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Annons

Ledare SLMF

Vetenskapliga sekreteraren har ordet

Lungmedicin – kunskapsstyrd med en
stark utveckling
Bästa kollegor inom lungmedicin!

V

intern är på gång. Liseberg har tänt sin stora julstjärna,
övrig julbelysning syns väl i Göteborg och det blåser lagom runt husknutarna. Det är tiden där hösten slår om
mot vintern och jag börjar ser fram emot stämningen runt jul
och nyår med sin tid för reflektion. Jag minns sommarens början
och de fantastiska dagarna i Visby i samband med den Nordiska
Lungkongressen. Jag blev invald som vetenskaplig sekreterare i
föreningens styrelse och under tiden har jag långsamt lärt mig
de uppgifter inom föreningens arbete jag ansvarar för (tack
Anders och hela styrelsen för allt tålamod!). Det är mina fantastiska företrädare på denna post som har lagt ner så mycket
energi, att det idag finns ett väldefinierat program framför mig.
Mitt mål är att med stort intresse, nyfikenhet, och efter bästa
förmåga försöka fylla ut denna funktion för föreningens och
lungmedicinens bästa.
”Lungmedicin – en specialitet i förändring”, det var titeln på

Anders Blombergs första ledare som vetenskaplig sekreterare
hösten 2013. Han lyfte fram att lungmedicinens diagnos och
metodspektrum hade förändrats och att det var ännu mer
SLMF:s uppgift att sprida kunskap och katalysera gemensamma ansträngningar att vidareutveckla specialiten i denna tid av
förändring. Idag, fyra år senare, kan man konstatera att Anders
analys och framtidsvision var högst relevant och att den fortfarande är aktuell. Betydande förbättringar har lyfts fram, till
exempel inom onkologi-, KOL- och astmaforskningen. Diskussion om betydelsen av olika fenotyper och dess karakterisering
har tagit fart i många sjukdomsgrupper. ”Personalised medicine”
och metoder för anpassning till en mer skräddarsydd terapi är
slagorden som hörs på flera symposier vid både stora och små
konferenser. Och föreningen har tack vare insatsen av många
eldsjälar byggt upp ett omfattande utbildningsprogram främst
för våra ST-läkare.
Digital Tsunamivåg och ”Fake News”: Mina barn lär sig i skolan

mycket om ”källkritik”, förmågan att granska sanningshalten och
betydelsen av information. Det gäller ju oss yrkesverksamma
lungmedicinare och lungforskare att också bibehålla ett helikopterperspektiv över utvecklingar inom vår specialitet. Men en
explosion av nya tidskrifter medför fenomenet att man knappast
i sitt eget specialområde kan hålla takt med nyhetsflödet. Vi blir
nästan beroende av meta-analyser, SBU-rapporter och behandlingsriktlinjer för att kunna förstår och värdera all information.
Här fyller ju SLMF en mycket viktig funktion även framöver
att samordna riktlinje- och kvalitetsarbete men också genom
den Vetenskapliga Kommittén att utveckla viktiga vetenskapliga
frågeställningar som är relevanta för vårt specialistområde.
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Svensk Lungmedicinsk Kongress 2018 i Linköping: Jag vill gärna

göra er nyfikna på 2018 års lungmedicinska kongress i Linköping
där arbete i den lokala organisationskommittén med Helena
Engström i spetsen pågår för fullt (v.g. och läs mer information
även i denna nummer av LoAF). Översiktlig sammanfattning
om relevanta nyheter inom flera lungmedicinska områden som
KOL, astma, lungcancer, thoraxradiologi och sömnrelaterade
andningsstörningar blir en viktig programpunkt. Flera av våra
kära kollegor kommer att ta sig tid för att källkritiskt bearbeta den stora informationsmängden och därefter informera
oss om relevanta nyheter och uppdateringar. En annan viktig
del i programmet avser att lyfta fram de kvalitetsregister som
bedrivs i samarbete med SLMF – t.ex. luftrörs-, cancer-, och
SWEDEVOX register. Många SLMF-medlemmar och personalen på våra vårdenheter lägger ner mycket engagemang för
rapportering av registerdata, men det är fortfarande oklart hur
mycket av dessa data används och diskuteras för patienternas
och enhetens nytta. Kongressen vill bidra till intensiv diskussion
och interaktion mellan professionen och register som förhoppningsviss leder till mer forskning och utveckling framöver. En
nyligen startad multi-center studie om olika användningstider
för syrgasbehandling (med Magnus Ekström som ansvarig forskare) utgår från SWEDEVOX-registret och är ett bra exempel
för denna typ av registerforskning. En tredje komponent bir en
diskussion av de telemedicinska lösningar som redan finns eller
kommer att finnas inom lungmedicin. Teknologin utvecklas i
rasande fart och vi behöver lära oss hur vi kan integrera dem i
våra befintliga vård- och forskningsstrukturer. Det är dessutom
mycket betydelsefullt för kongressen att alla aktiva forskare bidrar med sina nyaste forskningsrön. Som tidigare kommer vi
att sammanställa ett intressant program med den mest aktuella
forskningen i Sverige baserad på inskickade abstrakts. Så markera datumet för SLK 2018 i era almanackor (17-19 april 2018)
och registrera både ert deltagande och era abstrakt på hemsidan
(www.lungkongressen.se).
Vilka utvecklingar är på gång gällande forskning och utbildning inom SLMF? Utbildning av ST läkare är en stor succé vilket

innebär att man kontinuerligt utvärderar dagens kursverksamhet men samtidigt utvecklar nya utbildningsformer. En ny omgång av specialistexamen äger rum under våren i Örebro med
Margaretha Smith, Lennart Nilholm och Anders Blomberg som
examinatorer. Berörda får mer information genom hemsidan.
Margareta Smith med flera lanserar en satsning på ”post graduate” utbildning riktad till alla specialister inom föreningen.
Som ett pilotprojekt startas under våren 2018 en föreläsningsserie om svår astma (5 platser i Sverige, håll utkik efter annon-
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Ledare SLMF

seringar!). Vetenskapliga kommittén diskuterar med styrelsen
om föreningen kan utlysa ytterligare forskningsstöd för yngre
forskare – en viktig satsning för framtiden? På hemsidan skall vi
införa en specifik plats för det arbete som bedrivs i VK, till exempel en förteckning av stora pågående forskningsstudier inom
ämnesområde. Även listan av avhandlingar inom lungmedicin
behöver uppdateras mer regelbundet. I dagens exemplar startas
en ny serie i LoAF där de stora lungmedicinska enheterna och
universiteten berättar om sina olika forskningsgrupper och inriktningar. Först ut är Umeå, därefter följer Uppsala, Göteborg,
Stockholm, Linköping, Malmö/Lund och Örebro under 2018.
Jag hoppas att ni uppskattar informationen om kommande rön!
Just nu pågår urvalet av pristagare för SLMF:s stora forskningsanslag. Vi har fått in 17 verkligen högkvalificerade ansökningar
vilket är ”all time high” och gör beslutet mycket svårt. Men det
ger oss ett kvitto om hur stark lungmedicinsk forskning är i
Sverige.

över de delvis stora ändringar som pågår i våra organisationer så
är jag fast övertygad om att vårt arbete alltid förblir kunskapsstyrt. Därför behöver vi själva hålla i taktpinnen och bidra med
att lyfta denna kunskapsnivå till våra patienters nytta. SLMF:s
roll i detta arbete är mycket betydelsefull och jag ser fram emot
att vara en del i det framöver.
Avslutningsvis ser jag mycket fram emot trevliga och spännande
möten med många av Er framöver och jag önskar alla en fin
avslutning av året, en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR 2018.

Lungmedicin – en kunskapsstyrd specialitet. All framtida ut-

veckling inom vår lungmedicinska disciplin förblir stark knuten
till en fortsatt styrka i både den basala och den kliniska forskningen. Det gäller såväl stora satsningar hos etablerade forskargrupper som mindre utvecklingsarbeten på vårdenhetsnivå
– alla insatser behövs för en fortsatt god utveckling. Även om
vi under vissa perioder och omständigheter känner en stark oro
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Vetenskaplig sekreterare
Svensk Lungmedicinsk Förening
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Annons

Lungmedicinsk Road Show
Tema: Svår Astma
GODKÄNT AV SLMF*

SAVE THE DATE!

Vill du veta mer om Svår Astma?

Stockholm
5 februari

I så fall är du varmt välkommen till ett av våra
möten i vår! Vi ägnar en kväll åt ämnet samtidigt
som du får möjlighet att träffa likasinnade kollegor
från hela regionen och njuta av intressanta
diskussioner och trevligt mingel. Mötet är
kostnadsfritt för all sjukvårdspersonal, så tipsa
gärna vänner och kollegor!

Linköping
13 februari

Preliminärt program
17.00 – 17.30
Välkomna med kaffe & smörgås
17.30 – 18.30
Del 1 – Utredning och bedömning
av svår astma
18.30 – 18.45
Kaffepaus
18.45 – 19.45
Del 2 – Behandling av svår astma
19.45 – 21.30
Avslutande mingelbuffé

Göteborg
7 mars
Malmö
4 april

Föreläsare (två per tillfälle)
Leif Bjermer, Barbro Dahlén, Ulla Nyström, Teet
Pullerits & Thomas Sandström

Umeå
8 maj

Anmälan och mer information hittar du på

www.slmf.se/kalendarium
Arrangör: Mediahuset i Göteborg AB
*SLMF UTBILDNINGSUTSKOTT GÅR I GOD FÖR DET VETENSKAPLIGA INNEHÅLLET PÅ DETTA MÖTE

Vid frågor gällande detta eller andra av våra möten och utbildningar,
vänligen kontakta Niklas Lundblad på Mediahuset:
Direkt: 031 – 707 24 40, Mobil: 070 – 674 86 89 Email: niklas@mediahuset.se
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Ledare SFFA

Kära vänner och medlemmar i SFFA

E

tt halvt år har nu gått sedan jag tog över som ordförande
i föreningen. Det har varit en rolig tid med mycket arbete
framför allt för att genomföra IgE 50 år mötet. Vi hade
280 anmälda till mötet och endast en handfull uteblev. Mötet
blev lyckat med många bra föreläsare från Sverige och Europa.
En sammanfattning från mötet finns i detta nummer av Lung
och Allergiforum.

var mycket intressant för oss som arbetar med allergier. Där
visar ett oberoende hälsoföretag (Fair Health) i USA att antalet
personer som kräver ersättning av sitt försäkringsbolag och får
det för allergiska reaktioner på mat har ökat med 377 % under
de 10 senaste åren. Även i Sverige finns det en känsla av att matallergier ökas men det är svårt med tillförlitliga data.

En av de största utmaningar vår förening står inför är bristen

på allergologer både för barn och vuxna. SFFA har tillsammans
med Barnallergisektionen (BLFA) under vintern/våren 2017
författat en skrivelse till Socialdepartementet och hälsoministern för att uppmärksamma på brister i allergisjukvården och på
ojämlikheten över landet. I vissa delar av Sverige finns inga allergologer alls trots att jag är övertygad om att det finns allergiker
i hela Sverige. SFFA och BLFA föreslår följande för att förbättra
och skapa en mer jämlik vård för de allergisjuka i Sverige:
1. Ställ krav på att de riktlinjer Socialstyrelsen tagit fram om
astma under 2015 implementeras i hela landet.
2. Motsvarande riktlinjer behöver tas fram för både barn och
vuxna gällande födoämnesallergier, allergier i luftvägarna och
allergier i hud inklusive kontaktallergier.
3. Arbeta fram en strategi för att öka antalet specialistläkare
inom allergologi.
4. Arbeta för att behandling med allergivaccination blir jämnt
fördelad i Sverige.
5. Öka kunskapsspridningen genom en ökad satsning på de organisationer och specialistföreningar som idag arbetar med
astma- och allergifrågor.
6. Uppmärksamma de kostnader som uppstår då personer med
allergi inte erhåller en optimal vård. Satsa resurser på att reducera kostnader och lidande hos denna eftersatta patientgrupp.
Under året har patientorganisationer samarbetat med SKL vilket

lett till att 22 nationella vårdprogram ska tas fram för 22 olika
programområden (diagnosgrupper och vårdområden). Förebilden är arbetet med Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan och införandet av standardiserade vårdförlopp. Nationella
samverkansgruppen för kunskapsstyrning är kontaktad för att
försöka påverka så att allergologi står på agendan. Utifrån dessa
programområden pågår just nu en genomgång av Socialstyrelsen
för att prioritera insatser gällande hälso- och sjukvård. Vi jobbar hårt även här för att allergologi tas med i prioriteringen. Ett
önskemål från många inom allergologi är ett nationellt program
för allergisjukdomar.
Svenska Livsmedelsverket har fått ett regeringsuppdrag att se
över riktlinjer och direktiv för matallergi vilket är mycket glädjande. Ett uppstartsmöte kommer att ske i januari 2018. Strax
innan jag fick veta detta med Livsmedelsverkets nya uppdrag
fick jag kännedom om en artikel i The Wall Street Journal som
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Många av oss har även deltagit i European Respiratory Society

(ERS) i Milano och Pediatric Allergology and Anaphylaxis Meeting (PAAM) som varit några av de möten som gått av stapeln
under hösten. Jag var inte på ERS möte men har hört att det var
bra och givande. PAAM som i år var i London är ett mycket
mindre möte, min egen uppskattning cirka 500-600 deltagare,
men var trevligt och givande. Det jag framför allt tog med mig
hem var att vi inte ska glömma bort diagnosen eosinofil esofagit
samt att om man är allergisk mot cashew är man allergisk emot
pistage, samma gäller valnöt och pecan.
Nu får vi blicka framåt mot nästa år och nya utmaningar och
nya vetenskapliga möten då vi kan lära oss nytt. Tänk så härligt
att aldrig bli fullärd utan alltid kunna få nya kunskaper.
I dessa mörkrets tider påminner jag er alla om att inte förbanna mörkret utan tända ett ljus i stället!

CAROLINE NILSSON

Ordförande SFFA
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STIPENDIUM FÖR SJUKSKÖTERSKOR
INOM LUNGSJUKVÅRD

Allergispecialist sökes till Astmaoch Allergimottagning i Stockholm

SLIF utlyser med stöd av Boehringer-Ingelheim AB
för andra året, ett stipendium som avser framtida
utbildning och forskning och som skall ge mervärde till hälso- och sjukvården inom lungmedicin.
Stipendiet gäller sjuksköterskor medlemmar i SLIF.
Stipendiet kan användas till omkostnader i samband med fortbildning t.ex. kongressresa eller eget
utvecklingsarbete, forskning eller annat kvalitetsarbete.

På vår mottagning, som ingår i PTJ-koncernen och
ligger vid S:t Görans sjukhus, tar vi emot patienter
över 16 år för utredning av astma och allergier.
Vi utreder med spirometri, pricktest, NO samt
födoämnes- och bronkialprovokationer.

Stipendiet delas ut en gång per år av SLIFs styrelse
i samband med Svenska Lungkongressen.
Beslut om tilldelning fattas av SLIFs styrelse.
Styrelsens bestlut kan inte överklagas.
Vid utdelandet skall motivering av valet av
mottagare presenteras för föreningen.
Nominering till stipendiet 2018 skall vara SLIFs
styrelse tillhanda senast 1 mars 2018 och kan
gälla enskild person eller grupp.
Nomineringen skickas till maria.olin@sll.se

Vårt team består av 3 läkare, 4 sjuksköterskor och
en administratör. Vårt mål är att ha en hög kvalitet i
det vi gör och vi strävar efter att ligga i framkant vad
gäller nya rön samtidigt som vi eftersträvar en god
arbetsmiljö för alla. Vi har god kontinuitet och vår
mottagning har nu funnits i 19 år.
Vi söker dig som vill jobba med oss, heltid eller deltid,
inom vårdval eller Nationella taxan.
Hör av dig till oss för mer information.

