under EAACI-kongressen

EAACI-prisvinnare 2017 med EAACI-presidenten Antonella Muraro. 3:e från vänster Sten Dreborg, 2:a från höger Kristina Johansson, 1:a från höger Erik Melén.

V

id avslutningsceremonin av EAACI 2017 kongressen i
Helsingfors avslöjades det att valet av Helsingfors som
kongresstad hade skapat en del oro i EAACI:s ledning.
Man misstänkte att valet innebar en del risker och kunde bädda
för ett misslyckande. Framförallt ifrågasattes det perifera läget
av Helsingfors på Europeiska kartan men även vädret nämndes
som opålitligt. Med facit i hand fick EAACI:s ledning erkänna
att pessimisterna hade helt fel. EAACI-kongressen i Helsingfors
slog ett antal rekord och kan för närvarande räknas som världens
största allergikongress. För första gången lyckades man spräcka
gränsen av 8000 delegater med 8113 registrerade deltagare
(antal deltagare från tidigare kongresser för jämförelse: 2011 i
Istanbul 7874, 2012 i Genève 6217, 2013 i Milano 7696, 2014 i
Köpenhamn 7403, 2015 i Barcelona 7667, 2016 i Wien 7791).
Antalet presenterade abstrakter (1850) var däremot något lägre
än i tidigare kongresser. I programmet fanns det sammanlagt 7
plenarsessioner, 50 symposier, 10 interaktiva workshop-möten,
10 postgraduate kurser – något för alla smaker och intressen.
Själva kongresscentrumet Messukeskus kan på kartan över Helsingfors se ut att vara ganska illa lokaliserat men i verkligheten
kommer man dit väldigt smidigt med 4-minuters tågresa från
Centralstationen – med gratis transportkort som Helsingfors
stad bjöd på till alla kongressdelegater. Sist, men inte minst, även
vädret i Helsingfors var under kongresstiden mestadels soligt
och deltagarna fick uppleva långa, ljusa och behagliga kvällar.
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Ur svenskt perspektiv var Helsingfors geografiska läge defini-

tivt inget hinder för deltagande, tvärtom. Detta nyttjades ivrigt
– Sverige var mycket väl representerat under kongressen, och
svenska delegater kunde känna sig stolta tack vare ett antal stora
utmärkelser som svensk allergologi fick under kongressen.
Ni kan själv bevittna på den bifogade bilden att när EAACI:s
president Antonella Muraro under kongressens öppningsceremoni i Messukeskus delade ut de traditionella årliga priserna
var 3 av 7 prisvinnare från Sverige. Professor Sten Dreborg fick
Daniel Bovet priset för behandling och prevention, och docent
Erik Melén fick PhARF/EAACI Allergipris, som syftar till att
utmärka enastående yngre forskare.
Motiveringar för respektive pris kan ni läsa i Faktarutan.
Det tredje priset som gick till Sverige var EAACI Allergopharma Forskningspris, vilket inrättades år 2000 och är avsett
att erkänna forskningsprestationer av unga forskare inom allergologi och för att stimulera deras vidare engagemang inom
forskningen. Årets vinnare av EAACI Allergopharma priset blev
Kristina Johansson från Krefting Research Centre i Göteborg
för sitt forskningsprojekt ”MicroRNA regulation in asthma”.
MicroRNA reglerar cellulära mekanismer och krävs för normal cellfunktion. Genom att studera uttrycket av microRNA i
inflammation både hos människor och möss försöker Kristina
med sitt forskningsprojekt upptäcka nya gener och mekanismer
vilka kan spela kritisk roll i astmans patologi.
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Erik Melén tillsammans med EAACI-presidenten Antonella Muraro.

Kristina Johansson och Antonella Muraro.

Även tre av priserna för bästa presentationen av inskickade
abstrakt hamnade i Sverige. Alla tre priserna var för muntliga
presentationer. Susanne Lundin från Södersjkuhuset fick priset
för presentationen av sin abstrakt “Use of topical treatment of
eczema among adolescents – data from a population-based birth
cohort (BAMSE)” under muntlig abstraktsession “Management
of atopic dermatitis”; Josef Brandström, också från Södersjukhuset för presentationen “Peanut oral immunotherapy during
omalizumab protection; a clinical trial on severely peanut allergic adolescents” under sessionen “Immunotherapy: Measures
and outcomes”; samt Roxana Mincheva från Krefting Research
Centre i Göteborg för presentationen “Asthma severity in nonsmoking asthmatics – Prevalence, clinical characteristics and
risk factors” under sessionen där sk late breaking abstrakter
presenterades.

tagare tyckte efteråt att presentationen som gavs av dr Sigurd
Broesby-Olsen från Odense universitetssjukhus, Danmark, var
definitivt en av de bästa under hela EAACI kongressen. Man
har framtagit ett nordiskt konsensusdokument om mastocytos
(Multidisciplinary Management of Mastocytosis: Nordic Expert
Group Consensus. Acta Derm Venereol 2016 Jun 15; 96(5):60212) som praktiserande läkare kan ha stor nytta av. Dr BroesbyOlsen poängterade att vid diagnostik av mastocytos har man
nytta av att kontrollera c-kit mutation via ett blodprov och då
behövs den mer invasiva benmärgsundersökningen egentligen
inte. En förutsättning för lyckad diagnostik med ett blodprov är
emellertid att labbet använder pålitlig metod. Under mötet fick
åhörare för första gången se resultat av Xolair-behandling vid
mastocytos, något som andra kongressdelegater kunde ta del av
bara en dag senare. Många allergologer har provat omalizumab
som förebyggande behandling mot anafylaxier vid mastocytos,
och efter mötet känns sådana behandlingsförsök ännu mer motiverade i utvalda fall. Mötet följdes av en trevlig middag i Katajanokkas lokaler, vilket hade gjort de tidigare kunderna från
fängelsetiden extremt avundsjuka.

SFFA var under EAACI-kongressen involverad vid två arrang-

emang, vilket bidrog till att medlemmarna hade möjlighet att
träffa varandra i en mer inofficiell atmosfär. Vid lunchtid under
den andra kongressdagen inbjöd Airsonett till ett möte om behandling av atopiskt eksem. Föreläsare var Dr Claudia Gore,
barnallergolog i St Mary’s Hospital, Imperial College i London.
Hon talade om behandling av barn med svårt atopiskt eksem.
Hon har gjort en studie där barn med svårt atopiskt eksem fick
sova under luftrenare med TLA. Barnen förbättrades i sitt eksem. Hypotesen är att allergen och partiklar som andas in ger
försämring av atopiska eksem och om man minskar exponeringen under natten får man en mindre belastning på den allergiska inflammationen.
Det andra mötet där SFFA var involverad ägde rum i f.d. fängelset Katajanokka, som nu är ombyggt till ett stämningsfullt hotell, och arrangerades i samarbete med Novartis samt Thermo
Fisher Scientific. Mötets rubrik var ”Mastocytos från barn och
vuxenperspektiv” och handlade således om ett tillstånd som allergologer har kommit mer och mer i kontakt på sistone, delvis
beroende på ökad kännedom av sjukdomen allmänt. Många del-
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Vid kongressens avslutningsceremoni bjöds det på surkål samt

tysk öl – en tydlig markering att nästa gång kommer europeiska
allergologer träffas i Tyskland. Det blir i München i slutet av
maj 2018.

TEET PULLERITS

Allergimottagning SU/Sahlgrenska
Göteborg
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NLC 2017

FAKTA – MOTIVERINGAR
Prismotivering professor Sten Dreborg, vinnare av Daniel
Bovet priset för behandling och prevention.

After finishing his specialisation in paediatrics at Uppsala
Academic Hospital, Sten Dreborg served as head of the department of paediatrics, County Central Hospital, Boden,
Sweden, from 1969-1979. During that time, he concentrated
on organising paediatrics in the most northern county of
Sweden, on neonatology, publishing the first Swedish CPAP
publication, and on the Norrbottnian type of Gaucher’s
disease, bringing about the first enzyme replacement by
transplantation, and developing carrier and prenatal diagnosis.
Between 1979 and 1989, he worked at Pharmacia Diagnostics
as medical director, from 1985 scientific medical adviser,
during which time he worked on allergen standardisation,
freeze-dried extracts, immunotherapy, the Phazet needle and
skin testing. In parallel, he worked at the Academic Hospital, Uppsala and later at the Linköping University Hospital,
paediatric allergy department. In 1996 he was appointed
professor of paediatric allergology at Voksentoppen National Paediatric Allergy and Asthma Institute, Oslo, Norway.
He was a founder member of the group (1966) which developed into the Section on Child and Adolescent Allergology
of the Swedish Paediatric Society. In 1984 he was a founder
member of the Working Group on Paediatric Allergology
and Clinical Immunology (WGPACI), within the European
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Society for Paediatric Research (ESPR) and in 1988 of the
European Society of Paediatric Allergy and Clinical Immunology (ESPACI). Together with Arne Høst, he was the
founder of the Paediatrics Section of EAACI in 1996, being
chairman and adjunct member of the Executive Committee
from 1997 to 2001.
Presently, Professor Dreborg is affiliated to the Section on
Child and Adolescent Allergology of Women’s and Children’s
Health at Uppsala University.
Furthermore, StenDreborg is presently a member of several
editorial boards, among them JACI in Practice and the Annals of Allergy.

