
BILAGA 2. Föreslagen revision av målbeskrivning inom ramen av nya ST 
2015 för common trunk. Kommentarer längst ner i dokumentet. 
 
Lungmedicin 
 

          Självständigt handlägga           Initialt Handlägga                                                           

Sjukdom/tillstå
nd  

Handlägga/bedöma  Ha kunskap  Ha kännedom  

Obstruktiva 
lungsjukdomar  

Behärska  
Astma  
Kronisk bronkit  
Kronisk obstruktiv lungsjukdom 
(KOL)  
KOL-exacerbationer  
Lungemfysem 
 
Praktiska moment/Undersökningar: 
Rökavvänjning  
Grundläggande tolkning av spirometri  
Mätning av ”peak expiratory flow” 
(PEF)  
Mätning med pulsoximeter (Pox) 

Allergisk astma 
Bronkiektasier 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST-läkaren bör ha 
kännedom om när 
man skall 
remittera en 
patient med 
frågeställningen 
alfa-1-
antitrypsinbrist 
 
 
 
 
 
 
 
  

Akut och kronisk 
andningsvikt  

Behärska  
Koldioxidretention i samband med 
syrgasbehandling 
Syresätningsmål - kunna sätta 
målsaturation 
Syrgastillförsel (indikationer) 
Akut behandling med kontinuerlig 
övertrycks-andning (continuous 
positive airway pressure, CPAP) 
(indikationer) 
Starta NIV (indikationer) 
LTOT(indikationer) 
 
 
Praktiska moment:  
Artärpunktion och blodgasanalys  
Blodgastolkning 
 

Indikationer för intensivvård  
Dyspne  - differential diagnostik 
Akut och kronisk resp. insufficiens  
Ha kännedom om hur man startar 
CPAP och NIV praktiskt 
 
 
  
  

Lungtumörer  Starta utredning av oklart 
lunginfiltrat/misstänkt 
lungcancer/hemoptys  

De vanligaste 
typerna av 
lungcancer  
 
Lungmetastaser  
 
 

Benigna 
lungtumörer 
PM för 
accidentellt fynd 
av små nodulära 
förändringar 
 
Praktiskt moment: 
Fiberbronkoskopi  
Tolkning av 
lungröntgen  
 



 
                                                      
                            Självständigt handlägga           Initialt Handlägga                                                           

 
 
 
 

 
Sjukdom/tillstånd  Handlägga/bedöma  Ha kunskap  Ha kännedom  
Systemsjuk-  
domar med 
lungengagemang  
/interstitiella 
lungsjukdomar  

  Cystisk fibros  
Allergisk alveolit  
 
Interstitiella lungförändringar  
Fibrotiserande alveolit  
Idiopatisk Lungfibros 
 
Sarkoidos 
 
Lungmanifestationer  
av systemsjukdomar (Sarkoidos) 
 
Pulmonell Hypertension (multidisciplinärt) 
Medfödda lungsjukdomar 

Sjukdomar i pleura  Pleurautgjutning  
Pneumothorax (initialt bedöma) 
 

Pleuratappning  
Pleuradränage 
(indikationer) 
Pleuraempyem 

Torakoskopi  
Pleurabiopsi  
Pleurodesbehandli
ng (indikationer) 
 
Praktiskt moment:  
Diagnostisk 
pleurapunktion 
(prova på)   
 
 

Lunginfektioner  Behärska  
Pneumoni inklusive atypisk 
pneumoni 
 
  

Lungabscess  
Lungmykoser  
Tuberkulos 
(inkluderande 
smittsamhet) 

Tuberkulosbeh 
(känna till att behandlingen 
sträcker sig över en längre 
period, att det finns många 
behandlingspreparater 
samt att behandlingen inte 
är biverkningsfritt.) 

Extratorakal 
tuberkulos  
NTM 

Sömnrelaterade 
andningsproblem  

 
  

Sömnapnésyndrom  
Behandling av sömnapné  
Nattlig underventi-  
lering till följd av neuromuskulära 
sjukdomar och thoraxdeformiteter 



                  Självständigt handlägga      Initialt Handlägga                                                           
Sjukdom/tillstå
nd  

Handlägga/bedöma  Ha kunskap  Ha kännedom  

Yrkesrelaterade 
lungsjukdomar  

   
 

Yrkesastma  
Pneumokonioser  
Asbestbetingade 
sjukdomar: Pleuraplack, 
Asbesteos 
Skador på luftvägar  
och lungor till följd av 
exponering av toxiska 
gaser och lösningar  
(kemisk pneumonit) 
 
Malignt mesotheliom 
(Eller under 
Lungsjukdomar alt. 
Pleurasjukdomar) 

Övrigt  
- Terminal Lungsjukdom 
- Radiologi av vanliga och akuta   
   lungsjukdomar 
-  Livskvalite vid Lungsjukdom 
-  Dyspne  - differential diagnostik 
-  Grundläggande utredning av hosta 

Sjukdomar i mediastinum  
 
Indikationer för lung-transplantationer  
 
Läkemedel med hög risk för lungskador, 
allvarliga läkemedelsbiverkningar att känna 
till 

 
Skall vi rekommendera att man skall kunna thorakocentes?? 
 