Astma & Allergimottagningen vid S:t Görans sjukhus
Telefon: 08-441 33 70
E-post: par.gyllfors@astma-allergi.se
Pär Gyllfors • mobil 0736 130758
E-post: victoria.strand@astma-allergi.se
Victoria Strand • mobil 0727 356564
Hemsida: www.astmaallergi.praktikertjanst.se

Foto: UNHCR/Haidar Darwish

När snön faller
kan vi inte låtsas
som det regnar.

Vintern i ett flyktingläger är svår med snö och iskalla vindar. För människor som tvingats
fly för livet, fortsätter nu kampen för att överleva. Med din hjälp får fler en varmare vinter.
SMS:a VÄRME till 729 80 och ge 150 kr eller ge en gåva på sverigeforunhcr.se
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Forskning

Svensk lungforskning i fokus
All medicinsk forskning är idag att betrakta som i princip helt

globaliserad. Oavsett var en studie är gjord eller var en artikel
är skriven kan vem som helst, var som helst hitta den via PubMed på ett ögonblick. En forskargrupp i Sverige kan ha mer
gemensamt med en grupp i Australien än med kollegorna på
samma klinik. Vi odlar djupgående och smala intressen och
landsgränser har inte någon större betydelse för informationsutbytet. Samtidigt har SLMF svensk lungmedicin i fokus, och
för den som är kliniskt verksam inom lungmedicin i Sverige
har det förstås betydelse vilken forskning som bedrivs i landet.
Under det senaste året har vi inom SLMF därför diskuterat
möjligheterna till att göra ett temanummer av Lung- och allergiforum, med en genomgång av det aktuella läget i svensk lungforskning. Vad händer just nu, vilka är de stora projekten och
vad gör våra forskande kollegor på andra orter? Vi tror att det

ligger i många av våra medlemmars intresse att få en översiktlig
uppdatering från universiteten runtom i landet. Så snart vi började samla in och sammanställa materialet insåg vi dock vilken
omfattande forskning som bedrivs inom svensk lungmedicin.
Att samla allt i ett nummer av Lung- och allergiforskning låter
sig inte göras. Därför börjar vi nu vår serie om svensk lungmedicinsk forskning med Umeå universitet. Därefter kommer
Uppsala och Göteborg att följa under 2018.
FREDRIK SUNDBOM

Redaktör
RAGNBERTH HELLEDAY

Ordförande SLMF
LUDGER GROTE

Vetenskaplig sekreterare SLMF

Lungforskningen i Umeå
– en upptäcktsresa bland bronkoskop,
luftföroreningar, astma och KOL

L

ungforskningen vid Umeå universitet/Norrlands universitetssjukhus är ung i jämförelse med motsvarande forskning
på andra universitetsorter. Först att bli medicine doktor
i lungmedicin i Umeå var Rune Lundgren, som 1982 disputerade på temat fiberoptisk bronkoskopi. Därefter har ett fyrtiotal
nya doktorer sett sitt ljus inom olika områden av lungmedicinsk
forskning, men främst har fokus legat på bronkologisk forskning
(inom astma/KOL liksom effekter av luftföroreningar), epidemiologi samt sömnapné.
Astma

Under 80- och 90-talen ägnade flera av Umeås lungforskare sitt
engagemang åt studier av astma, bl.a. viktiga bakomliggande
mekanismer av betydelse för diagnostik (Ädelroth 1986) samt
läkemedelseffekter, initialt betydelsen av inhalationssteroider
(Ädelroth 1990). Därefter genomfördes också flera studier som
kartlade effekterna av långverkande beta-2-agonister bl.a. deras
tidskinetik och effekter på luftvägsinflammation (Wallin 1990,
1993 och 1999). Noteras bör att flera av dessa studier bygger just
på bronkoskopitekniken, där lungforskningen i Umeå varit bland
pionjärerna att använda och utveckla metodiken för fiberbronkoskopi i klinisk forskning.
Aktuell astmaforskning innebär för Umeås del framför allt
deltagande i U-BIOPREDs internationella forskarnätverk för
att studera olika astmafenotyper med bland annat sofistikerade
”omicstekniker”. Ett stort antal astmatiker av olika svårighetsgrad
har noggrant karakteriserats och kartlagts fenotypiskt genom
analyser av biomarkörer i blod, urin, inducerat sputum samt
bronkoskopi.
Lung & Allergiforum • Nummer 4/2017

Luftföroreningsforskning

Thomas Sandströms forskning om luftvägseffekter av luftföroreningar som svaveldioxid och kvävedioxid var banbrytande
och påhejad av handledarna Nils Stjernberg och Leif Rosenhall, då det var första gången någon genomförde bronkoskopi
med bronkoalveolärt lavage (BAL) för att studera akuta effekter
i luftvägarna efter exponering för luftföroreningar. Dessa initiala
studier har följts av ett stort antal, och teknikerna att studera
oxidativ stress och inflammation luftvägarna har hela tiden förfinats genom samverkan med flera olika forskargrupper. Som en
mycket lyckad utveckling av samarbetet med Professor Stephen
Holgates grupp i Southampton, UK, inom astmaforskningen,
kunde den unika glykolmetakrylattekniken (GMA) för färgning bronkslemhinnebiopsier inkorporeras i den lungmedicinska forskningen i Umeå. Tekniken innebär att millimeterstora
slemhinnebiopsier från luftvägarna inbäddas i ett plastmaterial
(GMA), vilket möjliggör ytterst tunna snitt (2 µm) genom biopsin för immunhistokemiska färgningar av celler, adhesionsmolekyler, cytokiner, olika kinaser etc. Listan av möjliga antikroppar
att använda för denna teknik har blivit allt längre genom åren,
men studier med GMA-tekniken hade inte varit möjliga om
inte forskningsingenjör Jamshid Pourazar helhjärtat engagerat
sig i immunhistokemisk forskning samt inhämtat och utvecklat
tekniken i Umeå. Förutom i Pourazars egen forskning har immunhistokemiska tekniker legat till grund för många av våra
luftföroreningsstudier, och en av lungans i Umeå viktigaste och
allra mest citerade studier (>500 gånger) bygger på immunhistokemisk analys av bronkslemhinnebiopiser efter akut exponering för dieselavgaser (Salvi 1999). Här visades att exponering
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Bronkoskopi är en av ”lungans i Umeå” viktigaste forskningsmetoder. Ovan till vänster ses Annelie Behndig undersöka en frivillig forskningsperson i en av många bronkoskopistudier. Till höger ovan ses via bronkoskopet en ”crista” varifrån slemhinnebiopsier tas (nedan höger). Till
vänster nedan ett cytospinpreparat med inflammatoriska celler från bronkoalveolärt lavage (BAL) och i mitten nedan en slemhinnebiopsi
från luftvägarna som inbäddats i GMA, snittats och färgats immunhistokemiskt. De färgade cellerna är lymfocyter, som typiskt identifieras
med röd ”ring staining” vid färgning med aminoethyl carbazole, AEC.

för dieselavgaser ger upphov till en kraftig neutrofildominerad
inflammation i luftvägsslemhinnan hos friska individer.
Ett annat samarbete som varit ytterst viktigt för utvecklingen
av luftföroreningsforskningen är samverkan med kardiologer i
Edinburgh. Epidemiologiska data visade att luftföroreningar inte
bara påverkade lungorna negativt utan även hjärt-kärlsystemet.
Vår grupp i Umeå var därför angelägen om att även kunna genomföra experimentella exponeringsstudier med kardiovaskulära endpoints för att undersöka de bakomliggande mekanismerna till hjärt-kärlsjuklighet relaterad till luftföroreningar.
Här initierades ett intensivt forskningssamarbete med Professor
David Newby och hans grupp av kardiologkollegor i Edinburgh.
Flera doktorander från Umeå vistades i Skottland för att lära
sig den unika underarmspletysmografitekniken, varmed endotelfunktion kan undersökas med golden standardmetodik, och
fyra skotska doktorander genomförde också större delen av
sina avhandlingsarbeten i Umeå. En rad studier av akut kardiovaskulär påverkan av dieselavgaser genomfördes således under
mitten-slutet av tvåtusentalets första decennium, och vi kunde
i upprepade undersökningar visa hur dieselavgaser negativt påverkar hjärta och kärl genom bl a försämrad blodkärlfunktion
och endogen fibrinolys liksom tecken till ökad blodproppsbildning (Mills 2005, Törnqvist 2007). Vi rapporterade även att ett
partikelfilter på avgasröret från dieselmotorn i stort sett tog bort
de negativa kärleffekterna och drog därmed slutsatsen att det är
de ytterst små partiklarna i dieselavgaserna som framför allt ger
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de hälsofarliga effekterna (Lucking 2011). I en mycket uppmärksammad studie publicerad i New England Journal of Medicine
beskrev vi även tillkomst av ischemiska EKG-förändringar under dieselexponering under lätt arbete hos individer med PCIbehandlad kranskärlssjukdom (Mills 2007).
På senare år har luftföroreningsforskningen även innefattat
mer ”moderna” men även historiska luftföroreningar såsom
biodieselavgaser och vedrök. Vi har genomfört de första exponeringsstudierna för biodieselavgaser och studerat såväl hjärtkärlpåverkan som luftvägsinflammation. Preliminära data visar
att avgaser från ren biodiesel (i detta fall rapsmetylester, RME,
som är vanligast i Sverige) ger likartad både akut vaskulär påverkan och luftvägsinflammation som avgaser från sedvanlig fossil
diesel. Nya studier med andra biodieselbränslen är på gång; i
första hand kommer in vitro-studier av kemiska karakteristika
och toxikologi av olika biodieselpartiklar att genomföras.
Ved är ett biobränsle som används sedan länge för uppvärmning och matlagning. Det är nu välkänt att lång tids exponering
för vedrök ger upphov till KOL hos ff.a. kvinnor i utvecklingsländer. Till skillnad från dieselavgaser ger vedrök inte upphov
till någon neutrofil luftvägsinflammation, utan de effekter som
visats talar snarast för att vedrök, som bildas vid ofullständig förbränning i en vanlig kamin, har en cytotoxisk effekt i luftvägarna
(Muala 2015). Dessa studier följs nu av ytterligare experimentella
exponeringsstudier samt in vitro-undersökningar av vedrökspartiklar. För att genomföra dessa sofistikerade exponeringsstu-
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Vänster - Exponeringskammaren vid svensk Maskinprovning, Umeå, som använts vid en lång rad exponeringsstudier för dieselavgaser, vilka
genererats med hjälp av en Volvo-motor (höger). Avgaserna späds med filtrerad luft till önskad partikelkoncentration och leds in i exponeringskammaren via ett rörsystem. Under exponeringarna övervakas avgashalterna noggrant med olika mätinstrument.

dier finns ett nära forskningssamarbete med docent Christoffer
Boman, som är förbränningsforskare vid Umeå universitet, samt
forskare vid FOI, Umeå.
Aktuell forskning innefattar ytterligare studier av de mekanismer som ligger bakom luftföroreningars negativa hälsoeffekter.
Här har tekniker som bl.a. mikroneurografi introducerats och
en första studie har genomförts, varifrån data nu bearbetas.
Med mikroneurografi kan efferent aktivitet i icke-myeliniserade C-fibrer registreras som ett mått på sympatisk nervaktivitet
i muskler, då det finns misstanke om att luftföroreningar kan
mediera sina negativa kardiovaskulära effekter via det automona
nervsystemet. Mikroneurografitekniken har inhämtats till Umeå
av Jenny Bosson och Greg Rankin och genomförs i samverkan
med australiensiska forskare.
Antioxidanter och oxidativ stress – vid exponering för
luftföroreningar och KOL

Forskning om antioxidanter och oxidativ stress samt deras betydelse vid exponering för luftföroreningar inleddes i mitten på
90-talet tack vare ett intensivt samarbete med Professor Frank
Kelly och Dr Ian Mudway, numera vid King’s College London.
Redan 1995 publicerades den första gemensamma artikeln där
vi beskrev kinetiken för påverkan på viktiga antioxidanter i
luftvägarna efter exponering för kvävedioxid (Kelly 1995); en
artikel som sedan skulle följas av åtskilliga inom detta forskningsområde. Vi visade bland annat att nivåerna av antioxidanter
i luftvägarna skilde sig mellan friska och astmatiker (Kelly 1999),
men att denna skillnad inte kunde förklara hur olika individer
påverkades av exponering för den viktiga luftföroreningen ozon
(O3) (Mudway 2001). Inte heller kunde vår hypotes att tillskott
av antioxidanter skulle kunna skydda mot de skadliga effekterna
i luftvägarna av exponering för ozon bekräftas (Mudway 2006).
Under senare år har vårt intresse för betydelsen av oxidativ
stress och antioxidanter vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom
(KOL) ökat, och vi har genomfört en rad studier, i vilka vi även
studerar luftvägsinflammation, proteas-antiproteasbalans och
accelererat åldrande vid KOL. Dessa studier har även genom-
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förts i samarbete med docent Anne Lindberg vid OLIN-studierna i Norrbotten och professor Anders Bucht vid FOI, Umeå
och beskrivs mer nedan.
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

En naturlig fortsättning av ”Lungans” i Umeå bronkologiska
forskning var att implementera metodkunskapen från luftföroreningsforskningen även i den kliniska vardagen, i första hand
inom studier av KOL. Studier av t.ex. lymfocyter med flödescytometri och immunhistokemi har gett ny kunskap om vilka
lymfocytsubtyper som påverkas vid rökning respektive vid KOL
(Roos-Engstrand 2009 och 2011), och denna forskningslinje
fortsätter.
En ny forskningslinje har även utvecklats tillsammans med
OLINs (Obstruktiv Lungsjukdom I Norrbotten) populationsbaserade KOL-studie. Här har förutom rent epidemiologiska
studier av sambandet hjärtsjukdom-EKG-förändringar-KOL
(Nilsson 2015) samt biomarkörer såsom systemiska matrixmetalloproteasers (Linder 2015) betydelse för prognos vid KOL,
patienter och kontroller till en unik studie med bronkoskopi av
KOL-patienter med stabil respektive snabb försämring i lungfunktion genomförts. Här visade det sig att trots ett stort populationsbaserat studieunderlag på initialt nära 2000 individer, var
det svårt att rekrytera 15 individer till respektive studiegrupp.
Emellertid är bronkoskopistudien slutförd, och resultaten bearbetas av tre doktorander som knutits till KOL-forskningen. Målsättningen med denna så kallade ”KOLIN-studie” är att studera
luftvägsinflammation med fokus på lymfocytsubtyper, proteasantiproteasimbalans och andra biomarkörer liksom markörer
för ökat åldrande i luftvägarna i relation till lungfunktionsförsämring och tobaksrökning.
Aktuella KOL-projekt innefattar även medverkan i SCAPIS
(Swedish CardioPulmonary bioImage Study), där förekomsten
av hjärt-kärl- och lungsjukdom studeras hos 30 000 svenskar
mellan 50–64 år, varav 2500 i Umeå. Här har Umeå en unik möjlighet att bidra med intressanta projekt, då den unika biobanken
i Umeå innehåller blodprover från ett stort antal av individerna
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"Vi var mycket tidiga med att starta ett sömnlaboratorium
med polysomnografi för utredning och forskning
om sömnapné."

som undersöks i SCAPIS-projektet, dvs de patologiska fynd som
identifieras i SCAPIS kan matchas med förändringar i ”biomarkörer” insamlade i vissa fall upptill 10–20 år tidigare.
Vidare medverkar Umeå i det s.k. BRONCHO-SCAPIS-projektet, i vilket samtliga aldrig-rökande individer med kronisk
luftvägsobstruktion i SCAPIS identifieras och kallas till vidare
undersökningar. Målsättningen är att med sofistikerade metoder inklusive bronkoskopi studera orsaker till och mekanismer
bakom varför aldrig-rökare utvecklar en KOL-likande lungfunktionsnedsättning.
Sömnapné

Vid dåvarande Lung- och Allergikliniken inleddes utredning och
forskning om sömnapné redan under 1990 talet. Forskningen
under ledning av Docent Karl Franklin har alltsedan dess varit
internationellt uppmärksammat pga. flera banbrytande studier
med stöd från bl.a. Hjärt-Lungfonden och Vetenskapsrådet om
sömnapné vid hjärt-kärlsjukdom och utvecklandet av sömntandställning som behandling vid sömnapné.
Vi var mycket tidiga med att starta ett sömnlaboratorium
med polysomnografi för utredning och forskning om sömnapné.
Carin Sahlin, BMA och Med Dr, är certifierad EEG-tolkare av
polysomnografi vid Stanford i USA. Hon är i dag Sveriges mest
erfarne inom området och tolkar även polysomnografiundersökningar från Uppsala och Stockholm.