Prismotivering docent Erik Melén, vinnare av PhARF
(PhadiaAllergy Research Forum) / EAACI pris

Dr. Melén is the PI of the Swedish BAMSE birth cohort and
has contributed both to the addition of new cutting-edge
biomarker research in the studies, and to fruitful collaborations with leading international consortia both in Europe
and overseas. With over 130 peer-reviewed publications,
Dr. Melén is clearly a rising star in the fields of allergy, epidemiology, genetics and pulmonology and promises to provide
new insights into the effects of environment-gene interactions in allergy and inflammatory disorders.
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SLIF:s ordförande har ordet
Vi har nu en ny styrelse, vi har hittat en

Jag heter Maria Olin och är sedan
årsmötet 2017 Sveriges lungsjuksköterskors intresseförening, SLIFs
ordförande. Jag tackar för det förtroendet och hoppas kunna bidra till
föreningens bästa.

bredd där flera lungspecialiteter och kompetenser finns representerade. Vi blickar
nu framåt med många intressanta uppgifter framför oss. Närmast till hands ligger
en kurs i lungmedicin som vänder sig till
sjuksköterskor som har liten eller ingen
erfarenhet av lungmedicin och är ny på
jobbet. Mer information om den finns på
SLIFs hemsidan (SLIF.se)
Vi ser fram emot en spännande höst
och ser fram emot ett bra samarbete med
andra aktörer inom lungmedicin.

J

ag är 39 år och uppvuxen i Finland
men har bott i Stockholm sedan 17
år tillbaka. Bor nu i Åkersberga med
min dotter, Alina 13 år, min sambo, en
hund och en katt. Jag är specialistsjuksköterska i Onkologi och har arbetat många
år på Lung-Allergikliniken på Karolinska
Universitetssjukhuset, Solna både som
kontaktsjuksköterska och även med forskning. Sedan ett år tillbaka jobbar jag på
Radiumhemmet med kliniska prövningar.
Under hösten kommer jag börja ett nytt
jobb som omvårdnadschef för lungcancermottagningen på Karolinska Solna.

MARIA OLIN

Ordförande i SLIF

Under hösten 2012 avlade jag magisterexamen i vårdvetenskap vid Uppsala
Universitet. Min magisteruppsats handlade om lungcancerpatienter och deras
partners behov av stöd när man har hemmaboende barn.

VÄLKOMNA till Akademiska sjukhuset
och fördjupningskurs i lungsjukdomar
för SLIF-medlemmar.
Kursen vänder sig till dig som arbetar inom lungsjukvård
och är ”ny på jobbet” med ingen eller begränsad erfarenhet
av lungsjukdomar.
Vår förhoppning är att du som kursdeltagare ska få en fördjupad kunskap om de vanligaste/största
sjukdomsgrupperna vi arbetar med. Vår ambition med kursen är att öka de medicinska kunskaperna
såväl som kunskaper i omvårdnad vid lungsjukdom.
Föreläsare vid kursen är sjuksköterskor, sjukgymnaster och läkare.
Kursen hålls under tre dagar 15 - 17 november vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Avgiften för kursen är 2000 kr. I avgiften ingår kursdokumentation, lunch, kaffe och frukt under
kursdagarna och gemensam middag (exkl. dryck) på torsdagskvällen.
Hotell bokas och betalas av deltagarna.
Deltagarantalet är begränsat och anmälan till kursen är bindande. Sista anmälningsdag är 27 oktober.
Preliminärt program, information om anmälan och lista över hotell inom gångavstånd finns på vår
hemsida www.slif.se
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Lungfibrosregistret

Registerstudier avslöjar skillnader
mellan två hälsovårdssystem
"Patienter som bor i Sverige och har ett lägre
FVC %-värde har högsta sannolikheten att få
behandling med antifibrotiska läkemedel."
Nationella IPF-register finns både i Finland och Sverige. I Finland grundades registret år
2011 och i Sverige tre år senare. Tack vare dessa register har vi haft en bättre uppföljning
av våra patienter och dessutom kunnat använda dem för forskning.

I

diopatisk lungfibros (IPF) är en progredierande interstitiell lungsjukdom med
en dålig prognos och hög mortalitet
inom de första 5 åren. Två läkemedel, pirfenidon och nintedanib, har genom studier visats göra progressen av sjukdomen
långsammare och är rekommenderade
som behandling mot IPF.
På basen av data från det finska och
svenska IPF registret ville vi undersöka
potentiella skillnader i patientdemografi,
lungfunktion samt läkemedelsbehandling
mellan finska och svenska IPF-patienter
(Pesonen 2017).
Patienter som diagnostiserats enligt
ATS/ERS riktlinjer för IPF och inkluderats konsekutivt i finska och svenska
IPF-registren från 1 januari 2014 till 31
december 2016 inkluderades i studien. En
tvärsnittsanalys gjordes avseende demografi och lungfunktion vid inklusionen.
Antalet patienter som startat antifibrotisk
behandling under studietiden bedömdes
och kohorterna jämfördes. Faktorer som
påverkar beslutet att påbörja behandlingen med antifibrotiska läkemedel bedömdes med logistisk regressionsanalys.
P-värdet <0.05 betraktades som statistiskt
signifikant.
Sammanlagt 152 finska och 160 svenska
IPF-patienter blev inkluderade i studien.
Det fanns ingen signifikant skillnad i
könsfördelningen eller bodymass index
(BMI). Däremot var finska patienter
äldre än svenska patienter vid inklusion
(74.6±8.3 vs. 72.5±8.0, p=0.017) och bland
finska patienter fanns mera icke rökare
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(63,41.7 % vs. 39,26.9 %, p=0.007). Finska
patienterna hade en signifikant högre forcerad vitalkapacitet i procent av förväntat
(FVC %) (78.2±17.7 vs. 71.7±16, p=0.01)
och diffusionskapacitet i procent av förväntat (DlCO %) (53.3±14.4 vs. 48.2±14.7,
p=0.002) jämfört med svenska patienterna.
Antifibrotisk behandling startades hos
111 (69.4 % av patienterna) svenska och 45
(14.4 %) finska patienter (p <0.001). Medelvärdet i veckor mellan inklusion och
behandlingsstart var signifikant längre i
Finland jämfört med Sverige (26±31.1 vs.
5.3±14.4, p <0.01). En jämförelse mellan
behandlade och icke behandlade patientgrupperna i de bägge länderna visade att
patienterna i den behandlade gruppen var
yngre vid inklusion (72.1±7.4 vs. 74.9±8.7,
p=0.001) och hade ett lägre FVC %-värde
(70.5±13.5 vs. 79.3±19.2, p <0.001). Etthundra elva (71.2 %) patienter var svenska
och 45 patienter var finska IPF-patienter
(28.8%). Logistisk regressionsanalys visade att viktigaste avgörande faktorn i
beslutsprocessen att starta antifibrotisk
behandling var landet (OR för Sverige
4.96, 95 %CI 2.56-9.58, p <0.0001). En annan beslutande faktor var FVC % (OR för
stigande FVC %-värde 0.96, 95 %CI 0.920.99, p=0.022).
Denna studie visade signifikanta skill-

nader i patientkaraktären och lungfunktionen vid inklusion mellan patientgrupperna. Skillnaden i behandling med
antifibrotiska läkemedel var statistiskt

signifikant. Patienter som bor i Sverige
och har ett lägre FVC %-värde har högsta sannolikheten att få behandling med
antifibrotiska läkemedel. Orsaken till
skillnaden mellan länderna är oklar, men
en orsak kunde vara skillnader i ersättningssystemen. Detta har vi dock inte bevisat i denna studie. Hur dessa skillnader
påverkar patienters överlevnad och utfall
kan vi se i framtiden då vi har en längre
uppföljningstid.

IDA PESONEN

Doktorand, Karolinska Institutet
ST-läkare, Karolinska Universitetssjukhuset

Referenser
Pesonen I, Carlson L, Murgia N, Sköld CM,
Myllärniemi M, Ferrara G. Idiopathic pulmonary fibrosis in Finland and Sweden: differences in the performance of two similar health
care systems. Posterpresentation vid European
Respiratory Societys International Congress,
Milan, September 9-13, 2017.
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SWEDEVOX

Syrgas vid ansträngning – vad gör vi
och vad bör vi?