SVAR: Representanterna är eniga avseende ställningstagning till thoracocentes för icke-lung 
ST-läkare, nämligen att det skall vara realistiskt att ST-läkare erbjuds möjlighet till att vara 
med och utföra thoracocentes (prova på) under supervision och handledning av erfaren 
lungmedicinsk kollega, men att vederbörande inte skall förväntas självständigt kunna utföra 
ingreppet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kommentarer ST-Rådet SLMF 19 maj 2015 
 
Obstruktiva lungsjukdomar: 
 
I kolumnen Handlägga/Bedöma bör det stå ”Astma” och inte ”Icke-allergisk astma”. 
I kolumnen ”Ha kunskap om” rekommenderar vi att tillägga att man bör ha kunskap om 
allergisk astma. 
I kolumnen ”Ha kännedom” om alfa-1-antitrypsinbrist rekommenderar vi att man formulerar 
om till förslagsvis ”ST-läkaren bör ha kännedom om när man skall remittera en patient med 
frågeställningen alfa-1-antitrypsinbrist”. 
 
ST-rådet anser att man inte bör indela KOL i stadier, utan att man bör kunna 
handlägga/bedöma KOL i samtliga stadier. 
 
ST-rådet rekommenderar även att man för varje sjukdom/tillstånd har ett separat avsnitt om 
”Praktiska moment/Undersökningar” såsom i detta tillfälle: Rökavvänjning, Tolkning av 
spirometri, mätning av peak expiratory flow (PEF) och pulsoximeter (Pox).  
 
Akut och kronisk andningssvikt: 
 
Etablera fri luftväg: Att etablera fri luftväg kan innebära användning av kantarell eller 
svalgtub eventuellt även bara att ändra patientens position. Kan även innebära trakeotomi. ST-
rådet anser att ”etablera fri luftväg” bör avlägsnas från nuvarande plats, då detta anses tillhöra 
en annan specialitet. 
 
ST-rådet rekommenderar tillägg av att ST-läkaren bör Handlägga/Bedöma Syresätningsmål 
och kunna sätta målsaturation, samt veta när syrgas skall tillföras.  
 
ST-rådet anser att man bör låta Artärpunktion och blodgasanalys vara kvar som praktiska 
moment.  
 
ST-rådet anser att Dyspne – differential diagnos bör stå under kolumnen ”Initialt handlägga”, 
då det kan röra sig om differentialdiagnosen mellan interstitiell sjukdom, hjärtrelaterat 
åkomma eller annat.  
 
ST-rådet anser att ST läkaren skall kunna indikationerna för NIV, CPAP och LTOT, men inte 
kunna utföra dem praktiskt. ST-läkaren bör däremot ha kännedom om hur man startar CPAP 
och NIV praktiskt. 
 
Lungtumörer: 
 
ST-rådet anser att det är bra att ST-läkaren skall kunna starta utredning av malignitetssuspekta 
lungförändringar. 
Man anser att man i rutan ”ha kunskap” bör avlägsna den grönt markerade texten 
”hjärnmetastaser-symptomdebut” samt även att lägga till ” kännedom om PM för accidentellt 
fynd av små nodulära förändringar” med hänvisning till Svenska nationella programmet för 
lungcancer 2015. 
 



ST-rådet anser att tolkning av lungröntgen bör stå som under ett praktiskt moment, vilket bör 
innebära att ST-läkaren är med på röntgenronder och tillämpar sig basala kunskaper om 
tolkning av lungröntgen.  
 
ST-rådet rekommenderar att fiberbronkoskopi bör stå under en praktisk moment-ruta. Denna 
ruta behöver inte nödvändigtvis vara med under avsnittet ”Lungtumörer”. Man 
rekommenderar att ST-läkaren skall ha varit med och tittat på en fiberbronkoskopi/Ebus under 
sin utbildning, men att man inte bör kunna utföra detta självständigt.   
 
Systemsjukdomar med lungengagemang/interstitiella lungsjukdomar: 
 
ST-rådet har diskutterat ansvar för och handläggning av patienter med pulmonell 
hypertension. Det har visat sig vara ett multidisciplinärt team bestående av kardiologer och 
lungmedicinska läkare som tar hand om dessa patienter. ST-läkaren bör ha kännedom om 
sjukdomen samt att det kan vara fler aktörer inblandade i handläggning av denna sjukdom. 
 
ST-rådet önskar att sjukdomen sarkoidos tillförs i kolumnen ”Initialt handlägga”, då det anses 
ytterst nödvändigt att ST-läkare skall ha kännedom om denna sjukdom.  
 