Umeå universitets lungforskningsgrupp 2017
Anders Blomberg, professor, överläkare
Thomas Sandström, professor, överläkare
Karl Franklin, docent, universitetslektor, överläkare
Nikolai Stenfors, docent, universitetslektor, överläkare
(Ansvarig för lungforskningen i Östersund)
Anne Lindberg, docent, universitetslektor, överläkare
(Ansvarig för lungforskningen i Sunderbyn)
Anders Bucht, adjungerad professor
Annelie Behndig, docent, biträdande universitetslektor,
överläkare
Jenny Bosson, med dr, ST-läkare
Jamshid Pourazar, med dr, 1:e forskningsingenjör
Maria Sehlstedt, med dr, 1:e forskningsingenjör
Greg Rankin, PhD, 1:e forskningsingenjör
Carin Sahlin, med dr, BMA
Annika Johansson, forskningssköterska
Frida Holmström, forskningssköterska
Därtill doktorander placerade i både Umeå, Östersund
och Sunderbyn samt samarbetspartners nationellt och
internationellt enligt ovan.
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Tillsammans med Hjärtcentrum vid NUS har vi visat att
obstruktiv sömnapné kan utlösa nattlig kärlkramp (Franklin
1995), att sömnapné förekommer hos ca hälften av patienter
med kranskärlsjukdom och att dessa har en trefaldigt oberoende
risk att utveckla stroke (Valham 2008). Strokedrabbade patienter
med obstruktiv sömnapné har en halverad överlevnad jämfört
med dem som har central sömnapné eller ingen sömnapné (Sahlin 2008).
I samverkan med Marie Marklund har vi utvecklat sömntandställningen och har visat god evidens för effekt i studier tillsammans med en grupp i Belgien (Marklund 2015, Vanderveken
2008). En egen forskningslinje kring sömnapné under graviditet
har utvecklats efter våra fynd att snarkning under graviditet är
relaterad till havandeskapsförgiftning (Franklin 1999).
Idag bedrivs forskning om sömnapné vid kirurgi av kolorektalcancer tillsammans med Malin Jonsson-Fagerlund, KI,
Stockholm och med ST-läkare Martin Claesson, Kirurgcentrum,
NUS som doktorand. Vi undersöker också effekter av CPAP och
sömntandställning samt deltar i SCAPIS med sömnapnéutredningar i samarbete med Uppsala och Göteborg.
E-cigaretter – ofarligt, hjälpmedel för rökstopp, eller??

Användandet av e-cigaretter har kraftigt ökat i världen och
även i Sverige. Tidvis har debattens vågor om e-cigaretter gått
höga mellan dem som lyft fram deras fördelar och forskare som
fokuserat på att studera de negativa hälsoeffekterna av ”vejpning”. Jenny Bosson har tillsammans med en annan tidigare
Umeå-doktorand Magnus Lundbäck, nu hjärtforskare i Danderyd, designat en rad studier där effekterna av både snus och
e-cigaretter undersöks. Bland annat har man visat att ”rökning”
av e-cigaretter leder till ökning av endoteliala progenitorceller
i blodet hos friska individer. Dessa effekter tyder på blodkärlpåverkan, som är lika stark som efter rökning av traditionella
cigaretter (Antoniewicz 2016).

ANDERS BLOMBERG

THOMAS SANDSTRÖM

KARL FRANKLIN
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OLIN-studierna
"Det finns nu tjugo publikationer från OLINs KOL-studie,
och studien har hittills bidragit med två avhandlingar."

D

et epidemiologiska forskningsprogrammet OLIN-studierna
(Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten) startade 1985 med målsättning
att studera förekomst av och påverkbara
riskfaktorer för astma, allergi och kronisk
bronkit. Över 60 000 norrbottningar har
medverkat/medverkar i någon av OLINstudiernas numera fyra etablerade forskningslinjer: 1. Astma och allergi bland
vuxna, 2. Astma och allergi bland barn
och ungdomar, 3. Kroniskt Obstruktiv
Lungsjukdom, KOL samt 4. Hälsoekonomi. Hittills bidrar OLIN-studierna med
>200 publicerade original- och reviewartiklar, ett antal mastersuppsatser, nitton
avhandlingar samt ett flertal delarbeten
som ingår i avhandlingar i samverkansprojekt. Den senaste, tillika nittonde avhandlingen, försvarades september 2017
av Ulf Nilsson vid Umeå Universitet;
Kardiovaskulära aspekter på kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Det finns för närvarande sju registrerade doktorander vars
doktorandarbeten baseras helt på OLINdata. OLIN-studierna medverkar i ett
flertal såväl nationella som internationella
samarbetsprojekt. Bland internationella
samarbetsprojekt beskrivs nedan FinEsSprogrammet som startade redan 1996,
och så sent som i år har OLIN-gruppen
tagit initiativ till ett nytt samarbetsprojekt
mellan epidemiologiska projekt i Norge,
Finland och Sverige, The Nordic EpiLung
study.
Inom OLIN-studierna används klassiska
epidemiologiska metoder för studier av
prevalens, trender i prevalens, incidens
samt remission och inkluderar analyser
av risk- och friskfaktorer. De populationsbaserade undersökningarna har genomgående haft mycket högt deltagande, 69 %
- 97 %, vilket ger resultat med hög generaliserbarhet. Kliniska undersökningar i
stratifierade och slumpurval inkluderar
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bland annat spirometri, reversibilitetstest,
pricktest, metakolintest, Phadiatop, totalt
och specifikt IgE, allergenkomponenter,
inflammationsmarkörer, födoämnesprovokationer mm. Från OLIN-studiernas
omfattande forsknings-program begränsas den aktuella presentationen till
enbart en ytterst kortfattad beskrivning
av FinEsS-programmet som ingår i forskningslinjen för astma och allergi bland
vuxna samt forskningslinjen för KOL och
OLINs KOL-studie.
FinEsS-studierna initierades 1996 och in-

kluderar epidemiologiska studier med enhetlig metodologi i Finland, Estland och
Sverige. Postala enkätundersökningarna
till slumpurval i befolkningen har följts
av kliniska undersökningar. Undersökningarna från 1996 har upprepats 2006 i
samtliga länder och nu senast 2016 medverkade centra i Finland och Sverige vid
en förnyad postal enkät, varefter kliniska
undersökningar planeras. Det finns ett
stort antal publikationer, dels från enskilda centra, men också gemensamma
publikationer från flera centra. OLINstudiernas enkätundersökningar inom ramen för FinEsS-programmet inkluderade
8000 individer 1996, 8000 individer 2006
och 12 000 individer 2016. Vid nyrekrytering av kohorter 2006 och 2016 har
också tidigare kohort(er) inbjudits till undersökning, vilket genererar data på såväl
prevalens, trender i prevalens, incidens
och remission. OLIN-gruppen har inom
ramen för forskningslinjen för astma och
allergi bland vuxna genom dessa undersökningar nyligen kunnat visa att prevalensen av allergisk astma bland vuxna har
ökat från 1996 till 2006 och ytterligare till
2016 medan prevalensen icke-allergisk
astma ligger kvar på en tämligen oförändrad nivå (1). OLIN-studierna är bland
de ytterst få i världen som har studerat
trender i prevalens och naturalförloppet

vad gäller allergisk sensibilisering i stora
befolkningsbaserade urval. Studierna har
visat att andelen skolbarn som är sensibiliserade mot luftburna allergen har ökat
signifikant sedan mitten av 1990-talet
(2). Alla tvärsnittstudier presenterar ett
åldersberoende prevalensmönster av allergisk sensibilisering; prevalensen ökar
från barndomen till ung vuxenålder för
att uppnå en platå och sedan minska med
ökad ålder bland de äldre. OLIN studierna
har visat att detta förklaras av hög incidens
och låg remission bland barn och ungdomar (3). Bland de äldre sker det motsatta,
låg incidens och hög remission (4).
Till följd av den betydande underdiagnos-

tiken är epidemiologiska studier nödvändiga för att studera förloppet och värdera
sjukdomsbördan vid KOL. En av de mest
citerade OLIN-publikationerna visade
att det var en betydligt högre andel än
förväntat, nära 50 %, av äldre rökare som
uppfyllde de spirometriska kriterierna för
KOL (5). OLIN-gruppen var också bland
de första i världen att presentera incidensdata på KOL (6, 7). Det saknas dock
befolkningsbaserade studier av sjukdomsförloppet vid KOL, vilket var bakgrunden
till studiedesign för OLINs longitudinella KOL-studie. Samtliga individer med
obstruktiv lungfunktions-nedsättning
(n=993) identifierades tillsammans med
lika många ålders- och könsmatchade
kontroller utan luftvägsobstruktion vid
undersökningar av fyra populations-baserade kohorter under åren 2002–04. Studiepopulationen (n=1986) har inbjudits
till årlig undersökning från 2005 fram till
2015 med ett basprogram som inkluderar
spirometri med reversibilitetstest, strukturerad intervju, livskvalitetsmätning med
generiska och sjukdomsspecifika instrument samt saturationsmätning. Olika
delstudier har adderats; genetik (2005),
fatigue (2007), fysisk aktivitet (2008) och
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handgreppsstyrka (2009/10). 2014 upprepades delstudierna fatigue, handgreppsstyrka och fysisk aktivitet. Delstudie kardiovaskulär komorbiditet inkluderande
EKG och hjärtskademarkörer upprepades
2005, 2010 och 2015, och år 2010 gjordes
även non-invasiv mätning av kärlstyvhet. Det finns nu tjugo publikationer från
OLINs KOL-studie, och studien har hittills bidragit med två avhandlingar. Den
första hade fokus på fatigue och hälsorelaterad livskvalitet (Stridsman 2013) och
den andra på kardiovaskulär komorbiditet
(Nilsson 2017). Det finns för närvarande
tre doktorandprojekt som baseras på
KOL-studien; 1) sjukdomsmekanismer,
2) fenotyper, mortalitet och dödsorsaker,
samt 3) muskeldysfunktion och postural

kontroll. Hittills har tvärsnittsdata från
olika undersökningsår analyserats, och
resultaten har även värderats i förhållande till prognos. Studien har med tiden
genererat en unik longitudinell kumulativ
epidemiologisk databas och inkluderar nu
multipla mättillfällen under mer än tio års
observationstid. Den sammansatta databasen kan utgöra grund för analys av multipla mättillfällen, exempelvis lungfunktion, över tid. Mortalitetsdata har följts
årligen, och vi förväntar också att kunna
relatera prognostiska faktorer till dödsorsaker. Utöver negativa prognostiska faktorer kommer långtidsuppföljning också
att ge oss möjlighet att identifiera faktorer
som har betydelse för långtidsöverlevnad.

Refererenser:
1. Backman H, Räisänen P, Hedman L, Stridsman
C, Andersson M, Lindberg A, Lundbäck B,
Rönmark E. Increased prevalence of allergic
asthma from 1996 to 2006 and further to
2016-results from three population surveys.
Clin Exp Allergy. 2017 Nov;47(11):1426-1435.
2. Bunne J, Moberg H, Hedman L, Andersson M,
Bjerg A, Lundbäck B, Rönmark E. Increase of
allergic sensitization in schoolchildren: two
cohorts compared 10 years apart. J Allergy Clin
Immunol Pract 2017;5:457-463.e1
3. Rönmark E, Warm K, Bjerg A, Backman H,
Hedman L, Lundbäck B. High incidence and
persistence of airborne allergen sensitization
up to age 19 years. Allergy 2017;72:723-730.
4. Warm K, Backman H, Lindberg A, Lundbäck B,
Rönmark E. Low incidence and high remission
of allergic sensitization among adults. J Allergy
Clin Immunol 2012;129:136-42.
5. Lundbäck B, Lindberg A, Lindström M, Rönmark E, Jonsson A C, Jönsson E, Larsson L
G, Andersson S, Sandström T, Larsson K.
Not 15 but 50 % of smokers develop COPD?-Report from the Obstructive Lung Disease in
Northern Sweden Studies Respiratory Medicine 2003:97(2):115-22.
6. Lindberg A, Jonsson AC, Rönmark E, Lundgren
R, Larsson LG, Lundbäck B. Ten-year cumulative incidence of COPD and risk factors for incident disease in a symptomatic cohort. Chest.
2005 May; 127(5):1544-52.

EVA RÖNMARK

ANNE LINDBERG

7. Lindberg A, Eriksson B, Larsson LG, Rönmark
E, Sandström T, Lundbäck B. 7-year Cumulative Incidence of COPD in a general population sample. Chest. 2006; 129: 879-885.