D

en spännande följetången från
Andningssviktsregistret Swedevox har nu kommit fram till det
kontroversiella ämnet: syrgas vid ansträngning. Behandlingen som också kal�las ambulatorisk syrgas innebär tillförsel
av extra syrgas genom portabel utrustning (oftast mobil koncentrator) för att
undvika syrebrist vid ansträngning. Detta
avser alltså patienter som bara har syrebrist vid ansträngning och inte i vila och
därigenom inte uppfyller kriterierna för
terapeutisk hemsyrgas.
Syrgas vid ansträngning saknar vetenskapligt stöd för att det gör någon betydande skillnad för patienten. En färsk
Cochranerapport visade ingen effekt på
andfåddhet i dagligt liv eller hälsorelaterad livskvalitet.[1] Likaså visade en nylig
stor amerikansk randomiserad studie
(LOTT) av 319 patienter med syrebrist
endast vid ansträngning, att syrgas vid
ansträngning inte förbättrade något kliniskt utfall; varken överlevnad, antal
sjukhusinläggningar eller hälsorelaterad
livskvalitet.[2] Patienterna följdes upp 1−6
(median 1,5) år. Dessutom visar data att
användningen av förskriven syrgas vid ansträngning är variabel och ofta bristfällig.
I LOTT användes syrgasen i medeltal 11
timmar per dygn. Eftersom syrgasen förskrevs både till natten och vid ansträngning, motsvarar detta att behandlingen
användes i snitt 3 timmar under dagen.
Internationella och svenska riktlinjer
anger att syrgasbehandling inte är indicerat för patienter utan svår syrebrist i
vila.[3, 4]
Men vi vet att syrgas förskrivs vid ansträngning (vi är ju många som gjort eller gör det) och kunskapsläget har ju förstärkts alldeles nyligen; hur ser den kända
förskrivningen ut över landet?

på grund av att patienten avlidit (66 %) eller att behandlingen inte längre behövdes
(20 %). Jämfört med patienter som startat
hemsyrgas (för syrebrist i vila), så var patienterna som fick syrgas vid ansträngning yngre (69 år jämfört med 76 år vid
behandlingsstart), färre kvinnor, fler hade
interstitiell lungsjukdom och färre hade
KOL (50 % jämfört med 65 %). Oxygendosen var 2liter/minut i medel (spridning,
0.5-12 liter/minut) och mediantiden för
behandlingen var knappt 457 dagar.
Förskrivningen av syrgas vid ansträngning
varierar kraftigt mellan olika län (Figur
2), med högst förskrivning relativt till be-

folkningen i Blekinge, Östergötland och
Kronoberg. Högst antal − ungefär hälften
− av behandlingarna förskrevs i Skåne och
Stockholm beroende på den stora befolkningen i dessa län. Det är viktigt att notera
att siffrorna är behandlingar som registrerats i Swedevox och att täckningsgrad
för patienter med syrgas vid ansträngning saknas. Skillnader i förskrivningen
kan bero på skillnader i antal startade
behandlingar eller registrering, och förskrivningen är sannolikt underskattad.
Förskrivningen är klart högre i vissa län
(författarna jobbar i vissa av dessa), vilket
har varit relativt stabilt under ett flertal år.

Figur 1. Antal patienter som startat syrgas vid ansträngning 2006−2016 enligt Swedevox

Figur 2. Förskrivning av syrgas på ansträngningsindikation skiljer stort över landet
(2006−2016).

Säg mig var du bor och jag ska säga
dig om du får syrgas vid ansträngning

I Swedevox har totalt 800 patienter fått
syrgas på ansträngningsindikation sedan
2001 och antalet patienter har ökat de senaste åren (Figur 1). Under 2016 hade 276
patienter pågående behandling; övriga patienter hade avslutat behandlingen, främst
Lung & Allergiforum • Nummer 3/2017

�
25

SWEDEVOX

Referenser

Gör vi då rätt?

Ja sannolikt för den stora majoriteten
patienter. Ansträngningsutlöst syrebrist
är mycket vanligt i klinisk vardag. Trots
att förskrivningen varierar och är för hög
så förskrivs inte syrgas vid ansträngning
till de allra flesta patienter. Detta är bra
eftersom det saknas belägg för att behandlingen hjälper patienten och utrustningen då kan vara en onödig börda.[3]
Avsaknad av bevis för effekt är dock inte
detsamma som bevis för avsaknad av effekt. För ett fåtal patienter med komplicerad kardiovaskulär samsjuklighet eller
okontrollerad andnöd trots optimal övrig
behandling, som upplever lindring under
gångtest med syrgas kan behandling vara
aktuell efter individuell bedömning. Dessa
patienter bör behandlas inom ramen för
pågående studie (Ambox; Margareta Emtner, Uppsala). Alla patienter som startar
behandlingen bör registreras i Swedevox.
Syrgas saknar dock stöd och är inte rutinmässigt indicerad vid syrebrist endast vid
ansträngning.

1. Ekström M, Ahmadi Z, Bornefalk-Hermansson A, Abernethy A, Currow D. Oxygen for
breathlessness in patients with chronic obstructive pulmonary disease who do not qualify for home oxygen therapy. Cochrane database of systematic reviews 2016: 11: CD006429.

MAGNUS EKSTRÖM

Specialistläkare, docent, Medicinkliniken,
Blekingesjukhuset, Karlskrona

2. The Long-Term Oxygen Treatment Trial Research Group. A Randomized Trial of LongTerm Oxygen for COPD with Moderate Desaturation. New England Journal of Medicine
2016: 375(17): 1617-1627.
3. Hardinge M, Annandale J, Bourne S, Cooper
B, Evans A, Freeman D, Green A, Hippolyte S,
Knowles V, MacNee W, McDonnell L, Pye K,
Suntharalingam J, Vora V, Wilkinson T, British
Thoracic Society Home Oxygen Guideline Development Group, Committee obotBTSSoC.
British Thoracic Society guidelines for home
oxygen use in adults. Thorax 2015: 70(Suppl 1):
i1-i43.
4. Andningssviktsregistret Swedevox. Riktlinjer
LTOT i hemmet. 2015 [Accessed 18-09-2017].

ZAINAB AHMADI

ST-läkare, doktorand,
Lung- och Allergikliniken, SUS Lund

Specialistexamen i Lungsjukdomar
Kära blivande och nyblivna lungmedicinare!
Under våren 2018 kommer åter ett ypperligt tillfälle att skriva
specialistexamen i Lungsjukdomar! Alla snart färdiga, nyblivna
eller gamla specialister inom Lungsjukdomare är välkomna att
genomföra denna kostnadsfria examen! Anmäler dig gör du till
utbildningsansvarige inom SLMF utbildning@slmf.se senast
1 dec 2017.

Alla examinander som godkänns kommer att diplomeras vid
Svenska Lungkongressen 2018!
Vill du som godkänts dessutom skriva ERS Hermes-examen
så står SLMF för avgiften för denna examen inom det närmsta
året.
Varmt välkommen med din anmälan!

Specialistexamen i Lungsjukdomar består av två delar;

Del 1 är skriftlig och du får 5-7 frågor att besvara inom cirka
8 veckor. För att klara att göra detta rekommenderas din klinik
att ge dig två veckors avsatt arbetstid. Frågorna skickas ut i december månad 2017.
Del 2 är muntlig och du får då tillsammans med examinator
diskutera fall och kompletteringar till de skriftliga frågorna. Del
2 går av stapeln under v 12, 2018.
MARGARETHA SMITH WALLHEDE

Ansvarig för utbildningsfrågor
inom SLMF
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Luftvägsregistret

Nu kan vi se hur vi lyckas behandla
astma hos barn

I

allt kvalitetsarbete ingår att man har
kunskap om sin egen verksamhet, att
man vet hur resultaten är för de patienter man behandlar och att man kan
jämföra sina resultat mot andras. Kanske ännu viktigare är det att kunna följa
sina resultat över tid, så att man ser om
olika förbättringsarbeten leder till bättre
resultat. Luftvägsregistret erbjuder dessa
möjligheter. Registret innehåller patienter
från samtliga vårdnivåer som diagnostiserats med astma eller KOL. I Sverige finns
sannolikt omkring 500 000 personer med
diagnosen KOL och 900 000 med diagnosen astma. Flertalet av dessa är helt okända för sjukvården. I registret finns totalt
omkring 132 000 patienter, varav cirka
23 000 är barn med astma. Av de specialiserade barnmedicinska öppenvårdsmottagningarna har 36 mottagningar under
2017 rapporterat till Luftvägsregistret. På
flera håll i Sverige är anslutningsgraden
god, på andra håll klart sämre. Även om
de specialiserade barnmedicinska öppenvårdsmottagningarna rapporterar till
Luftvägsregistret så rapporteras de olika
indikatorerna i olika hög grad, sannolikt
då vissa uppgifter är lättare att rapportera
och andra lite krångligare eftersom de
kräver att frågan blivit ställd eller att undersökningen blivit gjord. Ser man till de
viktiga indikatorer som Luftvägsregistret
redovisar online, har Astma Kontroll Test
(AKT) hög svarsfrekvens på 84 %. Uppgifterna om rökning, läkemedel och strukturerad patientutbildning besvaras av 7578 %, medan spirometriuppgift finns för
knappt 60 %. Frågan om exacerbationer
senaste året är vi sämre på, svar finns i
endast en fjärdedel av rapporteringarna.
Under första delen av 2017 kom ”nya