Sjukdomar i pleura: 
 
Avseende praktiskt moment - diagnostisk pleurapunktion: Representanterna är eniga att det 
skall vara realistiskt att ST-läkare erbjuds möjlighet till att vara med och utföra diagnostisk 
pleurapunktion/thoracocentes (prova på) under supervision och handledning av erfaren 
lungmedicinsk kollega, men att vederbörande inte skall förväntas självständigt kunna utföra 
ingreppet. Därför bör detta praktiska moment flyttas till kolumnen ”Ha kännedom”. 
 
Rådet anser även att ST-läkare bör initialt kunna handlägga pneumothorax, varför denna bör 
stå kvar i spalten ”Självständigt handlägga”.  
 
Lunginfektioner: 
 
ST-rådet anser att lobär pneumoni och bronkopneumoni inklusive atypiska pneumonier bör 
stå under samma kolumn ”Handlägga”. ST-läkaren bör avseende Tuberkulosbehandling 
känna till att behandlingen sträcker sig över en längre period, att det finns många 
behandlingspreparater samt att behandlingen inte är biverkningsfritt.  
 
Sömnrelaterade andningsproblem: 
 
ST-läkaren bör kunna identifiera patienter med sömnrelaterade andningsstörningar.  
ST-rådet anser att sömnapnesyndrom bör flyttas till kolumnen ”Initialt handlägga”, då man 
anser att ST-läkaren bör veta att sömnapnépatienter skall remitteras vidare till utredning. 
 
Yrkesrelaterade lungsjukdomar: 
 
ST-rådet rekommenderar att yrkesastma, pneumokonioser och asbestrelaterade sjukdomar 
flyttas från ”Ha kunskap” till ”Ha kännedom”, med anledning av att ST-läkaren nog inte 
kommer att stöta på ett så stort urval av dessa patienter under dennes kliniska tjänstgöring. 
ST-läkaren bör givetvis ha kännedom om dessa sjukdomar och veta vart de handläggs.  
 



ST-rådet anser att ST-läkare bör veta att malignt mesoteliom kan vara yrkesrelaterad och att 
denna bör fortsatt finnas under kolumnen ”Ha kunskap”. Dock funderade representanterna i 
ST-rådet om inte malignt mesoteliom bör klassificeras under sjukdomsgruppen 
”Lungtumörer” alternativt ”Pleurasjukdomar”.  
 
Övrigt: 
 
-Terminal lungsjukdom: Bra att ST-läkaren har kännedom om detta, men bör kanske finnas 
under en ny rubrik? Tex ”Palliativ vård av den lungsjuke patienten” 
 
-Radiologi av vanliga och akuta lungsjukdomar: ST-läkaren skall vara med på röntgenrond 
och känna till vilka typer av radiologiska undersökningsmetoder det finns inom lungmedicin.  
 
-Livskvalité vid lungsjukdom: ST-läkaren bör ha kännedom om det multidisciplinerade 
teamarbetet med bland annat dietisthjälp av KOL patienter med låg BMI samt 
sjukgymnasthjälp i form av mobilisering, andningsträning och slemmobilisering. Vidare bör 
ST-läkare känna till att syrgas kan ges vid ansträngning för således att kunna bidra till bättre 
livskvalité för lungsjuka patienter. Kanske bör man sammanfatta allt under en rubrik 
”Lungmedicin ur etisk synpunkt”? 
 
-Dyspne – differential diagnostik: var god se tidigare utlåtande.  
 
-Grundläggande utredning av hosta: Bör stå kvar och ST-läkaren bör känna till hur man 
utreder symptomet hosta. 
 
-Thoracocentes: Var god se tidigare utlåtanden 
 
-Sjukdomar i mediastinum: ST-läkare bör ha kännedom om dessa sjukdomar 
 
-Indikationer för hjärt-lung och lungtransplantationer: ST-rådet rekommenderar att man 
omnämner titeln ” Indikationer för lungtransplantationer”. ST-läkaren bör ha kännedom om 
indikationerna samt hur man bör utforma en remiss till lungtransplantationsenheten avseende 
lungtransplantationsutredning. Vidare anser ST-rådet att ST-läkare bör känna till hur man 
omhändertar lungtransplanterade patienter, gärna att ST-läkaren personligen träffar dessa 
patienter, annars få kännedom om dem via ett teoretiskt basis.  
 
-Läkemedel med hög risk för lungskador, allvarliga läkemedelsbiverkningar att känna till: ST-
rådet diskuterar diverse läkemedel (Metotrexate, Cordarone etc). Bra initiativ att ha 
läkemedelsinteraktioner- och biverkningar med. Bör givetvis vara kvar. Dock undrar ST-rådet 
om man bör ha detta i ett allmänt kapitel om läkemedel, eller ha dem i en så kallad ”lungor 
och mediciner”.  Bra att även ha kännedom om den Internetbaserade siten 
www.pneumotox.com 
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