Reviderat Vårdprogram för sarkoidos
PÅ SLMFs initiativ kom boken Sarkoidos,

utgiven av Studentlitteratur 2005 med
Olof Selroos och Anders Eklund som
redaktörer, att också utgöra det första
vårdprogrammet för sjukdomen. Boken
blev en ganska diger läsning och därför,
samt för att skapa aktualitet, utarbetades
ett nytt vårdprogram som kom ut 2014.
Det publicerades i såväl en tryckt version
som på nätet (sls.se/lungmedicin).
Ytterligare fyra år har nu förflutit och
den ansvarige för det senaste vårdprogrammet seniorprofessor Anders Eklund
på Karolinska i Solna har tagit initiativet
till en omarbetning av vissa kapitel. Detta
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har skett efter samråd med ordförandena i
såväl den svenska som norska (där riktlinjerna också antagits) specialistföreningen.
En rad nya vetenskapliga publikationer
har i detta skede motiverat att kapitlen
om epidemiologi, hjärtsarkoidos och behandling helt eller delvis skrivits om. De
omarbetade kapitlen i vårdprogrammet
läggs ut på nätet i början av 2018, men
ingen ny pappersupplaga trycks. Flera
specialister inom lungmedicin och kardiologi har bidragit med sin kompetens.
ANDERS EKLUND
RAGNBERTH HELLEDAY
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Lungmedicinsk forskning
i Östersund
KOL-forskning

Under 2000-talet var den lungmedicinska forskningen inriktad på KOL; KOLstadium 4, hospitaliseringar och samsjukligheten med akut koronart syndrom [1,
2, 3, 4, 5].
Cold Air, Physical Activity, and the
Airways Research Program (CORP)

Sedan 2010 har forskningen fokuserats
kring kyla, fysisk aktivitet och luftvägarna.
Bakgrund

Cirka 4 miljoner bor i Arktis. Exponering
för kyla är associerat med ökad sjuklighet
och dödlighet i befolkningen, fr.a. bland
de med hjärt- och lungsjukdom. Exponering för kyla är associerat med en ökad
frekvens av luftvägsinfektioner. Var tredje
individ med hösnuva och astma undviker utomhusaktiviteter vid kyla. Vanliga
köldrelaterade symtom är andnöd, pip i
luftrören, hosta, slem i luftvägarna och
bröstsmärta. Förekomsten av astma i Sverige är 9–11 %. Vinterkonditionsidrottare,
såsom längdskidåkare, inandas vid upprepade tillfällen för stora mängder kall luft
och har en ökad förekomst av luftvägsbesvär och astma. Nyligen rapporterade
vi att 35 % av svenska elitskidåkare hade
läkardiagnosticerad astma [6]. Ansträngningsutlöst kramp kring struphuvudet
(EILO) är en sjukdom av oklar orsak.
Symtomen är andnöd och panikkänsla
och kan feltolkas som astma. EILO diagnosticeras mha laryngoskopi under ansträngning (CLE-test). Förekomsten av
EILO bland svenska ungdomar är 5.7 %.
Förekomsten av EILO bland elitidrottare
är högre, men studierna har varit retrospektiva och i selekterade grupper.
Befolkningstudier visar att intensiv fysisk aktivitet är en oberoende riskfaktor
för astma. Orsaken till den höga förekomsten av astma bland elitkonditionsidrottare tros vara långvarig och upprepad
inandning av kall torr luft. Detta torkar
ut luftrören och på sikt åstadkomma epitelskador, luftvägsinflammation, överLung & Allergiforum • Nummer 4/2017

Figure 1: EILO-teamet Östersunds sjukhus.

känsliga luftrör och astma. Elitskidåkare
uppvisar skador och inflammation i luftvägarna. Helkroppsexponering för -10
till -20 °C i köldkammare ger upphov till
en sammandragning av luftvägarna hos
friska och lungsjuka individer.

3. Experimentell exponeringsforskning
mha köldkammare (Projekt Hyperborean, figur 2). Effekten av kyla och
fysisk aktivitet undersöks mha kvalitativa intervjuer, symtomenkäter, spirometri och biokemiska markörer.

Forskningsprogrammet övergripande
syften

Relevans

1. Studera sambandet mellan kyla, fysisk
aktivitet och luftvägshälsa.
2. Identifiera vilka nivåer av fysisk aktivitet och temperatur som åstadkommer
skador på människans luftvägar.
3. Reducera luftvägsohälsan av fysisk aktivitet i kyla.
Metoder

1. Epidemiologiska enkätstudier om luftrörssymtom och astma bland elitkonditionsidrottare, tävlingsmotionärer
och unga skidåkare.
2. Screening av EILO och astma bland
kondtionsidrottare (Figur 1)

Vi ser tre stora grupper som kan ha nytta
av våra forskningsresultat. Idrottsrörelsen får en aktuell inblick i sjukdomsläget
inom sin idrott. Detta kan fungera som
underlag för preventiva åtgärder. Luftrörsbesvär i samband med fysisk aktivitet
är vanligt förekommande symtom inom
sjukvården. Hälso- och sjukvården får mer
kunskap och förståelse för patienter med
och utan känd lungsjukdom som söker
hjälp för köld- eller ansträngningsrelaterade luftvägsbesvär. En större kunskap
leder rimligen till bättre diagnostik och
omhändertagande. Yrkes- och miljömedicin samt relaterade myndigheter kan ha
nytta av att veta vilken nivå av fysisk ak-
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Figure 2: Köldkammaren.

tivitet i vilken temperatur som kan skada
luftrören. Vi hoppas på basen av ny kunskap kunna vägleda befolkningen med
och utan känd lungsjukdom kring fysisk
aktivitet och kyla.
Vi är angelägna om att regelbundet
kommunicera våra forskningsresultat till
befolkningen. Forskargruppen har regelbundet föreläst om "Idrott och astma" för
allmänheten och idrottsmiljön. I december 2017 genomför vi ett vetenskapligt
utbildningsseminarium om "Idrott och
astma" i Östersund.
Projektet sammanför forskning och
sjukvård inom hela norra sjukvårdsregionen. Forskningsprogrammet innefattar
idag 11 seniora forskare, två doktorander
och en statistiker från Umeå Universitet/
Norrlands Universitetsjukhus, Region
Jämtland Härjedalen/Östersunds sjukhus, Mittuniversitet Östersund/Nationellt
Vintersportcentrum, Norrbottens Läns
landsting/Sunderbyns sjukhus, landstinget VästerNorrland och Riksidrottsförbundet.

astma bland svenska tävlingsmotionärer
förefaller högre än i Sveriges befolkning,
och en stor andel av dessa använder en
fast kombination av inhalationssteroid
och långverkande beta2-agonist. Resultaten ger stöd för ett samband med hög
fysisk aktivitet och astma bland tävlingsmotionärer [9].
Vi har vidare funnit en hög förekomst
av EILO bland svenska unga elitskidåkare
och föreslår att elitskidåkare med luftvägsbesvär skall utredas både för astma
och EILO [10].
Våra kvalitativa intervjuer av friska, allergiska och astmatiska individer utsatta
för 0 till -16 grader i köldkammare under
moderat fysisk aktivitet har visat på ett
mycket stort antal unika symtom. Analys
av data pågår.
Nästa större delprojekt (Project Aegis)
startade hösten 2017 och kommer att studera effekten av andning- masker/värmeväxlare på luftvägshälsa.

Resultat och framtida projekt

Vi har visat att förekomsten av läkardiagnosticerad astma är hög bland svenska
elitkonditionsidrottare, fr.a. unga kvinnliga skidåkare [6]. Svenska unga skidåkare
har en högre förekomst och senare debut
av astma än en åldersmatchad referenspopulation [7]. Den kumulativa årsincidensen av läkardiagnosticerad astma bland
svenska elitkonditionsidrottare är hög, 8 %
[8]. Förekomsten av läkemedelsbehandlad
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Immunmekanismer i icke-allergisk
eosinofil astma
En ny studie vid Krefting Research Centre beskriver hur ILC2celler i benmärg driver utvecklingen av eosinofiler genom
att producera stora mängder IL-5. Studien utfördes i en
modell av icke-allergisk eosinofil inflammation, en situation
som förekommer i specifika undergrupper av human astma
där ILC2-celler verkar spela en viktig roll.
Eosinofiler ökar i svår astma

Astma karaktäriseras av kronisk luftvägsinflammation där eosinofila leukocyter tros vara centrala för de patofysiologiska
förändringar som uppstår i luftrören vid sjukdomen [1]. Hos
de flesta individer med astma återfinns förhöjda nivåer av eosinofiler både i blod och luftvägar och man har funnit en positiv
korrelation mellan ökade eosinofilantal och okontrollerad eller svår astma [2, 3]. På motsvarande vis rapporteras minskade
eosinofiler vid kontrollerad astma [4], vilket tydliggör vikten av
att förstå mekanismerna i immunförsvaret som främjar eosinofil
inflammation som i förlängningen kan påverka astmakontroll.
Luftvägs-eosinofiler rekryteras från benmärgen

Ackumuleringen av eosinofiler uppstår vid en kombination av
överproduktion av cellerna, ökad cellöverlevnad och migration.
Eosinofiler utvecklas från CD34+ stamceller (progenitorer) i
benmärgen. Lokal expansion av CD34+ celler har rapporterats i
benmärg hos allergiska astmatiker efter allergen-inhalation [5,
6] och i experimentella modeller av allergen-triggad inflammation i möss [7, 8]. Studier har även visat att luftvägsprovokation
främjar migrationen av eosinofiler från benmärgen till luftvägarna [9-11].

studier rapporterat ett ökat antal ILC2-celler i luftvägarna hos
individer med svår eosinofil astma och att ILC2-celler producerar mycket mer pro-inflammatoriska cytokiner jämfört med
TH-celler [16]. Men framförallt kan upptäckten av ILC2-cellen
förklara hur eosinofil inflammation kan uppstå i individer med
icke-allergisk astma där sjukdomen drivs av andra faktorer än
allergener.
ILC2-celler främjar utvecklingen av eosinofiler i benmärgen

I en studie som nyligen publicerades i den brittiska tidskriften
Immunology har vi tittat närmare på produktionen av eosinofiler
i en icke-allergisk, IL-33-driven modell av eosinofil inflammation [17]. Vi jämförde tre celltyper som tidigare har beskrivits
som viktiga producenter av IL-5 i luftvägar och blod i samband
med eosinofil inflammation för att ta reda på om de bidrog till
produktionen av eosinofiler lokalt i benmärgen. Celltyperna som
undersöktes var TH-celler, ILC2-celler och CD34+ progenitorceller. Genom att undersöka cellernas förmåga att svara på IL33-stimulering med ökad IL-5-produktion kunde vi visa att trots
att samtliga celltyper uttryckte receptorn för IL-33, utmärkte
sig ILC2-cellerna genom deras förmåga att snabbt producera
stora mängder IL-5 vilket ledde till expansion av eosinofil-progenitorer och ökade deras mognadsgrad (Figur 1). Våra fynd
identifierar en tidigare okänd roll för IL-5-producerande ILC2celler i benmärgen som kan vara viktigt i allergen-oberoende
induktion av eosinofil astma.

ILC2 – en ”ny” cell som främjar eosinofil inflammation

Eosinofiler är beroende av cytokinet interleukin-5 (IL-5) för sin
överlevnad och funktion [12]. Det har länge varit känt att en
viktig källa till IL-5 under allergen-provokation kommer från
T lymfocyter, så kallade typ 2 T hjälpar celler (TH2). På senare år
har en besläktad immuncell upptäckts som producerar samma
uppsättning cytokiner som TH2-celler. Den nyupptäckta cellen
kallas ILC2 vilket står för typ 2 medfödd lymfoid cell (ILC; ”innate lymphoid cell”) [13, 14]. En viktig skillnad mellan TH2-celler
och ILC2-celler är hur de aktiveras. TH2-cellen är en del av det
inlärda immunförsvaret och reagerar på specifika antigen som
till exempel allergen, och utbildas under en tidskrävande process
från naiva TH-celler. ILC2-celler tillhör däremot det medfödda
immunförsvaret som omedelbart reagerar på farosignaler. Cytokinet IL-33 är den viktigaste aktiverande signalsubstansen för
ILC2-celler och frisätts från luftvägsepitel vid stress eller skada
som kan uppkomma vid kontakt med allergener, virus, rök eller andra skadliga partiklar [15]. ILC2-cellen har fått mycket
uppmärksamhet inom astma- och allergiforskningen de senaste
åren och många intressanta fynd har gjorts. Bland annat har nya
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Figur 1 Inhalation av allergener eller andra skadliga partiklar kan
leda till ökad produktion av eosinofiler i benmärgen. ILC2-celler i
benmärg hos möss uttrycker höga nivåer av IL-33-receptorn och
svarar på IL-33-stimulering med ökad produktion av IL-5. IL-5
stimulerar i sin tur produktionen av CD34+ eosinofil-progenitorer
som ökar till antal och mognad. Eosinofiler migrerar från benmärgen till luft-vägarna mot kemokinet Eotaxin.
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Humana studier av icke-allergisk astma

I pågående studier vid Krefting Research Centre som utförs i
samarbete med AstraZeneca och avdelningen för Lungmedicinsk diagnostik vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset samlas
biologiska prover in från icke-allergiska astmatiker, allergiska
astmatiker och friska individer. Målet med studien är en detaljerad karaktärisering av immunceller lokalt i luftvägarna
(bronksköljvätska och biopsier) och systemiskt i blod vid olika
typer av astma. Analysen utförs med hjälp av masscytometri
och inkluderar bland annat undersökningar av eosinofiler, ILC2och T-cellspopulationer. Studien involverar även mekanistiska
experiment som tillsammans med ökad kunskap om cellbilden
i luftvägarna förhoppningsvis ska klargöra immunologiska signalvägar i kliniskt definierade astmafenotyper.
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15. Liew, F.Y., J.P. Girard, and H.R. Turnquist, Interleukin-33 in health and
disease. Nat Rev Immunol, 2016. 16(11): p. 676-689.
16. Smith, S.G., et al., Increased numbers of activated group 2 innate lymphoid cells in the airways of patients with severe asthma and persistent
airway eosinophilia. J Allergy Clin Immunol, 2016. 137(1): p. 75-86 e8.
17. Johansson, K., et al., Bone marrow ILC2s: a local source of IL-5 in IL33-driven eosinophilia. Immunology, 2017.

Hemrespiratorkurs 2-4 maj 2018
Vi inbjuder till den 23:e nordiska kursen om respiratorbehandling i hemmet.
Kursen vänder sig till läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och tekniker och innehåller
rikligt med praktiska övningar.
Kurskostnad: 6000 kronor.
Kurstid: onsdag till fredag 2-4 maj, start kl 13:00 och avslut kl 14:30.
Plats: Backagården i Höör, vi ordnar busstransfer ToR Lund/Sturup.
Mer kursinformation och kursanmälan finns på www.ucr.uu.se/swedevox
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IgE 50 år – dåtid, nutid och framtid

F

ör 50 år sedan, under läkarstudie-tiden, arbetade SGO
Johansson som labtekniker i Uppsala och detekterade ett
alldeles nytt myelomprotein som senare fått namnet IgE.
Upptäckten har haft en stor betydelse för diagnostik och behandling av allergisk sjukdom samt gjort det möjligt att skilja
mellan IgE-medierad allergi och överkänslighetsreaktioner.
Utveckling av RAST och besläktade metoder har genom åren
förenklat samt förfinat allergidiagnostik. Det har även möjliggjort standardisering av allergen som används i allergen immunterapi. Omalizumab, anti-IgE, blockerar IgE i cirkulationen och
finns nu tillgängligt för behandling av svår allergisk astma samt
kronisk spontan urtikaria.