Luftvägsregistret” i drift, med öppen statistik och uppdaterad indikatorlista. Den
reviderade indikatorlistan beaktar dels
Socialstyrelsens centrala rekommendationer från 2015, men den beaktar också
i högre grad den pediatriska populationen
och Svenska Barnläkarföreningens uppdaterade behandlingsrekommendationer
för barn med astma, inte minst steg 5 i
behandlingstrappan. De indikatorer som
modifierats eller tillkommit är uppdelning
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av inhalationssteroiddosen i låg, medel
och hög dos, det vill säga de dos-steg
som såväl Svenska Barnläkarföreningens
allergisektion som GINA guidelines använder vid svårighetsgradering av astma.
Steg 5 i Svenska barnläkarföreningens
behandlingstrappa finns nu med i sin
helhet, det vill säga även användandet av
biologiska läkemedel och Airsonett kan
registreras. Socialstyrelsen understryker
i rekommendationerna från 2015 vikten
av fysisk aktivitet, att allergibedömning
görs och att patientutbildningen skall
vara strukturerad så att alla viktiga delar inom sjukdomskunskap, riskfaktorer,
behandling och egenvård kommer med.
Samtliga dessa punkter kan registreras i
Luftvägsregistret.
En fråga som diskuterats mycket i arbetet

med att utveckla och revidera indikatorlistan är hur barn med astma och andra
komplicerande sjukdomar skall registreras. Frågan är viktig för bland annat universitetsklinikerna eftersom de ofta har
patienter med astma och andra komplicerande sjukdomar som påverkar lungfunktionen. Universitetskliniker har därför varit mer tveksamma till att ansluta sig
till kvalitetsregister eftersom de får sämre
utfall just för att de har ett annat patienturval. I Luftvägsregistrets indikatorlista
har vi därför lagt in ett flervalsalternativ
som listar olika lungsjukdomar som kan
påverka lungfunktionen, sjukdomar såsom bronkopulmonell dysplasi (BPD),
lungmissbildningar och ryggrads/bröstkorgsmissbildningar, etc. På så sätt kan
man göra bättre jämförelser mellan olika
enheter genom att i analyserna justera för
dessa tillstånd.
Den reviderade indikatorlistan för
barn kan skrivas ut eller laddas ner direkt från luftvägsregistrets hemsida. Det
är förstås bra om alla relevanta uppgifter
registreras, men man kan också välja att
bara registrera ett urval av uppgifter. Ifall
man väljer att bara registrera ett urval av
uppgifter bör man förhålla sig till Socialstyrelsens rekommendationer från 2015
så att de viktiga indikatorerna finns med
i det urval man gör. Frågan om astmadiagnos är förstås obligat. Längd och vikt

bör fyllas i eftersom en av Socialstyrelsens rekommendationer är att bland annat längdmätning skall ingå vid återbesök.
Frågor om rökvanor och passiv rökning
skall ingå, liksom uppgift om utförd spirometri. Detsamma gäller uppgift om exacerbation, strukturerad patientutbildning,
skriftlig behandlingsplan, AKT, allergiutredning och uppgifter om läkemedelsbehandling.
Hur går det då för barnen med astma?

Är astmavården bra i Sverige? I registrets
öppna statistik kan man lätt se hur det går
för det egna landstinget jämfört med övriga. Ser man till de specialiserade barnmedicinska öppenvårdsmottagningarna
som rapporterat till Luftvägsregistret, så
har cirka 75 % av barnen AKT på 20 eller
mer, vilket inte är dåligt även om siffran
sannolikt borde vara minst 80 %. Mer än
90 % har fått strukturerad patientutbildning senaste fem åren, ett mycket bra resultat. Normal lungfunktion ses hos drygt
70 %. Siffran som sådan är svår att tolka
eftersom vi inte vet vad vi kan förvänta då
den inte bara beror på hur väl vi lyckats
med själva behandlingen, utan också i stor
grad på patienturvalen vid de enheter som
rapporterar till registret. Är man inloggad
i registret får man tillgång till betydligt
mer information, som att följa utveckling
och resultat över tid för den egna enheten.
Det som kanske är mest glädjande när
man studerar resultaten i Luftvägsregistret är att resultaten över tid, för barn med
astma, blivit allt bättre. Det är förstås en
effekt som kan ha flera förklaringar, men
erfarenheterna från övriga kvalitetsregister är genomgående att medicinska
resultat blir bättre och jämlikare om vi
mäter, registrerar och regelbundet följer
våra resultat.

BILL HESSELMAR

Docent, Överläkare pediatrik
Västra Götalandsregionen
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Berzelius symposium 94
International Conference on Multidisciplinary
approach to diffuse parenchymal lung disease
Svenska Läkaresällskapet, Stockholm, 1-3 Juni 2017

I

början av juni arrangerades för första
gången på Läkaresällskapet i Stockholm en internationell konferens om
diffus parenkymal lungsjukdom ur ett
multidisciplinärt synsätt. Initiativtagare
till utbildningen var Cristian Ortiz-Villalón, patolog vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, som såg ett behov
av en konferens som belyser just det multidisciplinära arbetet som ofta behövs vid
komplicerade lungsjukdomar. Ändamålet
med konferensen var att ge ökade kunskaper om lungsjukdomar utifrån ett lungmedicinskt, patologiskt och radiologiskt
perspektiv.
Ett 70-tal deltagare med tämligen jämn
fördelning mellan lungläkare, patologer
och radiologer kom för att lyssna på de
inbjudna föreläsarna. Bland föreläsarna
fanns kända internationella namn såsom
Luca Richeldi från Italien, Riita Kaarteenaho från Finland, och Anna Nolan från
USA men också god svensk representation genom Kjell Toren och Gerdt Riise.
Den första dagen inleddes med en introduktion till DPLD, med fokus på tidig
klinisk misstanke samt grundläggande
radiologiska och patologiska mönster.
Eftermiddagen fortsatte därefter med nya
diagnostiska metoder och behandlingar
vid IPF.
Andra dagen började med miljöorsakad

lungsjukdom där de tre föreläsarna Kjell
Toren, Martine Rémy-Jardin och Richard
Attanoos delade med sig av sina tankesätt
och resonerade om kända fall av anhopade miljöorsakade lungsjukdomar. Det
kan ha varit den session där föreläsarna
interagerade allra mest med varandra,
vilket var extra roligt för oss åhörare.
Eftermiddagen fortsatte på samma tema
med en djupdykning inom hypersensitivitets pneumoni från både patologens
och radiologens perspektiv för att sedan
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Mingel på Läkaresällskapet i en av pauserna.

gå vidare med en föreläsning om de skador som uppstod i samband med 9/11 hos
de som hjälpte till med räddningsarbetet.
Enkänsloladdadpresentation som i dagens
värld känns synnerligen relevant!
Den avslutande tredje dagen fokuserade på kronisk avstötning av lungtransplantat. Föreläsarna förmedlade bl.a.
information om hur arbetet kring transplantationspatienterna ser ut i Sverige
och Skandinavien samt en strukturerad
genomgång av hur man tar sig an bilddiagnostiken och patologens bedömning.
I slutet av varje dag hölls det seminarier antingen i mindre grupper indelade
efter specialitet eller i storgrupp med alla
deltagare. Mer eller mindre ovanliga fall

presenterades och det var roligt att se att
så många deltagare engagerade sig i falldiskussionerna.
Organisationskommittén skulle slutligen

vilja passa på att tacka sponsorer, inbjudna talare och alla deltagare för en givande
konferens. För de som inte hade möjlighet
att delta denna gång kommer konferensen
troligen att upprepas 2019. Information
om årets konferens kommer också publiceras i Imago Medica, svensk förening för
medicinsk radiologis medlemstidning.
Organisationskommittén genom
ANNA NORDGREN ROGBERG
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Olga Wilhelmina på St Ekeberg
– studie av en sanatoriejournal
Nyåret 1918 råder det sträng vinter i Sverige och ute i
världen är det stor oro. I Skaraborg är Stora Ekebergs
Sanatorium nybyggt och på öppningsdagen, den 3 jan,
skrivs den första patienten in.

Vid undersökning är hon spenslig och mager med vikt 40 kg
vilket motsvarar BMI 15. Feber dokumenteras med temp 39,7
och puls 120. Hon har hosta utan expektorat samt kraftig dyspné
och hög andningsfrekvens, men ingen heshet. I axillerna finns
förstorade lymfkörtlar.
Det finns ingen hjärtförstoring men en förstärkt 2:a ton. Perkussions- och auskultationsfynd av lungfälten har registrerats i
en detaljerad tabell. Denna är svår att tolka, men det är tydligt
att hela vänster lungfält är dämpat medan höger lunga tycks vara
mindre påverkad. I sputumprov påvisas rikligt med tuberkulosbakterier. Det är uppenbart att Olga Wilhelmina lider av mycket
avancerad lungtuberkulos.
Sanatoriekuren

Stora Ekebergs Sanatorium.

Den terapi som fanns till buds var sanatoriekuren som hade
utvecklats av Herman Brehmer och hans elever i Tyskland. Den
bestod av luftkuren samt gödningskuren. Vid svår sjukdom förespråkades initialt långvarigt sängläge.

I

sanatoriets årsberättelse för 1918 kan man läsa: ”Med anledning af rådande kristid och ytterst svåra kommunikationsförhållanden anordnades inte någon invigningshögtidlighet
i samband med sanatoriets öppnande. Någon tid efteråt höll
emellertid Biskop Hj Danell i närvaro af direktionen samt sanatoriets patienter och personal en anslående betraktelse med anledning af att den nya sjukvårdsanstalten börjat sin verksamhet”.
Sanatoriet, som är centralt beläget i länet mellan Skara och
Skövde, är äntligen uppfört. Skaraborgs Läns Landsting hade
1913 efter lång tvekan, omfattande utredning och medveten fördröjning beslutat att uppföra ett länssanatorium för tuberkulossjuka. I förhållande till andra landsting var Skaraborg relativt
senfärdigt med inrättande av ett sanatorium. Denna fördröjning
kan tillskrivas sparsamhet, vilket är ett signum i landstingets
historia.
Den 17-åriga hemmadottern Olga Wilhelmina från Vedum skrivs

in som sanatoriets första patient efter remiss från provinsialläkare Bengtsson. Från den välstrukturerade journalen med
tydliga sökord framgår att hon är uppväxt i ett lantbrukarhem
med friska föräldrar och en frisk äldre syster, men en moster
har avlidit i tbc. I barndomen har hon haft haft mässling och
kikhosta. Diagnosen tbc pulm är ställd på hemorten i september föregående år och senare under hösten har hon försämrats
med tilltagande trötthet, viktnedgång och nattsvett. Hon har
inte orkat arbeta.
Provinsialläkare Bengtsson har sannolikt blivit allt mer bekymrad över Olga Wilhelminas försämrade hälsotillstånd i väntan på att sanatoriet skall öppna.
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Luftkuren utgjordes av 3-4 dagliga liggturer i verandor eller
öppna ligghallar. En liggtur var 1–1,5 timmars vila i säng eller
vilstol. Luftkuren bedrevs året om och kunde medföra svår hetta
på sommaren och sträng kyla på vintern. Detta gav en fysikalisk
påverkan på kroppen och denna härdning var betydelsefull. Den
kyliga luften ansågs stimulera aptiten och motverka feber samt
nattsvettning. I härdningen ingick även avrivningar med kallt
vatten vilket ”stimulerade” bröstkorgsorganen.
Gödningskuren utgjordes av riklig och blandad kost med
mycket mjölk, grädde och smör. Resultatet av denna diet kontrollerades med vägning en gång i veckan.
Den framgångsrika sanatoriekuren har på ett såväl drastiskt som humoristiskt sätt i text och bild beskrivits av Harriet
Löwenhjelm i akvatinten på föregående sida.
Sanatorievistelsen

Under vårdtiden läkarundersöks Olga Wilhelmina tre gånger.
Hennes tillstånd följs på kurvbladen med mätning av puls och
temperatur två respektive tre gånger dagligen samt vägning en
gång i veckan. Sputumundersökning avseende tb-bakterier är
ofta återkommande.
Initialt vårdas hon i säng och får vanlig kost. Efter en månad
har hon ökat drygt 3 kg i vikt samt blivit feberfri, och nu ordineras hon liggturer i ligghallarna. Vid undersökning den 1 mars
finner man tecken på spetskavern i vänster lunga och hjärtat är
överdraget åt vänster, men trots detta fortsätter Olga Wilhelminas förbättring. Liggturerna fortsätter och slutligen ordineras
hon promenader på 10 min. Äntligen kan hon skrivas ut den 8
juni efter en kurtid på 5 månader och 5 dagar. Hon är nu feberfri,
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pulsen har minskat till 100 och vikten är 47,5 kg efter en viktuppgång på 7,5 kg. Sanatoriekuren har varit framgångsrik avseende viktuppgång och feberreduktion, men hon har fortfarande
rikligt med tb-bakterier i sputumproven. När hon återvänder till
hemmet är hon fortfarande arbetsoförmögen.
Hur går det sedan för Olga Wilhelmina?
Journalsystemet är så organiserat, att varje vårdtillfälle omfattas

av en avgränsad journal utan någon notering om senare förlopp.
För att finna fortsättningen på Olga Wilhelminas liv tillfrågas
kyrkböckerna, som berättar att hon avlider, inte oväntat, på St
Ekebergs Sanatorium 1 april 1919. Från kyrkboken framkommer också att hon har en tre år yngre syster, Agda Maria, ej
omnämnd i Olga Wilhelminas journal. Lillasystern avlider på
St Ekebergs Sanatorium i november 1928 på grund av lungtuberkulos. Dessa journaler är nu lätta att finna.
Olga Wilhelmina återintages 11 okt 1918. Remissen från pro-

vinsialläkare Bengtsson kan inte återfinnas, men enligt journalen har hon mått ganska bra sedan utskrivningen i juni. Hon
har emellertid gått ner ca 2 kg och väger nu 45,3 kg, och hon
har rikligt med bakterier i sputumprov. Efter drygt tre veckors
vård får hon permission i sitt föräldrahem. Vid återkomsten till
sanatoriet strax före jul antecknas i journalen att hon under
permissionen inte haft influensan, mått bra och varit uppegående. Vid denna tid hade spanska sjukan kommit till Sverige,
och Olga Wilhelmina fick permission för att minska risken för
denna smitta. Under permissionen har hon emellertid fått sämre
aptit och magrat.
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Hon ordineras sängvård och trots detta förlorar hon 2 kg i vikt
under en dryg månad och den dagliga kosten förstärks nu med
200 ml grädde. Hostan blir allt besvärligare och behandlas med
Roséns droppar (hostmedicin baserad på marsalavin, lite socker
och mycket små mängder saffran, lakrits och opium). Åtgärderna har tyvärr dålig effekt och viktnedgången fortsätter med 1 kg
under februari. För att lindra hostan får hon opiumdroppar samt
mentholparaffin spray. Trots denna goda omvårdnad försämras
hon med fortsatt viktnedgång, 1,5 kg under första hälften av
mars månad och feber tillstöter. Den 14 mars ordineras: ”Waddomslag, Mentholparaffin spray”. Kostordinationen specificeras:
”Mjölkrätter 150, välling, gröt, smörgås. fiskrätter”. Efterföljande
dag väger hon 39,3 kg, vilket är journalens sista viktnotering.
Den 18 mars har hon ätit köttbullar och tre dagar senare plättar.
Detta är sannolikt önskekost och förhoppningsvis var detta små
ljuspunkter i Olga Wilhelminas svåra sjukdomstid. Men febern
fortsätter med höga toppar och det blir ett större behov av opiumdroppar. Några dagar senare har det ordinerats lavemang
varannan dag under en dryg vecka. Hennes förstoppning är troligen orsakad av opiumdropparna. Hon avlider på morgonen 1
april 1919. Diagnosen är angiven på journalen, ”Tbc Pulm III et
intestini” dvs lungtuberkulos stadium III samt gastrointestinal
tbc. Olga Wilhelmina avlider således i generaliserad tuberkulos
ett och ett halvt år efter sjukdomens fastställande.
Agda Maria, som är Olga Wilhelminas tre år yngre syster har

haft långvarig hosta under 1927. I april efterföljande år har
hon insjuknat med hög feber och grönfärgade upphostningar.
Hon har arbetat som hembiträde, men nu inte orkat detta under lång tid. Hennes föräldrar är döda men inte på grund av
tuberkulos. Enligt remissen har hon bott hos sin äldre syster,
enda kvarvarande familjemedlemmen, och systerns make samt
deras 7-åriga dotter i en trång och smutsig bostad. Sista tiden
har hon minskat i vikt och även fått diarré. Diagnosen lungtuberkulos ställs i november 1928 vid hembesök av Dr Hultén,
som skriver ansökan om intagning på St Ekeberg. Kort tid därefter drabbas hon emellertid av plötslig smärta i vänster flank
varför hon söker akut på sanatoriet i slutet av november, före
beslutat intagningsdatum. Inskrivande doktor beskriver hennes
status som ”uruselt” med cyanos, dyspné, lätta ödem och stor lever. Hon avlider redan under andra vårddygnet, den 27 nov 1928.
I journalen uppmärksammas att någon dispensärsköterska
inte besökte föräldrahemmet 1918 när storasystern låg på sanatoriet, men enligt Olga Wilhelminas journal finns inget yngre
syskon. Har det varit medvetet undanhållande av denna uppgift
eller slarvig anamnestagande? Det får vi aldrig veta. Har Agda
Maria smittats av sin storasyster 1917-18 eller fått sin sjukdom
från samma källa som Olga Wilhelmina?
Lungröntgen utfördes inte på Olga Wilhelmina eftersom sana-

toriet saknade röntgenutrustning, vilken dock var beställd från
Siemens. Det pågående kriget medförde tillverknings- och leveranssvårigheter och först 1919 fick St Ekeberg röntgenapparat.
Före röntgenteknikens genombrott var fysikalisk diagnostik
en viktig metod att fastställa lungstatus och användes under
lång tid parallellt med röntgendiagnostiken. Dåtidens lungläkare var mycket skickliga i auskultations- och perkussionsteknik för att avgöra hjärtats storlek och läge samt påvisa infiltrat
och kaverner i lungorna. Sjukliga processer i lungspetsarna kunde fastställas med hjälp av perkussion på nyckelbenen. Undersökningsljuden symboliserades med olika tecken och infördes
i en tabell i journalen.
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Vårduppgifter