För att fira upptäckten av IgE-molekylen för femtio år sedan
organiserades SFFA:s Allergidag 2017 med rubriken ”IgE 50 år”
i form av ett festligt internationellt möte för att belysa allergisk
sjukdom ur ett kliniskt och vetenskapligt perspektiv. Mötet ägde
rum i Karolinskas Aula Medica den 6:e oktober.
Efter att SFFA:s nuvarande och f.d. ordförande Caroline
Nilsson och Ulla Nyström samt KI:s forskningsdekan Anders
Gustafsson hade hälsat samtliga deltagare välkomna inleddes
mötet av professor SGO Johansson själv. Han presenterade en
historisk översikt av IgE-upptäckten och fick stående applåder
från åhörare. Därefter belyste Marianne van Hage, professor i
Klinisk Immunologi vid Karolinska Institutet, vikten av IgE- molekylen ur flera perspektiv. Tack vore diagnostiska metoder för
IgE-mätning, som nu är tillgängliga för mer än 600 allergenkällor, kan vi diagnostisera allergi på ett vetenskapligt sätt. Det finns
en databas med mer än 1000 allergena molekyler. Några av dessa
molekyler reflekterar primär sensibilisering, några korsreaktivitet och detta hjälper oss att förstå riskassociationer. Förutom att
IgE ger upphov till allergiska reaktioner lyfte Marianne van Hage
även fram IgEs roll vid immunförsvaret. IgE kan spela viktig roll
vid kontroll av parasitinfektioner, t.ex. har man sett att hög totalIgE-nivå korrelerar med individens resistens mot att bli återinfekterad av Schistosoma mansoni. Vidare kan proteaser från
IgE-aktiverade mastceller inaktivera giftet från ormar och insekter. Ett viktigt perspektiv är hur IgE-upptäckten har påverkat utvecklingen av allergen specifik immunterapi. I nutid och framtid
läggs stor vikt vid att stoppa pandemin av allergisk sjukdom och
Marianne van Hage avslutade sin presentation med funderingar
kring om vi borde allergivaccinera barn tidigt i livet för att förhindra allergiutvecklingen.
Stephen Holgate, professor i immunofarmakologi vid University

SGO Johansson och Caroline Nilsson.

Marianne van Hage.
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of Southampton, Storbritannien, tog oss genom en historisk resa
som ledde fram till IgEs upptäckt. Det har genom åren spekulerats vad som driver utvecklingen av astma under barndomen
och det finns mycket stöd för att det är atopi och multisensibilisering samt miljö och exponering för virus som driver utvecklingen av astma. Vissa miljöer, som bondgårdsuppväxt, tycks
ha en skyddande effekt mot astmautveckling. Vissa genetiska
kohorter som varit förskonade från astma, tycks dra på sig astma
då de flyttat till mer astmaendemiska områden.
Man har kommit långt med diagnostik av allergisk sjukdom,
men terapeutiska strategier behöver fortfarande utvecklas.
Mycket forskning drivs med förhoppning om att i framtiden
kunna erbjuda pre- och postnatala profylaktiska vaccin mot
allergisk sjukdomsutveckling. Det har länge spekulerats om
parasitsjukdomar har en skyddande effekt mot utveckling av
allergisjukdomar och varför vissa allergen är mer potenta än
andra. Det har spekulerats kunna bero på vissa allergens, t.ex.
kvalsters, värme- och matsmältningsresistenta mekanismer. Det
är nu känt att Derp2 har förmågan att bryta ned så kallade tight
junctions.
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Gunnar Nilsson

Eva Sverremark-Ekström

Professor Hannah Gould, från King´s College i London, inledde

den andra delen av förmiddagsprogrammet som handlade om
IgEs roll i basal immunologi. Professor Goulds forskning är
inriktad mot lokala mekanismer bakom IgE-reglering och vad
som påverkar immunoglobulinets tunga kedjas omkoppling just
till IgE. Under sin presentation demonstrerade hon hur IgEproduktion lokalt pågår och att en stor del av den lokala IgE är
allergenspecifik. Mängden av IgE som är producerad lokalt är
tillräckligt stor för att mätta alla mastceller i vävnaden. Vidare
visade hon hur mutationsnivån i vävnaden ökar.
Allergenets korsbindning av IgE på mastcellens FcΕRI är
interaktionen som leder till frisättningen av flera mediatorer,
inklusive histamin, cytokiner, prostaglandiner och leukotriener.
Gunnar Nilsson, professor i experimentell allergiforskning vid
Karolinska Institutet, berättade om en del regulatoriska mekanismer av mastceller. Som exempel kan IgE-koncentrationen
påverka FcΕRI uttryck som i sin tur påverkar mastcellsreaktivitet. Interleukiner 4 och 33 kan öka mastcellsreaktivitet och den
sistnämnda kan aktivera mastceller genom sin receptor, som är
uttryckt i hög halt på mastcellens yta. Behandling av patienter
med anti-IgE leder till lägre IgE-nivåer och även lägre nivåer av
receptorer och basofiler.
När det gäller IgE i den intrauterina miljön har det extraherats
ur navelsträngsblod. Det man har funnit enligt Eva SverremarkEkström, professor i immunologi vid Stockholms Universitet, är
att moderns allergier speglar allergiutveckling i högre utsträckning än pappans allergier. Det finns stark evidens att IgE från
placenta kommer från modern men det är fortfarande oklart vad
det har för funktion; om det är skyddande eller om det driver
allergiutveckling. Mikrobiom är ännu ett område som behöver
utforskas då det sannolikt är en viktig faktor i immunmedierad
sjukdom.
Jonathan Hourihane, professor i pediatrik vid University Col-

lege, Cork, Irland, höll en underhållande föreläsning om allergidiagnostik ur ett kliniskt perspektiv. Atopiska marschen börjar
med stark association mellan matallergi och eksem och med
åren utvecklas astma och rhinit. Matallergiutveckling föregås
alltid av atopisk dermatit, vilket indikerar att det finns en stark
koppling mellan hudbarriärdysfunktion och allergiutveckling.
Han påtalade vikten av att det alltid är anamnesen som är viktigast i allergidiagnostik samt klinisk undersökning. Provtagning
utan noggrann anamnestagning är vilseledande och det finns
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Jonathan Hourihane

belägg för att specifik IgE i relation till den totala mängden har
betydelse för allvarlighetsgraden av allergin.
Allergidiagnostik har förfinats genom åren tack vare allergena komponenter. En översikt hur det numera är möjligt att
skilja mellan sensibilisering och äkta symptomgivande allergi
presenterades av professor Barbara Ballmer-Weber från Universitetssjukhuset i Zürich, Schweiz. Komponentanalys tillåter
identifiering av korsreaktivitet beroende på homologi mellan
t.ex. födoämnen och björkpollenallergenet. Tyvärr kan komponentanalysen aldrig skilja till 100 % mellan patienter som reagerar på allergen och de som inte gör det.
Edward Knol, professor vid University Medical Center i Utrecht, är kanske mest känd för hans upptäckt av CD63 som en
markör för basofilaktivering. Genom att kombinera specifik IgE
och basofilaktiveringstest (BAT) för Arah2 och Arah6 har man
nu kunnat minska antalet dubbelblindade placebokontrollerade
jordnötsprovokationer med 80 %, vilket är ett stort framsteg som
också gjort provokationerna säkrare. Spektrat för potentiell användning av BAT är såklart stort men det finns några hinder till
att det inte har blivit mer använt. Det behövs alltid färskt blod
(mindre än 24 timmar gammalt) samt ett lab med erfarenhet av
metoden och tolkning av resultaten. Metoden och tolkningen är
komplex och det saknas fortfarande standardisering. I nuläget
används det mest för att monitorerna AIT. För att kunna bedöma läkemedelsreaktioner med BAT rekommenderas att testet
utförs inom ett år av den misstänkta reaktionen.
Allergen immunterapi (AIT) har funnits sedan 1911 och har

inverkan på allergiska rekationen genom modifiering av B och
T-cellsvaret. Vanligtvis binder allergen-IgE till B-celler (IgEFAB) och framkallar en Th2 pro-inflammatorisk respons. Stephen Durham, professor i Allergi och Lungmedicin vid Royal
Brompton Hospital samt chef för Allergi och Klinisk Immunologi vid National Heart and Lung Institute, Storbritannien,
presenterade vad som händer under AIT. Det bildas bland annat
blockerande antikroppar IgG4 samt IgA som tävlar med IgE om
allergenbindning och på så sätt minskar den inflammatoriska
processen. Jämförande studier mellan SCIT och SLIT terapi med
gräspollen har visat liknande goda resultat på långsiktig tolerans
om behandling ges tre år i sträck men att SCIT kan framkalla
en tiodubbel högre titer med IgG4 antikroppar. SLIT kan istället skapa femdubbelt högre halt av systemiska och lokala IgA
antikroppar. Vid AIT ses en markant reduktion av Th2 cytokiner
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Josef Brandström.

Organisationskommitténs medlemmar Anna Nopp, Caroline Nilsson samt
Åke Davidsson.

IL4, IL5 och IL13 och patienterna fick dramatiskt mindre rhinitsymptom samt klar förbättring av säsongsbunden livskvalitet
(RQLQ). Man vet att suppression av Th2 T cell immunitet är
nödvändigt för toleransutveckling men även att modifierade Bcell svar kan vara nödvändig för att åstadkomma långvarig tolerans mot allergen. Professor Durham presenterade även resultat
från GRASS-studie vilken publicerades i år i JAMA och som
demonstrerade att 2 års SLIT-behandling är inte tillräcklig för
att ge långtidseffekt mot gräspollenallergi, något som verifierar
den kliniska praxisen med SLIT.
Biologiska behandlingar har blivit allt vanligare i modern
sjukvård med användningsområden inom onkologi, autoimmunitet, psoriasis, vid transplantation och även vid astma. Josef
Brandström från Sachsska, presenterade tre biologiska preparat
för behandling av astma respektive kronisk spontan urtikaria.
Xolair, som är anti-IgE, nedreglerar FcΕRI och minskar mängden IgE-antikroppar. Mepolizumab samt reslizumab är anti-IL5
antikroppar som minskar både produktion och överlevnad av
eosinofiler. Begränsande faktorer med behandlingarna är att de
är dyra och man behöver identifiera vilka patientgrupper bland

astmatiker som är mest förtjänta av behandlingen. Xolair har
även använts i behandling av matallergi och haft god effekt så
tillvida att patienterna har kunnat behålla sin desensibilisering
även efter avslutad behandling med Xolair. Vid AIT har Xolair
också minskat risken för biverkningar i samband med uppdosering.

Lung & Allergiforum • Nummer 4/2017

För att all denna kunskap skulle belysas även ur patientperspek-

tiv avslutades programmet av Mikaela Odemyr, som sedan ett år
tillbaka är president i EFA, Europeiska Astma- och Allergiorganisationen. EFA jobbar med att på europeisk nivå representera
människor som har allergi och astma. Mikaela har själv barn
med allergier och astma och genom sonens video kunde hon
ge ett levande exempel hur man kan vinna över sin sjukdom.
Efter symposiet fortsatte IgE 50-årsfirandet i Vasamuseet med
museibesök, musik och en trevlig middag – en dag att minnas!
SYNNÖVE ALVES

Allergolog, Skaraborgs Sjukhus Skövde
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Svår astma

ASPIRE: Möte i London för svår astma
Svår astma har under de senaste åren
blivit ett område som kommit mer och
mer i fokus. Både inom forskningen
och på den kliniska sidan ser vi hur begreppet ”severe asthma” används flitigare och flitigare, och internationellt
startas allt fler centra för behandling
av svåra astmapatienter.

E

n viktig bidragande orsak till detta
är förstås tillgången till nya biologiska läkemedel, som på grund av
höga kostnader och smala indikationer
lämpligen sköts just på högspecialicerade
astmamottagningar. En annan orsak är ett
alltmer tilltagande fokus på astma som en
heterogen sjukdom, där mer och mer talar
för att de svåraste fallen kräver noggrann
utredning och omsorgsfulla behandlingsval, då de inte alltid svarar som förväntat
på sedvanliga behandlingsstrategier med
fokus på inhalationssteroider i ökande
doser.
Den 3-4 november 2017 anordnades
ett möte kallat ASPIRE (Advancing Scientific Partnership In REspiratory research)
i London av AstraZeneca. Målgruppen
var yngre astmaforskare, mestadels med
klinisk verksamhet inom lungmedicin
eller allergologi. Jag hade förmånen att
delta som svensk representant, tillsammans med ytterligare femton yngre forskare från elva europeiska länder.
Konceptet byggde till stor del på workshops och interaktivitet mellan mötesdeltagarna och de inbjudna experter
som modererade mötet och stod för de
vetenskapliga föreläsningarna: professor
Ian Pavord (Oxford), professor Patrick
Berger (Bordeaux) och professor Fulvio
Braido (Genua). Var och en representerade sin infallsvinkel, men det gemensamma budskapet var både tydligt och
tidstypiskt: Astma är numera att betrakta
som en samling symptom snarare som en
sjukdom. Tidigare uppdelning och etikettering av astmatiker är delvis konstlad och
har ibland baserats på parametrar som
inte har någon större klinisk betydelse,
i varje fall inte i relation till potentiella
behandlingsval. Istället bör astma (och
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faktiskt obstruktiva luftvägar överlag) dekonstrueras och reduceras till sina komponenter inför val av behandling: Vilken
typ av inflammation föreligger? Har patienten mest besvär av eosinofil inflammation och exacerbationer, eller är det
istället luftvägsobstruktionen som är den
begränsande faktorn? Vilken komorbiditet med betydelse för luftvägarna föreligger? Vilka relevanta biomarkörer har vi
att förlita oss på? Vilka patientrelaterade
utfallsmått ska vi använda för uppföljning av olika typer av astmapatienter och
astmabehandlingar? Konceptet ”treatable
traits” föreslås som benämning för dessa
förhoppningsvis behandlingsbara komponenter, och kan möjligen komma att bli
vårt nästa ledord efter fenotyper och endotyper. Mycket ligger förstås helt i linje
med genomgången i The Lancet Commissions i september[1], med just dr Pavord
som huvudförfattare, och jag upplevde de
nya vinklarna och diskussionerna utifrån
dessa som både intressanta och inspirerande.

på våra egna, pågående forskningsprojekt
från de inbjudna experterna. Nyttigt, krävande och inte minst idégenererande.
Under 2018 planeras för ett liknande
möte i Norden. Jag tycker att den yngre
forskare som får möjlighet att delta bör
tacka ja.

En stor del av tiden användes också till

Referens:

workshops för studiedesign inom svår
astma, som sedan skulle redovisas i grupp.
Vi fick också tillfälle till enskild feedback

Potentiella jävsförhållanden: Mötet arrangerades av AstraZeneca. Ingen ekonomisk ersättning har utgått till författaren.

FREDRIK SUNDBOM

ST-läkare,
Akademiska sjukhuset Uppsala

1: Pavord ID, Beasley R, Augusti A, et al. After
asthma: redefining airways diseases. The Lancet Commissions, 2017
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Välkommen till

SVENSKA LUNGKONGRESSEN 2018

Linköping • 17-19 april
i samarrangemang med

SFFA:s vårmöte 2018

Linköping • 16 -17 april

Preliminärt program
SFFA:s Vårmöte 16 april
9.00

Registrering och kaffe

9.30

Välkomna

9.40-10.45

Översikt över nya AIT dokumentet
Teet Pullerits

10.45-11.15

Immunologi vid AIT
Maria Jenmalm

11.15-12.00

ILIT
Lars Ahlbeck

12.00

Lunch

13.00-14.00

Föreningsmöte

14.00-14.45

Stipendieutdelning

14.45-15.15

Angioödem- HAE
Patrik Nordenfeldt

15.15-15.45

Kaffe

15.45-16.30

Tidig introduktion av jordnötter,
Anna Asarnoj

Programtema för
Svenska Lungkongressen 18-19 april
Nytt inom…..
KOL, sömnapné, hypoventilation och lungcancer.
E-hälsa och registerdata
Fysisk träning och cancer
Thoraxradiologi

Middag på Hagdahls kök

Preliminärt program
Utbildningsdagen 17 april

Traditionsenligt…..
Årsmöte
Föredrag från mottagare av SLMFs forskningsanslag
Postersession
Industriutställning

8.45

Registrering

9.30

Välkomna

9.40-10.30

Svår astma
Thomas Sandström

10.30-11.00

Kaffe & utställning

11.30-12.10

Biologiska läkemedel
Leif Bjermer

Viktiga datum:
1 mars 2018: dedaline abstractinlämning
18 mars 2018: deadline för anmälan till låg avgift

12.10-12.30

Ordnat införande av nya läkemedel
Läkemedelsavdelningen, US

Anmälan och abstractformulär finns på:

12.30-13.30

Lunch & utställning

13.30-15.00

Lungfysiologi
Per Gustafsson

15.00-15.30

Kaffe & utställning

15.30-17.00

Samverkan specialistvård/primärvård NAKA
(nätverket för astma o KOL intresserade
allmänläkare)

Get together i Utställningshallen på Konsert & Kongress

www.lungkongressen.se

Luftvägsregistret

Outnyttjat feed-backsystem sparar liv
"Med hjälp av data från Luftvägsregistret såg man över den
befintliga vården och kartlade åtgärder som skulle kunna
göra allra mest nytta för patienterna."