Årsberättelsen 1918
1918 vårdades 333 pat på St Ekeberg med en medelvårdtid på
119 dagar.
Vid indelning i sjukdomsstadium enl Turban finner man följande
fördelning:
Stadium I – 95 pat, Stadium II – 53 pat, Stadium III – 179 pat.
Vid utskrivningen har knappt hälften av de utskrivna en god
eller ringa nedsättning av sin arbetsförmåga. Dessa bör utgöras
av sjukdomsstadium I – II.
Viktökning var ett viktigt mått på vårdresultatet.
138 pat ökade i vikt, 6 hade oförändrad vikt medan 43 minskade
i vikt.
11 pat vägdes inte.
Medelviktökningen var 4,4 kg för män och 3,8 kg för kvinnor.
Största enskilda viktökningen var 13 kg för en man och 11,6 kg
för en kvinna.
Spanska sjukan drabbade sanatoriet under hösten 1918 i två epi-

demier. Den andra epidemin under okt – nov blev trots energiska
isoleringsåtgärder synnerligen svårartad. Influensafria patienter
erbjöds permission i sina hem för att minska risken för smitta.
Totalt under året insjuknade 61 patienter och 51 anställda.
Svåra komplikationer uppstod av influensanepidemin under senhösten med 13 dödsfall (9 patienter och 4 personal) som följd.
Vårdkostnader

Vårdkostnaderna registrerades noggrant vid alla sanatorierna
i Sverige. Dessa redovisas i St Ekebergs årsberättelser från 1920
och framåt och de olika sanatorierna kan jämföras. Personalkostnader, olika typer av vård- och driftkostnader samt den totala dygnskostnaden, som benämnes ”kostnad per underhållsdag
för patient” redovisas, angivna i ören.
Här redovisas den totala vårdkostnaden per dygn från de två
sanatorierna med lägst kostnad och från det med högst kostnad.
1921
Lägst kostnad
St Ekeberg, 589,80 ören/dygn
Värmlands läns sanat, 630,80 ören/dygn
Högst kostnad:
Österåsen, 969,80 ören/dygn
St Ekeberg har lägst eller näst lägst kostnad under hela 1920talet i jämförelse med drygt 25 sanatorier i landet.
Trots St Ekebergs låga kostnader försökte direktionen för
sanatoriet dra in 2:a underläkartjänsten samt en skrivbiträdestjänst men mötte starkt och framgångsrikt motstånd från den
energiske och dynamiske överläkaren Stefan Tengström. Detta
resulterade i en spänd relation med ledningen under många år.
1928
Nu råder generellt lägre kostnader efter den kris- och dyrtid som
fanns under och efter 1:a världskriget. St Ekeberg har fått lämna
över sin position med lägst kostnad till Svenshögen i Bohuslän
och återfinns på andra plats. Högst kostnad finns nu på Romanäs
som drivs av Aktiebolaget Sanatorievård, dvs ett privatsanatorium med påkostade lokaler och inventarier samt hög personaltäthet vilket gav höga vårdavgifter. På grund av ekonomiska
problem övertog Göteborgs Stad driften av Romanäs 1940.
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Harriet Löwenhjelm vårdades aldrig på St Ekeberg. Hon avled

1918 i mycket avancerad tuberkulos på Romanäs Sanatorium
vid sjön Sommen i Östergötland. Den ovan avbildade akvatinten
med den lilla versen hängde i flera år på bad-avdelningen på
Romanäs och finns nu vid Medicinhistoriska Muséet i Göteborg.
Det finns likväl en koppling mellan Harriet Löwenhjelm
och Skaraborg. I hennes kanske mest berömda dikt, ”BeatriceAurore”, som tar sin början i ett antikvariat i Stockholm, förflyttas man sedan snabbt – på drömmens vingar – till en lindallé.
Denna allé finns i verkligheten på gården Gammalstorp mellan
Lidköping och Vänersborg nära Såtenäs Flygflottilj. Nu är emellertid träden i allén gamla och väderkvarnen finns inte kvar. Harriets äldre syster Amelie var gift med Oskar Dickson, som ägde
gården i början av 1900-talet, och innan Harriet 1913 insjuknade
i tuberkulos vistades hon ibland på Gammalstorp och använder
denna miljö i sin diktning.
Reflektion

Några sidor av en hundra år gammal sanatoriejournal ger inblick i ett helt annat samhälle och sjukvård. Sanatoriekuren är
stereotyp i ett mycket auktoritärt vårdsystem där viktökning är
det viktigaste behandlingsmålet.
För oss är det överraskande att Olga Wilhelminas tuberkulossjukdom inte kontrolleras med röntgen och i stället utföres
fysikalisk lungdiagnostik.
Väsentliga förändringar i det kliniska tillståndet noteras
med något ord i journalen och åtgärder insättes. Journalförd
värdering av given opiumdos göres inte. Dåtidens sjukvård gav
vare sig utrymme för eller anledning till att göra omvårdnadsanteckningar. Olga Wilhelmina försämras snabbt och hon får
symtomlindring med dåtidens mediciner. Vad vi kan förstå får
hon en god omvårdnad.
Symtomlindring med morfin vid svår sjukdom var en ovanlig
åtgärd i svensk sjukvård på 1970-talet.
Överläkare Tengström försvarar sanatoriet inför direktionens
besparingskrav och talar om vilka resurser som behövs för att ge
skaraborgarna en god tuberkulosvård. Snart hundra år senare
möter emellertid denna diskussion stora svårigheter.
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Aveus, I, Eicson, L, Rundcrantz, B: Stora Ekebergs Sanatorium Bekämpandet
av en folksjukdom. Landstingets kansli, Mariestad 1992
Beskow, A: Tuberkulosläkarföreningen-Lungläkarföreningen 1912 – 1957
– 1967. En återblick på den vetenskapliga verksamheten. SBN 91 – 7970
– 420 – 4. Tranås 1988
Boman, G: Allt började med tuberkuloskampen. Lung & Allergiforum
2012;3:42-45
Lillieroth, H: Gammalstorp – en herrgårds historia. Tun-bygdens hembygdsoch fornminnesförening. 1978
Svärd, A: Romanäs sanatorium 1903 – 1940. Jönköping läns museum. Jönköping 2004
Tengström, S: Årsberättelser, Stora Ekebergs Sanatorium 1918 – 1928

TRYGGVE MÅNSSON

Tidigare överläkare i lungmedicin,
Skaraborgs Sjukhus, Skövde
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Hur får man till postdoc utomlands?
Tips och erfarenheter från Australien

Ä

r disputationen avklarad eller inom sikte? Söker du nya
erfarenheter och samarbeten? Anledningarna för att göra
en internationell postdoc kan vara många och det innebär en hel del förberedelser och planering och det kan vara svårt
att veta hur man ska göra. Vi är två nyligen disputerade, sjuksköterska respektive läkare inom lungmedicin, som gjort postdoc
i Australien med våra respektive familjer som tänkte dela med
oss av våra erfarenheter från dessa vistelser i Sydney respektive
Adelaide och ge praktiska tips för hur man får en lyckad postdoc.
Var börjar man?

Detta är lätt. Först bestämmer man vad man vill göra, sedan var
man vill göra det, sedan fixar man pengar och åker. Men hur
man gör är knepigare. Startskottet för att göra en postdoc kan
vara en utannonserad tjänst inom ett projekt vid ett universitet.
Det kan också vara en egen forskningsidé som sen diskuteras
med mer erfarna kollegor kring vilka relevanta forskargrupper
och möjligheter till postdoc som kan finnas inom fältet. Har
man inte en utarbetad projektidé kan man också skicka ett ’letter of interest’ till forskargrupper för att se om möjlighet till
postdoc finns.
För vår del startade planeringen om postdoc-vistelsen med:
Jenny: en vilja att göra en tid i en annan och internationell forskargrupp. Detta diskuterades med kollegor och där jag sedan

skickade brev till två olika internationella forskargrupper. Jag
hade glädjen att få ett positivt svar från båda grupperna och
meddelande om att det fanns projekt som skulle kunna göras. Efter att ha haft kontakt men båda grupperna och också
haft möjlighet att i samband med en konferens i Europa träffa
professorn för den ena gruppen bestämde jag mig för att göra
postdoc vid Wooolcock Institute of Medical Research i Sydney
i Australien.
Magnus: Startskottet för mig var en regnig svensk sommar. När
jag skrev avhandlingen läste jag ett gäng artiklar om andfåddhet från ett forskningsnätverk utgående från Australien. Detta
var inte så dumt, tänkte jag, och detta skulle vi kunna titta på
i en databas jag jobbat med. Jag googlade två av professorerna
(>200 träffar vardera på PubMed) och skickade mail att hej jag
är en nobody från Blekinge som hade några idéer och gärna
jobbade hårt, och bifogade mina artiklar. Jag kontaktade även
en grupp i Boston, som var intresserade, och sen mailade jag att
jag hade lite barn och tänkte jobba 8-17 och sen hörde jag inget
mer. Australiensarna bokade däremot in ett telefonmöte. Regnig
sommar hade nu förbytts i snöstorm. Över en fungerande telefonlina – en knastrig fast telefon (som en mobil fast med sladd)
i mina föräldrars källare – kom vi överrens om att samarbeta
med några idéer och ett antal pågående projekt, och att jag skulle
söka egen finansiering.