Vi vet vilken vård som sparar liv och
minskar risken för en ny försämringsperiod vid KOL. Det är känt vilka
teaminsatser som krävs och när de
bör sättas in. Det finns effektiva sätt
att mäta insatserna. Trots det använder ytterst få feed-backsystemet.

T

homas Gars är överläkare på medicinkliniken på Lasarettet i Motala.
Avdelningen har sedan flera år tydliga rutiner för handläggningen av KOLpatienter, vid behov finkalibreras rutinerna med hjälp Luftvägsregistret.
– Innan visste vi ju faktiskt inte om vi
gjorde rätt saker för våra KOL-patienter.
I slutenvården finns hårda data att mäta
och jämföra sin verksamhet mot. Vi kan
helt enkelt påverka mortalitet genom att
göra rätt saker, säger Thomas.
Behov av läkemedelsjustering samt effekten av NIV-/Bilevel-behandling är två
insatser som stäms av regelbundet på avdelningen.
– NIV-behandlingen har stor effekt
på de patienter som har svårt att vädra
ut koldioxid och används för att häva en
respiratorisk acidos. Socialstyrelsens riktlinjer för indikation är tydliga. Det råder
därmed inga tveksamheter om när NIVbehandling ska sättas in. Samtidigt är den
en behandling som kräver sina rutiner.
Luftvägsregistret speglar Socialstyrelsens nationella riktlinjer vid astma och
KOL, registreringen kan därför användas för att stämma av om handläggningen
motsvarar den vård man har för avsikt att
ge.
– Innan vi startade upp registreringen
behövde vi sätta oss ner och se över våra
rutiner. Viktigare än själva registreringen
är att det finns sorts tanke kring omhändertagandet och utifrån det hitta ett sätt
att jobba som funkar, säger Thomas.
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För medicinkliniken på Lasarettet i
Motala har rutinerna inneburit att alla
patienter som behöver vård av professioner som fysioterapeut, arbetsterapeut och
dietist får det. Bland annat tillfrågas samtliga rökande patienter om rökavvänjning.
– Det är naturligtvis ett utmärkt tillfälle
att diskutera rökavvänjning när man blivit
så dålig att man hamnar på sjukhus, fortsätter Thomas.
Logistik som förenklar registrering

Avdelningen har använt slutenvårdsdelen
av Luftvägsregistret sedan starten 2013.
Det tog ett tag att forma bra rutiner för
att registrera.
– Att dokumentera patienten i ett slutenvårdsregister är inte alldeles enkelt.
Först försökte vi låta registerformuläret
följa patienten genom vårdförloppet.
Primärjouren fick fylla i ankomstvariabler och sedan skulle formuläret följa patienten till avdelningen. Under vårdtiden
skulle sjuksköterskan fylla i vad man gjorde och vid utskrivning skulle utskrivande
doktor fylla i sista sidan i formuläret. Det
föll ju direkt, säger Thomas.
När avdelningen såg över hur många
patienter som dokumenterats i registret
och jämförde med hur många patienter
som skrevs ut fanns omkring 20–30 procent av alla KOL-patienter med.
– Det var ju omöjligt att dra slutsatser
och bedöma vårdkvaliteten. Nu fångas
KOL-patienter som läggs in med någon
form av ökade andningsbesvär upp av
vår avdelningssekreterare. Ett formulär
läggs i ansvarig sjuksköterskas brevkorg.
När patienten skrivits ut journalgranskar
sjuksköterskan vårdförloppet och fyller i
formuläret. Slutligen matar en sekreterare
in uppgifterna i Luftvägsregistret. Handläggning och registrerade data stämmer
överens till 90–100 procent med den rutinen.

Återkoppling till samtliga i vårdteamet

Thomas berättar att alla som är inblandade i vårdförloppet känner till vad som registreras och vilka uppgifter som därmed
är viktiga att journalföra. Samtliga runt
patienten får kontinuerlig återkoppling
och det finns utrymme att diskutera rutiner och handläggning utifrån resultaten
när avdelningen ses på utbildningsdagar.
– När vi går igenom utdata så märker
vi med jämna mellanrum att en rutin
tillfälligt fallerar och har då snabbt möjlighet att rätta upp rutinen igen. Det har
ganska stor betydelse för patienten att avdelningen vet vilken vård de ger och kan
förändra rutinerna om patienten inte får
rätt behandling, säger han.
Oväntade resultat av registerdata

Lotta Nilsson Ernström arbetar på en
lungavdelning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Under 2015
genomförde avdelningen ett förbättringsprojekt som gav utrymme att titta
närmare på vården av KOL-patienter.
– Vi trodde nog att vi var ganska bra på
att koppla in till exempel sjukgymnast och
arbetsterapeut men så var det inte, berättar Lotta Nilsson Ernström koordinator
på lungavdelningen.
Med hjälp av data från Luftvägsregistret såg man över den befintliga vården
och kartlade åtgärder som skulle kunna
göra allra mest nytta för patienterna. Valen föll snart på inhalationsteknik och
rökavvänjning.
Ny rutin gav hjälp till fler

Det stod snart klart att utdata från Luftvägsregistret inte stämde överens med
hur avdelning uppfattade att de vårdade
patienten. Lotta såg då behov av ett system
som signalerade när KOL-patienten behövde vård av de yrkeskategorier som inte
fanns ständigt närvarande i omvårdnaden.
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– Det då vår tanke föll på en särskild
knapp att sätta på expeditionens tavla.
Så enkelt men också så effektivt. Knappen blev en signal till sjukgymnasten
att stämma av inhalationsteknik och till
arbetsterapeuten att ge stöd i att utföra
vardagssysslor med energibesparande
åtgärder.
Resultatet blev att närmare 90 procent
av alla KOL-patienter på avdelningen fick
besök av sjukgymnast i samband med att
de låg inne. En jämförelse med utdata
från perioden före knappen visar på en
fördubbling av antalet patienter som nu
får hjälp på detta sätt.

En stor svart kavajknapp signalerar till fysioterapeuter och arbetsterapeuter på Sahlgrenska att
patienten har KOL.

Lotta konstaterar att knappen blev mer
än en påminnelse till arbetsterapeut och
fysioterapeut om att patienten har KOL.
Den är också en dörröppnare som ger
grönt ljus att gå in i journalen.
– Sekretessen gör att de inte får söka
planlöst i journalen. Knappen blir en
signal till dem att deras expertis behövs,
fortsätter hon.
Som koordinator är Lotta den som för
in alla uppgifter i Luftvägsregistret. Hon
menar att det visserligen tar sin tid men
att fördelarna överväger.
– Hade vi inte varit anslutna till Luftvägsregistret så hade vi inte upptäckt hur
dåligt vi var inom vissa områden. Och
lösningen var ju så otroligt enkel, säger
Lotta.
Knappen har för länge sedan lämnat
projektstadiet och är nu en naturlig del
av handläggningen av KOL-patienter
på lungavdelning 19/32 på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset. Fysioterapeut och
arbetsterapeut utreder och behandlar patienten utifrån helheten, vilket innebär att
man arbetar med fler aspekter än inhalationsteknik och rökvanor.
Lotta Nilsson Ernström önskar dock att
den snart blir en signal även till dietist.

Fyra råd till den som står inför att mäta
vårdinsatser:

1. Se över rutiner kring omhändertagandet av KOL-patienterna. Kom överens
om hur avdelningen vill handlägga patienten och ta beslut om ett arbetssätt
som skulle kunna möta en sådan handläggning. Stäm av mot riktlinjer.
2. Sätt upp en arbetsprocess för registrering. En ansvarig journalgranskare och
en registrerare kan vara ett sätt. Involvera de yrkespersoner som vårdar under vårdförloppet för att säkerställa att
rätt saker dokumenteras i journalen.
3. Jobba med utdata, för ut resultaten till
de som jobbar med patienten för att
se och känna sig trygg med det som
funkar men också upptäcka och kunna
skruva på det som inte funkar.
4. Väck vikten av att mäta resultat hos klinikledning och landstingsledning och
belys värdet av att de efterfrågar data.
Att ge rätt vård påverkar såväl återinläggning som död. Det finns således
både humana som ekonomiska incitament för att göra det bästa för patienten.
ANNELIE PETERSSON,

Medicinsk redaktör, kommunikationsrådgivare

luftvägsregistret

FAKTA
Feedback av följande handläggningsområden får du med ett enkelt
knapptryck på Luftvägsregistrets webbplats. Du behöver inte vara inloggad.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rökning
Exacerbationer
BMI
Sjukgymnastik
Mortalitet
NIV-/Bilevel
Läkemedel vid hemskrivning
Utlösande faktorer
Uppföljning planerad

Läs mer på https://lvr.registercentrum.se/
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Lungfibrosregisterdagen 2017
13 oktober 2017 välkomnades användare

och andra intresserade till Lungfibrosregisterdagen på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Professor Magnus
Sköld och registerkoordinator Lisa Carlson började med att hälsa välkomna. Därefter berättade doktoranden och ST-läkaren Ida Pesonen om sin jämförande studie
mellan Finland och Sverige baserat på
registerdata i de respektive länderna. Det
finska registret startade 2011 och innehåller data från ca 690 patienter fördelade på
21 specialistkliniker. I Finland är det en
koordinator som matar in all data till skillnad från i Sverige där varje specialistklinik
lägger in sina data själva med stöd av den
svenska registerkoordinatorn. Den jämförande studien visar bland annat att vi
behandlar fler i Sverige med antifibrosiska
läkemedel samt likheter och skillnader i
kliniska parametrar (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). Ida
berättade även om hennes kommande
projekt med data från Lungfibrosregistret.
Registerhållare Giovanni Ferrara berättade om några av de studier som pågår,
bland annat kan man se att kvinnor som
drabbas av IPF har bättre lungfunktionsvärden, desaturerar mindre vid gångtest
men går kortare sträcka och upplever
sig ha en högra grad av dyspné än män.
Lungfibrosregistret har sedan starten
2014 inkluderat mer än 300 patienter
från 20 av 33 specialistkliniker i Sverige.
Det finns ca 600 uppföljningar förutom
data från det validerade PROM- (Patient
Reported Outcom Measure) instrument
K-BILD (Kings Breif Interstitial Lung Disease Questionnaire) där patienterna gör
en självskattning av sin upplevda hälsa i
form av ett standardiserat frågeformulär
utformat för patienter med interstitiella
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lungsjukdomar. Det finns således mycket
data i registret och en angenäm arbetsuppgift nu är att analysera denna, för att
göra det behövs fler resurser i form av till
exempel forskare och statistiker.
Förutom den kliniska datan finns en
biobank kopplad till registret, där finns
blodprover för genotypning från runt 60
patienter. I biobanken finns även plasma
och serum från än så länge två centra,
Karolinska och Sahlgrenska. Det som
styrgruppen för registret bland annat
arbetar med är att förbereda deltagande
i internationella studier som efterfrågar
våra prover.
Registerkoordinator Lisa Carlson gick ige-

nom plattformen där vi för in all data och
vi diskuterade nya parametrar för att få
ut mer information från registret. En del
nyheter är på gång och dessa förmedlas
när plattformen är uppdaterad. Genomgången av plattformen tydliggjorde vikten
av att vara noggrann när data förs in i registret, för att sedermera kunna extrahera
data av hög kvalité som analyseras.
Arbetet med det kommande Vårdprogrammet för IPF presenterades av
Magnus Sköld. Jämfört med senaste
vårdprogrammet kommer det att innehålla ett antal nya kapitel, bland annat
ett om Lungfibrosregistret och ett om
det interdiciplinära omhändertagandet
av patienter med IPF. Patientföreningen
för Lungfibros presenterade sig också, representerade av sin ordförande Olle Setterberg. Föreningen blidades i december
2016 och vänder sig till patienter med IPF,
närstående och andra intresserade. Föreningen har en egen hemsida med adress
www.ipf-sverige.se. Patientföreningen
har ett antal frågeställningar om vården
av patienter med IPF och ett samarbete
runt dessa initierades.

på budget för 2018 redogjordes det för
och det krävs ökade resurser för att kunna
gå vidare med det stora arbetet med att
bearbeta den data som vi har i registret
samt att få in mer data, gärna från ytterligare specialistkliniker.
Stämningen och intresset under dagen var god, många möten blev det och
vi upplevde att vi fick förnyad energi att
fortsätta det viktiga, och ibland arbetsamma, arbetet ute på våra arbetsplatser
tillsammans med våra patienter och kollegor. Den skriftliga Årsrapporten 2017
från registret kommer vid årsskiftet och
kommer bland annat att innehålla analyser från 300 patienter samt budget och
projektredovisningar.
Nästa registerdag bestämdes till den 12
oktober 2018.

LISA CARLSSON

Regionkoordinator Lungfibrosregistret

Efter den vegetariska lunchen redovisade

Cecilia Olivesten och Giovanni Ferrara
från styrgruppen bokslut för 2016 samt
budget och prognos för 2017. Ett förslag

KÄRSTIN BYSTRÖM

Sjuksköterska, lungmottagningen Sahlgrenska,
medlem i Lungfibrosregistrets styrgrupp
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Oxygenregistret – en 30-åring som
fortsätter uppåt
Syrgasarmen i Swedevox startade som en femårig oxygenstudie 1987,
och är därigenom ett av Sveriges tidiga kvalitetsregister och en av de
femåriga studier som pågått längst.