�
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Något som är viktigt att planera i god tid är om man ska jobba

kliniskt. Detta kan kräva betydligt mer administration, certifierade översättningar av dokument, och formella medicinska och
språkmässiga test. Förhoppningsvis kan den planerade arbetsgivaren hjälpa till i processen. För Australien får man ofta räkna
med 1-2 år för certifiering som specialist. Denna process krävs
inte om man enbart ska forska under sin postdoc.
Söka pengar

Har du en finansierad postdoc eller är ohemult rik kan du med
fördel hoppa över detta stycke. Vi andra behöver skaffa pengar
vilket ofta innebär en tid av ansökningar och ovisshet. Ett tips
är att redan i slutfasen av doktorandstudierna planera för viss
tid och medel efter disputationen för att söka och postdoc. Det
är bra att ha pågående projekt med publikationer efter disputationen, om möjligt i samarbete med postdoc-gruppen. Skriv
projektbeskrivning på både engelska och svenska och hör med
gruppen/universitet för en lista på anslagsgivare. Gör upp en
plan över vilka ansökningar som ska skrivas och när (det finns
både generella och mer ämnesspecifika anslag/stipendier att
söka så det kan vara bra att söka brett). Universitet och högskolor brukar också ha bra länkning till olika stipendier. Du kan behöva kombinera anslag från flera olika givare, och ansökningar
för förlängd postdoc kan skrivas under själva vistelsen. Källor
som vi ansökte från visas i Tabell 1.
Det finns både för och nackdelar med att ha egen finansiering.
Ofta ger det en frihet då man enbart är en tillgång som inte
kostar något på den institution man gör sin postdoc.
Magnus: Jag lade ganska mycket tid på projektplanen, skickade
ett stort antal ansökningar och skapade en excelfil för att hålla
ordning på anslagen. Summa år 1: 0.0 kr. Sen publicerade vi en
artikel, jag skickade samma ansökan igen och – ett anslag! Vi
tog beslutet. Vi åker.
Jenny: Jag lade mycket tid på att söka finansiering under ett drygt
år innan postdoc-vistelsen. I slutänden fick jag två större anslag
samt några mindre stipendier.

Tabell 1:

Förslag på anslagsgivare för internationell postdoc
• AFA
• ALF-medel
• Hjärt-Lungfonden
• Lokala FoU-anslag i Landstinget
• Kungliga vetenskapsakademien
• Kungliga vetenskapssamhället i Uppsala
• Svensk lungmedicinsk förenings forskningsanslag
• Svenska läkaresällskapet (måste varit medlem sedan föregående år)

• Svenska sällskapet för medicinsk forskning
• Studentnationsstipendier
• Svensk sjuksköterskeförening
• Respektive universitetet
• Uppsala sjuksköterskehem
• Vetenskapsrådet
• Wallenbergstiftelsen
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Planering av resan

Detta kan upplevas lite som ett moment 22 då det kan vara svårt
förbereda innan man fått pengar. Dock får man, för att kunna
börja planera, utgå från att man kommer få pengar och jobba på
mot ett bestämt startdatum. Någonstans upplever vi båda, får
man också ”köpa” viss osäkerhet i detta att man kanske inte har
allt klart när man åker. Båda har vi upplevt att man kommer till
en punkt där man bara bestämmer sig för att detta vill vi göra
som familj och det kommer funka och sen löser vi eventuella
problem längs vägen. När det gäller ”worst case scenario” så
kan det t.ex. vara att man får skjuta på det tänkta startdatumet
eller att behöva byta projekt. Vår erfarenhet är dock att alla varit
mycket hjälpsamma för att lösa eventuella problem och ändra
startdatum och projekt är de flesta vana vid i forskarvärlden.
Man kan också behöva räkna med ett glapp mellan starten av
postdoc och utbetalning av medlen. Det man behöver tänka på
att ha ordnat innan avresa inkluderar:
• Giltigt pass för hela perioden inkl. för medföljande
• Visum och ev. hälsoundersökningar som krävs
• Boende
• ev. URA-kontrakt (se Arbetsgivarverkets hemsida för mer
information)
• Försäkringar (behövs privat?)
• Ev. barnomsorg eller skola
• Sysselsättning för medföljande?
• Budget
•Informera egna arbetsplatsen
I övrigt kan det vara bra att man har kopia på olika dokument
som styrker ens person och karaktär (personliga referenser) då
detta ofta behövs när man ska ansöka om allt från boende till
bank.
Visum

Visum kan ta en stund att fixa då det är ganska mycket som ska
fyllas i och skickas med. För Australien fanns bra information
på www.immi.gov.au och det fungerade bra att maila frågor till
ambassaden i Berlin som sköter visumansökningar från Sverige.
Det är bra att söka rätt visum. För Australien finns det särskilt
visum för gästforskare som innebär en rad förmåner inklusive
gratis skolgång (för barnen). Börja i tid, kompletteringar kan
ta några veckor extra. Har man inga speciella (eller allmänna)
sjukdomar eller andra speciella omständigheter så är visumprocessen skapligt enkel, och rentav njutbar om man gillar papper.
Har ni någon hjälp med visumansökan från där en av er ska
arbeta? Det kan vara till stor nytta.
Sjukvård

Sverige och Australien har ett avtal att man som svensk medborgare har rätt till sjukvård enligt allmänna sjukförsäkringen
(Medicare). Detta fixas på plats och man behöver ha med pass,
EU-sjukförsäkringskort samt kopia på godkänt visum. Observera att alla i familjen måste finnas på dokumentet.
Boende

Vi bokade båda "furnished apartment" (möblerad lägenhet) för
första tiden. Australien har en stor marknad för att hyra boende
för kortare eller längre tid. När det gäller att hyra långtidsboende
här så kan man antingen hyra privat eller via olika mäklare. Vi
använde oss av realestate.com.au men det finns flera alternativ.
Vid ansökan (som oftast görs online) krävs diverse dokument
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så det är bra om man har kopia på pass, körkort (även internationellt om man har), anställningsavtal (för att se att man har
lön), ibland skrivna referenser (både privata och professionella),
professionell kreditering (exempelvis specialistbevis), bankuttdrag etc. Det är bra att ha allt förberett eftersom det är ganska
snabba puckar. Beslut om uthyrning kan tas inom 24-48 timmar.
Vi hade båda finansiering från Sverige och hade nytta av engelska intyg på att vi hade medlen (från den som administrerar
forskningskontot) som säkerhet.
Jenny: Vi letade långtidsboende (lägenhet) när vi väl var på plats.
Eftersom vi inte varit i Sydney innan och inte hade helt koll
på vilka områden vi kunde tänka oss bo i så bestämde vi att
första tiden bo nära mitt jobb. I slutänden bestämde vi oss för
att bo nära stranden vilket blev längre för mig att pendla men
det känns som att det blir bättre för övriga familjen som var
hemma heltid. Man får kolla lite på hur lång tid det tar att ta
sig till och från olika platser och vilka möjligheter till pendling
det finns därifrån.
Boendet i Sverige

Jenny: Vi valde att hyra ut huset i Sverige under tiden och där
finns det ju massa olika alternativ att fundera kring. Vi annonserade på alla möjlig olika ställen och anlitade också ett företag
som heter Samtrygg som specialiserar sig på andrahandsuthyrning. I slutänden hyrde vi ut privat. Vissa säger att det är jättelätt
med uthyrning och andra säger att det är svårare. Vår erfarenhet
är att börja i god tid om man kan så att man slipper fixa det hela
efter att man rest.
Magnus: Vi fick tag i en brasiliansk familj via Blocket som visade
sig vara händiga; huset har aldrig sett så bra ut varken före eller
efter. Bra att skriva kontrakt för andrahandsuthyrning där detaljer inklusive hyra, skador och uppsägningsperioder regleras.
Det finns bra mallar för detta på nätet.
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Flygresa

Flygresa kan man ha många olika åsikter om och sen beror det
ju lite på hur van familjen är att resa. Vi flög båda StockholmDubai-Sydney och det funkade väldig bra. Kanske kan man hitta
lite billigare biljetter men för vår del var det klart värt att ha så
kort restid som möjligt och flygbolaget vi valde hade jättebra
service vilket var mycket värt då vi reste med små barn. När det
gäller jetlag och barn: det är nog väldigt individuellt men räkna
med minst en vecka men upp-ned-vända sov och vaken tider,...
Bil och transport

Jenny: Vi valde att inte ha någon bil utan använde oss av en s.k.
”car share”. Detta fungerade bra och var smidigt för vår del. I
övrigt bodde vi med stor närhet till bra och smidiga publika
transporter. Beroende på var man bor kan det ju dock var en
fördel att ha egen bil.
Magnus: Vi fick låna en bil via en australisk kollega vilket var
smidigt för oss. Kolla upp om det fungerar med svenskt körkort,
och vilken sida av vägen som rekommenderas.
Bank

Vi upplevde båda att det var väldigt smidigt att fixa bankkonto.
Man kunde t.o.m. göra det hemifrån och sedan aktivera det
när man kom till Australien. Hade man öppnat konto mer än 3
veckor innan man anlände så fanns bankkort färdigt när man
aktiverade kontot.
Skola och förskola

Jenny: Vi hade inte våra barn (1,5 och 4,5 år när reste från Sverige) i förskola eller skola under större delen av vår tid i Sydney
utan min man var föräldraledig med dem. Dock började äldsta
barnet kindergarten (motsvarande förskoleklass) under tiden
varit här och det fungerade jättebra. Man betalar ca 15 000 SEK
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per halvår + kostnader för skoluniform och visst skolmaterial.
Vad gäller avgift för dagis/förskola är det stor skillnad i pris mot
hemma för förskola/dagis och det är dyrare än skola.
Magnus: Vi förhörde oss hos motsvarande kommunen innan
vi reste och barnen hade, i och med forskningsvisumet, rätt till
skola (inom en viss radie); det var bara att tåga upp och anmäla
sig efter ankomst.
Jenny igen: Något som kan vara bra att tänka på är att om man
är borta från Sverige 1 år eller längre (>364 dagar) räknas man
som utflyttad vilket innebär att man när man kommer hem
endast har rätt till lägsta nivå på alla ersättningar från Försäkringskassan innan man har jobbat i Sverige en viss tid. Detta
är ju egentligen inte ett problem om man inte blir sjuk eller så
men kan vara bra att veta om så att man inte får veta det i efterhand. Dock kvarstår föräldradagar och man kan ta ut dem som
vanligt när man är åter i Sverige men som sagt så får man inte
sin tidigare nivå utan man får lägsta nivå. Det som också kan
vara bra att veta är att om man är anställd av statlig myndighet
(eller kan bli under postdoc-tiden) och betalas av denna under
sin vistelse här kan man skriva ett s.k. URA-kontrakt och då
räknas man fortfarande som boende i Sverige under hela tiden
som kontraktet löper. Då kan man också (om det skulle vara
aktuellt) ta ut föräldradagar som om man var boende i Sverige.
Kontraktet kan också omfatta medföljande.

man är. Det är också så att man kräver ex. rekommendationsbrev
i större utsträckning (ex. vid sökande av bostad är detta viktigt)
och det kan därför vara klokt att ha detta klart innan man åker.
Sammanfattningsvis kan vi båda varmt rekommendera att göra

internationell postdoc. Det kräver ganska mycket planering och
jobb men fantastiskt spännande, lärorikt och givande erfarenhet.
Om möjligt är det bra att redan ha startat samarbete, och om
möjligt publicerat ihop med värdenheten. Får du inte pengar
första året, slipa på planen och försök igen nästa! Kör hårt. Generellt var det rätt intensivt för oss de allra första veckorna men
alla var väldigt trevliga och hjälpsamma på ett genuint sätt och
vi tycker att det mesta funkat över förväntan. Så, var det värt
jobbet? Absolut!

Generellt att tänka på

Vi är bortskämda med våra personnummer och att det mesta
är kopplat till detta eller går att koppla till det. Det här är mer
unikt än vi inser och i Australien styrks istället många saker av
papper såsom elräkning eller hyra för att man ska kunna bevisa
att man ex. bor på den adress man gör eller är den man säger att
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MAGNUS EKSTRÖM

JENNY THEORELL-HAGLÖW

Med dr, specialistläkare,
Blekingesjukhuset, Karlskrona

Med dr, leg. sjuksköterska,
Akademiska sjukhuset, Uppsala
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Praktisk kurs i bronkoskopi
Karolinska Universitetssjukhuset
Stockholm
30 januari - 1 februari 2018

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 tisdagen den 30 januari och slutar kl 15.30 torsdagen 1 februari 2018.
Plats: Simulatorcentrum, KTC, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.
Kursavgift: 7000 SEK (inkluderar lunch x 3 och kursmiddag onsdag den 3 februari).
Sista anmälningsdag: 30 oktober 2017, 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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Välkommen till

SVENSKA LUNGKONGRESSEN 2018

Linköping • 17-19 april
i samarrangemang med

SFFA:s vårmöte 2018

Linköping • 16 -17 april

Så grant står Östergyllen…
Välkommen till Linköping 16-19 april 2018!
Då står Allergicentrum och Lungmedicinska kliniken på Universitetsjukhuset värdar för fyra spännande dagar på
Konsert & Kongress i Linköping.
•
•
•

På måndagen har Svenska Föreningen För Allergologi (SFFA) sitt vårmöte.
Tisdagen blir gemensam utbildningsdag
Onsdag och torsdag fortsätter Svenska Lungkongressen

Vi jobbar för ett program som ska vara intressant för såväl läkare, sjuksköterskor och paramedicinare.
Besök gärna vår hemsida, www.lungkongressen.se, för mer information om både SFFA:s Vårmöte och
Svenska Lungkongressen.
/Organisationskommittéen i Linköping

Anmälan till SFFA:s vårmöte och Svenska Lungkongressen finns på:

www.lungkongressen.se
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Kurs i Lungcancer
Akademiska sjukhuset
Uppsala
21-24 maj 2018
Denna kurs syftar till att ge den blivande lungmedicinaren kunskaper om klinisk
bild, utredning och behandling av lungcancer och mesoteliom. Som föreläsare
kommer lunginriktade lungmedicinare, radiologer, onkologer, patologer och thoraxkirurger finnas. Vid sidan av katedrala föreläsningar kommer deltagarna delta i
interaktiv inlärning av kursinnehållet genom seminarier och diskussioner i mindre
grupper. Kursen uppfyller kurskravet i delmål 6 i SOSFS 2008, respektive delmål
c8 i SOSFS 2015.

Tid: 21-24 maj 2018 (Start 21/5 kl: 9.30, avslut 24/5 kl 14.00).
Plats: Akademiska sjukhuset, Uppsala.
Kursens målgrupp: ST-läkare inom lungmedicin. I mån av plats även blivande onkologer.
Antal deltagare: 25 platser
Avgift: 7500kr, inkl kursmaterial, fika och kursmiddag (onsdag kväll).
Logi: Boende bokas och bekostas av deltagaren själv.
Kursledning och kursansvariga: Kristina Lamberg Lundström & Shadi Amid Hägg, Sektionen för lungmedicin, Hjärt-lungmedicin & klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala.
Kurssekreterare: Gun-Marie Bodman, tel: 018-6110229,
		
e-post: gun-marie.bodman.lund@akademiska.se
Sista anmälningsdag: 4 mars 2018. Antagningsbesked skickas ut senast 18 mars.
För anmälningsblankett se SLMF:s hemsida (http://slmf.se/kalendarium)
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Respiratory Updates 2017

STOCKHOLM PROGRAMME

Taking place on 17 November, 2017
Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, 111 64, Stockholm, Sweden
Chaired by: Christer Janson, Anders Blomberg and Jørgen Vestbo
All presentations will be delivered in English

09:00–10:20 COPD
TIME

SESSION

SPEAKER

09:00–09:40
09:40–10:20

GOLD 2017, any news or same same?
Rehabilitation in COPD 2017

Jørgen Vestbo
Thierry Troosters

10:20–11:40 Respiratory Infections
10:20–11:00
11:00-11:40

Bronchiectasis: old disease, new thinking
Pneumonia: the new management concepts

James Chalmers
Tobias Welte

11:40 – 12:20 Interstitial Lung Disease
11:40-12:20

IPF treatment: state of the art

Vincent Cottin

12:20–13:35 Speaker’s Corner
Break-out sessions. 1 per topic presented in the morning. Including lunch.

13:35-14:55 Asthma
13:35–14:15
14:15–14:55

Where is GINA heading?
New drugs in severe asthma

Arzu Yorgancioglu
Anneke ten Brinke

14:55–16:15 Lung cancer: New drugs – what is in it?
14:55-15:35
15:35-16:15

Targeted therapy
Immunotherapy

Sam Janes
David Felix Heigener

16:30–17:30 Speaker’s Corner
Break-out sessions. 1 per topic presented in the afternoon.

Stay at the

cutting edge

Styrelse
SLMF:s STYRELSE

SFFA:s STYRELSE

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

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

Stefan Barath
Tillträdande ordförande
Hjärt- och Lungdivisionen, Lung- och allergisektionen,
Enheten för thoraxonkologi och intervention, Skånes
Universitetssjukhus, 222 42 Lund, Tel: 046-171565,
tilltr-ordforande@slmf.se
Hanan Tanash
Vice ordförande
Ansvarsområde: Remissgranskning
Skånes Universitetssjukhus, Lung-och Allergisektion, Inga
Marie Nilssons gata 46, 214 21 Malmö, Tel: 040 33 21 80,
vice-ordforande@slmf.se
Helena Engström
Facklig sekreterare
Ansvarsområde: Protokoll och kallelser
Lungmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset
581 85 Linköping, Tel: 010-103 00 00, facklig-sekr@slmf.se
Ludger Grote
Vetenskaplig sekreterare
Lungkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Bruna Stråket 11, 413 45 Göteborg, Tel: 031 342 10 00,
vetenskaplig-sekr@slmf.se
Olga Pettersson
Kassaförvaltare
Ansvarsområde: Medlemsansvarig
Stockholm kassor@slmf.se
Fredrik Sundbom
Ledamot, redaktör
Ansvarsområde: Medlemstidning
Lung-och allergisektionen, Hjärt-lungsjukdomar och
klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala,
Tel: 018-611 00 00, redaktor@slmf.se
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