Historik

Oxygen började användas terapeutiskt
vid akuta tillstånd redan på 1700-talet.
Det dröjde dock till början av 1950-talet
innan det började användas vid kronisk
hypoxemi. Behandlingen tog fart när de
två randomiserade, kontrollerade studierna NOTT (Nocturnal oxygen Therapy
Trial) och MRC (Medical Research Council) publicerades 1980 och 1981 [1, 2]. De
visade att långtidsbehandling med oxygen
(LTOT) fördubblade överlevnaden vid
svår kronisk hypoxemi i vila hos patienter med KOL, och att nattlig oxygenbehandling (12 timmar/dygn) var otillräckligt; för överlevnadsvinst behövdes behandling minst 15 timmar/dygn. Svensk
Lungmedicinsk Förening utfärdade 1985
riktlinjer för LTOT baserade på NOTToch MRC-studierna, och indikationerna
användes även vid andra tillstånd än KOL
och har bestått i princip oförändrade.
I Sverige infördes LTOT i början av
80-talet i olika utsträckning vid de lungmedicinska klinikerna och i de flesta fall
användes 20-liters tryckbehållare med
oxygen. Att oxygenkoncentratorer, en betydligt säkrare behandlingsform, användes i begränsad utsträckning berodde på
att apparaterna bekostades av landstingen
medan oxygen i gasform var ett läkemedel
och bekostades av staten via recept.

blanketter med patientuppgifter fylldes i
på alla landets lungmedicinska enheter.
En heltidsanställd sekreterare i Växjö lade
in uppgifterna i en databas och skickade
ut uppföljningsformulär halvårsvis.
Sedan länge fanns på vissa håll, t.ex. i
Storbritannien, en tradition att ordinera
oxygen vid behov främst mot dyspné.
Denna behandling, som saknade (och
saknar [3]) vetenskapligt påvisat värde,
förekom i begränsad omfattning även i
Sverige. Svenska lungläkare var relativt
eniga om vikten av att optimera evidensbaserad LTOT vid kronisk hypoxemi
och tog avstånd från den obevisade ”vid
behovs”-behandlingen. Detta bidrog till
stor anslutning till registret, som sedan
starten haft en täckningsgrad över landet
på 85-90 %.
Registret bekostades de första åren av
Hjärt-Lungfonden och senare av staten
som ett av de nationella kvalitetsregistren. Då bytte det också namn till Oxygenregistret. Antalet registrerade patienter
växte och snart blev arbetet med att fylla
i uppföljningsformulär halvårsvis över-

mäktigt. Då hade panoramat av komplikationer till behandlingen analyserats
och publicerats och förenklade formulär
att fylla i först årsvis, sedan enbart efter
ett år och vid avslutad behandling införts.
Oxygenregistet ordnade årsvisa möten för läkare och oxygensjuksköterskor,
gjorde årsrapporter och fick så småningom en styrgrupp. Intressant nog dröjde
det ända till 2014 innan registret skaffade
sig ett styrdokument (stadgar). Hängivna
registerentusiaster klarar sig alltså ganska
bra utan formella strukturer (gamla goda
tiden)!
Syften med Oxygenstudien 1987 var
att analysera prediktorer för överlevnad vid LTOT, undersöka betydelsen av
dygnsbehandlingstiden på överlevnaden,
övervaka kvaliteten på LTOT med avseende på patientselektion, tillgång till och
genomförande av behandlingen, analysera
patientmedverkan, patienttillfredsställelse, komplikationer och livskvalitet, och
överlevnad vid KOL jämfört med resultaten i NOTT och MRC-studierna.

I begynnelsen var Oxygenstudien

På initiativ av Jacob Boe, överläkare i
lungmedicin i Växjö, startade Svensk
Lungmedicinsk Förening 1987 ett nationellt register för LTOT, Oxygenstudien.
Kerstin Ström, överläkare i Växjö och senare Karlskrona, ansvarade för formulär
och dataanalys. Registret omfattade en
retrospektiv del med 560 patienter under
pågående behandling och en prospektiv
del med patienter som startade LTOT
från och med 1:e januari 1987. Pappers-
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Den första vetenskapliga artikeln publicerades 1988 i European Respiratory
Journal [4]. WHO funktionsstatus visade sig vara den starkaste prediktorn
av överlevnad bland våra patienter. Studien visade att det fanns stora skillnader
i användningen av LTOT mellan de olika
landstingen och att den inte hade minsta
samband med dödligheten i KOL i motsvarande landsting. Vidare hade mindre
än hälften (45 %) av patienterna oxygenkoncentrator. Här fanns alltså stort utrymme för förbättringar!
Vad vi inte kunde uttala oss om med
registerdata var dygnsbehandlingstidens
betydelse för överlevnaden. Patienterna
var naturligtvis inte randomiserade och
ju sämre funktionsstatus desto längre
dygnsbehandlingstid blev det − de sämre
patienterna orkade ändå inte bege sig utanför hemmet så ofta eller länge.
Utveckling

Nästan tio är efter oxygenregistret startade hemrespiratorregistret som drog
stor nytta av erfarenheterna från oxygenregistret. Under flera år var registren
separata men med gemensamt kansli och
gemensam programvara för databasen.
Anslagsgivarna krävde dock att registren
åtminstone utåt uppträdde som ett enda.
Vi bestämde oss då för namnet Andningssviktregistet Swedevox (VentilatorOXygen). År 2004 blev det sammanslagna
registret webbaserat och skaffade sig 2008
en nyhet, en hemsida.
Ventilatordelen av registret fick år 2002
en uppföljare i Norge, Nasjonalt Register
for langtids mekanisk ventilasjon, med en
datastruktur direkt kopierad av den svenska. Vi ville redan från början underlätta
registersamarbete och registerhållaren för
Swedevox ingår sedan flera år i det norska
registets styrgrupp.
År 2010 skapades ett stort och betydelsefullt tillskott i Swedevox, nämligen CPAP för behandling av obstruktiv
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sömnapné. Till dags dato har CPAPregistret samlat in data gällande nästan
60 000 patienter.
Från början var oxygenpatienterna
många fler än hemrespiratorpatienterna,
men nu är prevalenserna ungefär desamma, 25-30 per 100 000 invånare. Antalet
nystartade oxygenbehandlingar är visserligen fyra gånger så stort, men överlevnaden är mycket större för ventilatorpatienterna. Det norska registret skapade redan
från början en speciell arm för barn, något
som vi i Sverige inte gjorde förrän 2015.
Barnarmen samlar in data om ventilatorbehandling, CPAP och syrgas till barn.
Vad vi nått och vad vi ska nå

Registret fortsätter att utveckla sina tre
uppgifter: att följa upp given behandling;
att standardisera och implementera
evidensbaserad behandling och
omvårdnad; och att ta fram ny evidens.
Registret ska hållas så enkelt och
effektivt som möjligt.
LTOT i Sverige är i hög grad evidensbaserad och uppfyller många indikatorer
på god kvalitet, vilket Swedevox sannolikt
bidragit till [5]. Den svenska strukturen
för förskrivning och uppföljning av LTOT
är nyligen publicerad [5]. Registret har
publika rapporter på hemsidan som är
tillgängliga för alla för att följa upp hur
behandling ges vid olika enheter. Magnus
Ekström tar över efter Bengt Midgren
som registerhållaren från och med 2018.
Registret har gett material till en rad
avhandlingar: Kerstin Ström 1991, Michael Laub 2006, Torbjörn Gustafsson
2009, Magnus Ekström 2012, och pågående avhandlingsarbeten för Andreas
Palm och Zainab Ahmadi. Registret har
två deltidsanställda koordinatorer och
ger ut riktlinjer för LTOT, hemventilator
och CPAP som uppdateras regelbundet.
Registret har pågående forskningssamarbeten nationellt och internationellt.
Grupper för att driva forskning inom

registrets olika armar har bildats 2017;
alla intresserade är hjärtligt välkomna att
kontakta Swedevox styrgrupp. Den första
registerbaserade randomiserade kontrollerade behandlingsstudien (R-RCT) inom
lungmedicin planeras öppna i syrgasarmen i början av 2018. Studien ska undersöka effekt av syrgas 15 och 24 tim/
dygn samt effekt vid andra sjukdomar än
KOL. Vi hoppas kunna få med alla kliniker som förskriver LTOT i landet. Målet
är att göra smidiga studier i klinisk vardag med randomisering och uppföljning
genom register, för att ta fram optimerad
evidensbaserad vård för patienter med
kronisk lungsvikt. Detta var en huvudanledning till att Oxygenstudien skapades
för 30 år sedan. Cirkeln kan verka sluten,
men lite från sidan ser man att det är en
spiral, uppåt. Livet fortsätter utvecklas
uppåt även efter tretti!
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Patientföreningen för Lungfibros
Patientförening för lungfibros är bildad och ger patienter en möjlighet
att sinsemellan diskutera sin sjukdom och utbyta värdefulla erfarenheter.
Genom detta har flera viktiga frågor identifierats samt även brister inom
information och vård.
Syfte och målsättning

Det har genom åren framförts önskemål
från såväl patienter som anhöriga, vårdpersonal och representanter från läkemedelsindustrin att bilda en patientförening
liknande de som finns för andra sjukdomar. Svårigheterna har varit att hitta personer som är villiga och har tid och kraft
att bilda en förening och driva dess verksamhet. Även om intresset har funnits hos
många patienter har orken inte räckt till.
Trots dessa svårigheter lyckades ett
fåtal patienter sammanstråla och i slutet
av förra året bildades Patientföreningen
för Lungfibros. Den främsta uppgiften ska
vara att ge stöd till patienter med sjukdomen lungfibros och speciellt Idiopatisk
Lungfibros, IPF. Även anhöriga, som ofta
drar ett tungt lass, ska ges stöd.
Föreningens mål är att
• Informera om de lungfibrossjukas levnadsvillkor, skapa opinion kring detta
och aktivt arbeta för de lungfibrossjukas rättigheter, oavsett ålder, kön eller
bostadsort
• Genom att dela med sig av sina erfarenheter ska medlemmarna kunna uppleva
trygghet, stöd och gemenskap
• Informera om föreningens verksamhet
Föreningen ska inte på något sätt ersätta
vården, men väl komplettera den och
identifiera eventuella brister i information
och/eller vård och försöka förbättra dessa.
Föreningen ska inte heller ägna sig åt enskilda patientproblem utan måste ägna sig
åt aspekter som gäller mer gemensamt.
Medlemsrekrytering

Ett mycket stort problem för föreningen
är att värva medlemmar. Föreningen har
inte, och ska inte heller ha, tillgång till något patientregister och kan därför enbart
”passivt” rekrytera medlemmar genom
affischer på mottagningar.
Genom att samarbeta med vården kan
vi dock bjuda in till kombinerade patient-
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och medlemsträffar. Vården kan via sina
register bjuda in patienter och patientföreningen använder sitt medlemsregister.
Tillsammans utarbetar vi en dagordning
och täckning för eventuella merkostnader
ansöker patientföreningen hos läkemedelsbolagen.
Vid föreningens bildande fanns det åtta
medlemmar, fyra patienter och fyra anhöriga. men är i skrivande stund uppe i 93
medlemmar. 68 är patienter, 23 anhöriga
och två är stödmedlemmar.
Föreningen är en riksförening, med
säte i Stockholm och har i början haft ett
stort Stockholmsfokus. Samtliga styrelseledamöter är bosatta i Stockholm, likväl
som övriga funktionärer. Majoriteten av
medlemstillströmningen i det första halvåret av 2017 kom från Stockholm. Glädjande nog kan vi i dags läge konstatera att
av 68 patienter kommer 30 från utanför
Stockholmsregionen.
När vi har fåt ett tillräckligt stort antal
medlemmar på en ort eller i en region,
siktar vi på att bilda en lokalförening.
Informationsbehov och utbyte av
erfarenheter

Detta ställer stora krav på föreningen. Det
finns en stor efterfrågan på information;
antingen har den inte getts tillfredställande av vården eller så är den som finns
på internet svårtolkad eller svårfunnen.
Det finns också ett stort behov att utbyta
erfarenheter.
Vi har en hemsida – www.IPF-sverige.
se – där vi samlar relevant information

och som ska vara lätt att förstå men den
behöver kompletteras för att täcka behovet. Informationen på hemsidan måste
vara sakkunnig och komma från tillförlitliga källor samt faktagranskas med jämna
mellanrum för aktualitet. Problemet för
patientföreningen är att hitta någon som
kan faktagranska informationen. Vi kan
inte räkna med att vården alltid har tid
för detta.
För utbyte av erfarenheter finns det
en sluten Facebookgrupp som är mycket
uppskattat. Här ger medlemmarna varandra tips om t.ex. hur det är att resa med
syrgas och vilka regler som gäller. Erfarenheter av vård och mediciner diskuteras
flitigt och från diskussionerna kan man
klart se skillnader i vård och förskrivning
av bromsmedicin i delar av Sverige.
Det är också värdefullt att träffas i möten för att dela med sig av erfarenheterna
men hittills har patientföreningen endast
haft ett sådant och i Stockholm. Allt eftersom föreningen växer planerar vi fler möten och även utanför Stockholmsområdet.
Samarbetspartner

Sjukvården är en naturlig samarbetspartner för patientföreningen men det ställs
stora krav på integritet mellan de två parterna. Hittills har samarbetet varit lite av
”ad-hoc” karaktär och beroende av den tid
som vården kan avsätta. En mer reglerad
samarbetsform vore önskvärd och som
även involverar fler vårdmottagningar.
Patientföreningen samarbetar även
med de två läkemedelsbolag som har
godkänd anti-fibrotisk medicin och även
här ställs stora krav på integritet. Tillsammans kan vi initiera aktiviteter som ännu
inte finns eller ryms inom vården. Ett exempel på det är att via massmedia sprida
information om de lungfibrossjukas levnadsvillkor.
Kontakter med patientföreningar i
andra länder kommer inom kort att etableras och vi kan då jämföra eventuella
skillnader i behandling av lungfibros.
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Än så länge samarbetar Patientföreningen enbart informativt med mera
övergripande organisationer som Hjärt- &
Lungsjukas förening och Sällsynta Sjukdomars förening.
Aktuella frågor

Utifrån mailkonversationer och diskussioner i Facebook har tre gemensamma
aktuella frågor identifierats:
• Informationsbrister
• Bromsmedicin
• Palliativ vård
Den första, informationsbristen, försöker
vi minska med mer och bättre information på hemsidan och med gemensamma
patient- och medlemsmöten, men även
vården måste ta sitt ansvar. Information,
speciellt om den är komplicerad eller negativ, tar tid att sjunka in och måste repeteras.
När det gäller behandling med
bromsmedicin visar den försäljningsstatistiken enligt IQVIA att det skiljer sig
mellan olika regioner. Sämst att behandla

med bromsmedicin enligt detta är Örebro och Södermanland. Även Kronoberg
är sämre. Detta stöds också av diskussionerna från mail eller Facebook. Uttalanden som att ”det är för dyrt” eller att ”det
inte ges till äldre patienter” har framförts
av flera. Orsakerna kan var flera men det
är naturligtvis inte bra; det strider mot
jämlik vård oavsett kön, ålder eller bostadsort och vården måste bli tydligare
i sina motiveringar till att inte förskriva
bromsmedicin för en enskild patient.
Ett annat problem för medlemmarna
är verkningsgraden av bromsmedicin. De
efterlyser statistik över hur det påverkar
hälsotillståndet över tid.
Livet i slutskedet, den palliativa vården,
är stor fråga för medlemmarna. De upplever inte att denna fråga tas om hand på
ett bra sätt. Några har observerat att dessa
frågor diskuteras tidigt i andra länder och
en del undrar om de kommer att hamna
i respirator. Osäkerheten är stor bland
medlemmarna och denna viktiga fråga
måste tas på större allvar av vården och
diskuteras tidigt.

Avslutning

Patientföreningen har efter en trevande
start vuxit sig starkare och önskemål om
förbättrad och jämlik information och
vård blir allt tydligare. Lungfibros är en
allvarlig sjukdom med dödlig utgång. Den
går inte att bota men tillsammans ska vi
försöka att ge förutsättningar för bästa
möjliga livskvalité för medlemmarna
(patienterna).

OLLE SETTERBERG

Ordförande för Patientföreningen för Lungfibros
Artikelförfattaren är 66 år och har diagnosen
IPF samt diagnosen sekundär progressiv MS.

Inbjudan till unik nationell studie av hemsyrgas

REDOX

Multicenter, fas IV, registerbaserad, randomiserad, kontrollerad studie (R-RCT)
Samtliga enheter som förskriver terapeutisk hemsyrgas (Långtidsoxygenterapi; LTOT) i Sverige
inbjuds att vara med i studien REDOX (REgistry-based randomized controlled trial of treatment
Duration and mortality in long-term OXygen therapy), världens första R-RCT inom lungmedicin.
REDOX jämför effekten av LTOT ordinerad 15 tim/dygn mot 24 tim/dygn på överlevnad efter ett år
samt sjuklighet, sjukhusinläggningar och livskvalitet.
Patienterna ska uppfylla gällande kriterier för LTOT (alla diagnoser) och bedömas kunna medverka.
Patienter randomiseras vid registrering i kvalitetsregistret Swedevox. Uppföljning sker genom
register och belastar inte vården.
Inbjudan skickas ut till alla enheter som förskriver LTOT i Sverige. Vid frågor kontakta:
swedevox.syrgaskoordinator@outlook.com
Vår förhoppning är att få med samtliga förskrivande enheter i Sverige i denna unika och viktiga
studie som planeras starta tidigt 2018.
För REDOX styrgrupp
Magnus Ekström, Medicinkliniken, Blekingesjukhuset
Josefin Sundh, Hjärt-lungkliniken, Universitetssjukhuset Örebro
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Hereditary Angioedema in Sweden
– a National Project
Patrik Nordenfelt disputerade på sin avhandling den 3:e november i Jönköping.

H

ereditärt angioödem (HAE) är
en ärftlig sjukdom med återkommande angioödem i underhuden
och i submukosan (1, 2). Sjukdomen ärvs
autosomalt dominant, dock upp mot 25 %
nymutationer (3, 4). Vanliga platser för
angioödemen är ansikte, underliv, händer,
fötter, svalg, läppar, tunga samt i tarmar
(1). Angioödem i tunga och svalg kan bli
livshotande pga. risk för kvävning (5). I
tarmarna ger angioödem ofta svåra handikappande buksmärtor (6). Obehandlat
varar ett angioödem i 3–5 dagar (2). HAE
beror på brist på fungerande C1-inhibitor
(7). Bristen av fungerande C1-inhibitor
beror på mutation i genen SERPING1
som finns på kromosom 11 (8). C1-inhibitor hämmar flera system, som komplementsystemet och kontaktsystemet (9).
Det är hämningen av kontaktsystemet
som är det viktiga vid HAE. När kontaktsystemet aktiveras och C1-inhibitor inte
hämmar som det ska bildas bradykinin
som gör att kärlen vidgas och blir genomsläppliga och ödem uppstår (10). Det finns
åtminstone två varianter av HAE, typ I där
halten av C1-inhibitor är låg, samt typ II
där halten av C1-inhibitor är normal eller förhöjd, men proteinet inte fungerar
(4). Det finns även en ännu sällsyntare
variant, nämligen HAE typ III eller HAE
med normal C1-inhibitor (11). Vid en
del fall av HAE med normal C1-inhibitor
ses mutation i genen för faktor XII (12). I
min avhandling togs endast patienter med
HAE typ I och II upp, endast enstaka fall i
Sverige bedöms finnas av HAE med normal C1-inhibitor. HAE typ I och II finns
hos ungefär 1/50 000. Lika många kvinnor som män får sjukdomen (2). Kvinnor
har oftare mer besvär än män, vilket anses
bero på att östrogenet har negativ effekt
på sjukdomen, t.ex. ger p-piller med östrogen fler attacker av HAE (13).
Kortison, antihistaminer och adrenalin som ges vid vanliga angioödem har
ingen effekt vid HAE. Attacker av HAE

Lung & Allergiforum • Nummer 4/2017

Figur 1. Antalet attacker av HAE som kvinnor och män angav att de hade året innan de tillfrågades, n=76. Kvinnor hade i median 19 attacker, variationsvidd (2–165), män 9 attacker
(1–42).

Figur 2. Lågfrekvensgrupp (0–14) n=83, EQ-5D-5L medel (SD) 0,84 (0,19), mellanfrekvensgruppen (15–29) n=8, 0,84 (0,15), och högfrekvensgruppen (>30) n=10, 0,68 (0,29), n=101,
p=0.02 mellan lågfrekvensgruppen och högfrekvensgruppen.
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behandlas med injektioner in i blodet
av C1-inhibitor-koncentrat framställt
från blodplasma eller via genteknik från
kaninmjölk. Injektioner av icatibant, som
blockerar bradykinin kan också behandla
angioödem. För att förebygga angioödem
kan man behandla med återkommande
injektioner med C1-inhibitorkoncentrat,
eller med tranexamsyra eller androgener
i tablettform (2).
Situationen för HAE i Sverige har tidigare varit i stort sett okänd. Ändamålet
med denna avhandling var att få fram hur
vanligt HAE är i Sverige, att kartlägga hur
sjukdomen yttrar sig, vilken behandling
som används, samt vilken hälsorelaterad
livskvalitet (HR-QoL) vuxna och barn
med HAE har.
Patienterna med HAE besvarade enkäter med frågor om sjukdomssymptom,
medicinering, och sjukfrånvaro. För att
få fram HR-QoL användes livskvalitetsinstrumenten EuroQol 5 Dimensions 5
Level (EQ-5D-5L), RAND Corporation
Short Form 36 (RAND-36), och AngioEdema Quality of Life (AE-QoL) och sjukdomsaktivitetsinstrumentet Angioedema
Activity Score (AAS) (14-17).
Vi fann 146 patienter med HAE, 110
vuxna och 36 barn, 136 med typ I och
10 med typ II. Det ger en prevalens på
1,54/100 000. De vuxna som angav sympReferenser
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tomdebut var i median 12 års ålder och
medianen för diagnosålder var 22 år. Median för barnens ålder vid symptomstart
var fyra år och för diagnos tre års ålder.
Nästan hälften både barn och vuxna hade
mer än ett anfall i månaden föregående
år. Medianen för antalet attacker föregående år var för vuxna 14 och för barn 6.
Kvinnor angav föregående år 19 attacker
mot 9 för män i median, p<0,05 (Fig. 1).
Oberoende av var attackerna satt angav 9
av 10 smärta under attackerna. C1-inhibitorkoncentrat hade mycket god effekt
vid behandling av attacker. Förebyggande
behandling med androgener och C1-inhibitorkoncentrat mer än halverade attackfrekvensen. Tranexamsyra hade ingen effekt för att förebygga attacker. Av barnens
föräldrar hade mer än 73 % varit tvungna
att ta ledigt pga. HAE-attack hos barnet.
HR-QoL var signifikant bättre mellan
anfallen än under anfallen. Vid högre attackfrekvens försämrades HR-QoL (Fig.
2). Barn hade en signifikant högre HRQoL än vuxna. Vid senaste attacken angav 45 % frånvaro från arbete eller skola.
Den dimension som var mest påverkad
i EQ-5D-5L var smärta/obehag och oro/
nedstämdhet, i RAND-36 energi/ trötthet, generell hälsa, smärta, och i AE-QoL
rädsla/skam och trötthet/stämningsläge.
Förhöjd sjukdomsaktivitet mätt med AAS
var associerad med försämrad HR-QoL.

Oavsett om patienterna hade förebyggande medicin eller ej sågs ingen skillnad
i HR-QoL.
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Sammanfattningsvis är förekomsten av

HAE i Sverige 1,54/100 000. Medianen för
debutåldern för vuxna var 12 år. Vuxna
kvinnor har dubbelt så många attacker
som män, och vuxna har också dubbelt
så många attacker som barn. C1-inhibitorkoncentrat har mycket god effekt vid
akuta anfall. HAE har en påverkan på HRQoL. Barn har bättre HR-QoL än vuxna.
AE-QoL är ett mer sjukdomsspecifikt
instrument än EQ-5D-5L och RAND-36,
men det fångar inte smärtkomponenten
som de andra gör. Patienter med hög sjukdomsaktivitet behöver ändra behandling
för att få bättre HR-QoL.
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Stora SFFA-stipendiet 2018
Svenska föreningen för Allergologi kommer även i år utannonsera stora SFFA-stipendiet!
Stora SFFA-stipendiet är ett forskningsstipendium med syfte att stimulera forskningsprojekt
inom astma- och allergiområdet i Sverige.
För närmare information vilka företag förutom SFFA bidrar till stipendiet och hur stor
blir 2018 års stipendiets prissumma följ information på SFFA:s hemsida
www.sffa.nu
Sökande av stipendiet skall vara en person som bedriver forskning inom astma- och
allergiområdet, kliniker eller icke-kliniker. Sökande skall vara en disputerad, självständig
och etablerad forskare. Stipendiet är ett basanslag och får fritt disponeras av den
sökande. Vid publikationer av forskningsresultat förväntas pristagaren skriftligen
omnämna detta stipendium och dess arrangörer. Pristagaren förväntas även inkomma
med en skriftlig redogörelse om vad medlen från stipendiet används till.
Ansökan, om maximalt 3 A4-sidor skall innehålla följande rubriker:
Titel:
Projektplan/Bakgrund:
Målsättning/Frågeställningar:
Material och metoder:
Betydelse för patienter:
Genomförbarhet:
Andra anslag för projektet:
Bifoga gärna en separat meritförteckning med publikationslista till ansökan.
Sista ansökningsdatum 2018-01-31
Ansökan skickas elektroniskt till:
Eva Hallner, SFFA
eva.hallner@ki.se

Juryn består av tre ledamöter i Svensk allergiforsknings stiftelses styrelse samt
en ledamot som utses av SFFA:s styrelse.
Beslut kommer att meddelas skriftligen till sökande i slutet av mars 2015.
I anslutning till prisutdelningen, som kommer att ske vid SFFA:s Vårmöte i
Linköping den 16 april 2018, skall stipendiaten hålla en översiktföreläsning på
ca 30 minuter om sin forskning.
Vid frågor om stipendiet, kontakta SFFA:s ordförande Caroline Nilsson via
e-post: caroline.a.nilsson@sll.se
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Utbildning

Omvårdnad vid lungsjukdomar,
fördjupningskurs 7,5 hp
Medicinska fakulteten vid Linköpings Universitet kommer i
samarbete med Lungmedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i
Linköping starta en uppdragsutbildning i Lungmedicinsk omvårdnad
7,5 hp, avancerad nivå våren 2018
När: Vecka 3 - 12 2018. Preliminära kursdagar 17-18/1, 30-31/1, 14-15/2, 28/21/3, 20-22/3
Var: Campus US, Linköpings Universitet och Universitetssjukhuset i Linköping
Hur: Halvfart med kursdagar vid fem tillfällen i Linköping.
Föreläsningar, basgruppsarbete, seminarier, övrig tid egna studier.
Individuell skriftlig examinationsuppgift
Kostnad: kontakta kursansvarig för info
Kursinnehåll: Anatomi, fysiologi, patofysiologi, utredning, behandling
och omvårdnad av de vanligaste lungmedicinska sjukdomarna
Frågor och anmälan sker via mail till kursansvarig
Helena Johansson • Helena.Johansson@liu.se

Anmälan senast 15/11-2017 / efteranmälan tom 31/12

I samarbete med:
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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)

SLMF – NYA MEDLEMMAR
ORDINARIE MEDLEMMAR
Linnea Holmstrand
Gudrun Oskarsdottir
Christian Schyllert
Zou Ding
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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
Margaretha Smith Wallhede
Ledamot
Ansvarsområde: Utbildningsfrågor
Lungmedicin och allergologi, Bruna Stråket 11B,
SU/Sahlgrenska , 413 45 Göteborg, Tel: 031-342 10 00,
utbildning@slmf.se
Johan Bood
Ledamot, webredaktör
Ansvarsområde: Hemsida
Stockholm,
webmaster@slmf.se
Ola Attman
Yngre ledamot
Lungmedicin och allergologi, SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg, Tel: 031-342 10 00
yngreledamot@slmf.se
Stéphanie Mindus
Adjungerad ledamot
Ansvarsområde: Nationell delegat i ERS, internationella frågor
Lung- och allergisjukdomar, Akademiska sjukhuset,
751 85 Uppsala

Ann Pontén
Vice ordförande
Yrkes- och miljödermatologiska avd
Hudkliniken, Skånes universitetssjukhus
205 02 Malmö
ann.ponten@med.lu.se
Maria Jenmalm
Vetenskaplig sekreterare
Klinisk immunologi, Linköpings Universitet
581 85 Linköping
maria.jenmalm@liu.se
Jon Konradsen
Kassör
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm, Sweden
jon.konradsen@ki.se
Adina Pascu
Administrativ sekreterare
Astma- och allergimottagningen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
adina.pascu@vgregion.se
Kerstin Romberg
Ledamot
Näsets Läkargrupp
236 51 Höllviken
kro@ngl.nu
Patrik Nordenfelt
Ledamot
Medicinkliniken
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
patrik.nordenfelt@rjl.se
Marit Westman
Ledamot
ÖNH-kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
marit.westman@karolinska.se
Åke Davidsson
Adjungerad, Internationell representant
ÖNH-kliniken
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro
ake.davidsson@orebroll.se
Eva Hallner
Sekretariat
Centrum för arbets- och miljömedicin
SFFA, Eva Hallner
Solnavägen 4, 10tr
113 65 Stockholm
eva.hallner@ki.se
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Kongresskalender

SLMF
2018
11 januari

Grundkurs i Lungultraljud

Stockholm

12 januari

Grundkurs i Lungultraljud

Stockholm

15 januari

Kurs i klinisk lungfysiologi

Huddinge/Stockholm

30 januari

Praktisk kurs i bronkoskopi

Solna/Stockholm

5 februari

Lungmöte, tema "Svår astma"

Stockholm

7-9 februari

ST-kurs i Pleurasjukdomar

Umeå

13 februari

Lungmöte, tema "Svår astma"

Linköping

7 mars

Lungmöte, tema "Svår astma"

Göteborg

13-15 mars

Ovanliga lungsjukdomar – Postgraduatekurs

Malmö

15-17 mars

15th International Conference on Home Mechanical
ventilation

Lyon, Frankrike

4 april

Lungmöte, tema "Svår astma"

Malmö

17-19 april

Svenska Lungkongressen 2018

Linköping

2-4 maj

Nordisk hemrespiratorkurs

Höör

3-4 maj

Svenska Lungcancermötet 2018

Ystad

8 maj

Lungmöte, tema "Svår astma"

Umeå

18-23 maj

ATS International Conference

San Diego, USA

21-24 maj

Kurs i lungcancer – ST-kurs

Uppsala

1-5 juni

ASCO Annual meeting

Chicago, USA

6-9 juni

European Cystic Fibrosis Conference

Belgrad, Serbien

15-19 september

ERS International Congress 2018 i Paris

Paris

23-26 september

World Conference on Lung cancer

Toronto, Kanada

29 jan -1 feb

Allergologikurs – Kurs i basal allergologi för ST-läkare

Linköping

2-5 mars

AAAAI/WAO Joint Congress

Orlando, USA

7-8 mars

AIT grundkurs

Stockholm

16-17 april

SFFA:s Vårmöte

Linköping

19-21 april

Drug Hypersensitivity Meeting, DHM 2018

Amsterdam, Nederländerna

26-30 maj

EAACI Congress 2018

München, Tyskland

SFFA
2018
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