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Lungmedicin – bristspecialitet

Bästa kollegor, en rubrik som denna 
kan uppfattas som domedagspro-
fetia och en aning defaitistisk, det 

är inte min mening, tvärtom. Rubriken 
anspelar på en förfrågan från regeringen 
om hur specialistföreningarna ser på sin 
specialitet om man kan definiera den som 
bristspecialitet eller ej. Vår specialitet fal-
ler inom de ramarna enligt min och sty-
relsens mening. Det innebär inte att vi gett 
upp tron på möjligheten att vända det.

SLMF’s nygamla styrelse har nyligen 
avslutat sitt årliga internat, sammanlagt 
två dagar av arbete och social samvaro, 
internatet andas optimism och vilja att 
kasta sig över de utmaningar som vi nu 
har framför oss. I år var återigen Fjällbacka 
platsen vi valt, det kommer sannolikt vara 
platsen ett bra tag framöver, mycket tack 
vara vårt fina samarbete med Mediahuset. 
Denna mycket natursköna plats ger en 
fantastisk fin inramning och det är omöj-
ligt att inte känna optimism där.

Den nya styrelsen innehåller två nya 
ledamöter förutom lite rockad på andra 
poster, Josefina Averheim, yngre ledamot 
och Martin Wallberg, redaktör för LOAF 
är nya medlemmar. I övrigt har under-
tecknad klivit på posten som ordförande 
och Ragnberth Helleday har flyttat till 
avgående ordförande. Tidigare redaktör 
Fredrik Sundbom har tagit sig an web-
redaktörposten. Olga Pettersson kassör/
medlemsansvarig, Margaretha Smith 
utbildningsansvarig, Hanan Tanash vice 
ordförande och ansvarig för remisser, 
Ludger Grote vetenskaplig sekreterare, 
Helena Engström facklig sekreterare och 
adjungerad styrelsemedlem Stephanie 

Mindus Nationell delegat i ERS och an-
svarig för internationella frågor är kvar 
sedan tidigare.

Styrelseinternatet avhandlade en mängd 
frågor kring framförallt utvecklingen av 
vår specialitet som utbildning, ST-kurser, 
postgraduate kurser/utbildningstillfällen, 
specialistexamen, SPUR-inspektioner och 
diskussioner kring hur vi ska agera för att 
möjligöra rekrytering, något som behövs i 
stor utsträckning framöver. Man kan peka 
på flera orsaker till att vi har en brist, till 
exempel ST-utbildningssystemet som 
missgynnade grenspecialiteter, industrin 
och palliativa enheter som rekryterar en 
del men det är bättre att nu försöka hitta 
sätt att rekrytera. Vi behöver till exem-
pel se till att vi finns med i rotationen för 
AT-doktorer, vid utbildningssjukhusen 
måste man se till att lungmedicin ingår 
som placering under medicinåret så att vi 
får möjlighet att visa vilken fantastisk och 
diversifierad verksamhet en lungmedici-
nare har möjlighet att förkovra sig i.

En annan stor fråga handlar om ut-
vecklingen och sjösättningen av en ny 
SLMF-hemsida som sannolikt kommer 
under hösten, sidan moderniseras och 
kommer att vara responsiv så att upple-
velsen blir bra oavsett vilken plattform 
man surfar in ifrån. Fredrik leder detta ar-
bete tillsammans med Mediahuset. En ny-
het kommer att vara en sorts inloggning 
för medlemmar där man ska uppdatera 
sina adress och mailuppgifter så att vi kan 
få ordning på vårt medlemsregister. Mer 
information om detta kommer i samband 
med sjösättningen.

På tal om medlemsregistret så har 
detta varit en källa till stora problem. Vi 
har haft register på flera ställen inklusive 
det som skickas till ERS. Dessa har inte 
varit uppdaterade vilket lett till problem 
på mer än ett sätt, framförallt betytt be-
tydande merarbete för Olga. Det trasslet 
som funnits med ERS-medlemskapet har 
vi nu rett ut med ansvariga vid ERS och 
de förändringar som behövs från vår sida 
kommer att informeras om, i kort krävs 
det enligt svensk lag att man varje år med-
delar att man fortfarande vill vara med-
lem i ERS för att det ska rulla så kallad 
”opt in”. Med detta kommer Olgas arbete 
bli mycket lättare och våra medlemmars 
trassel, framför allt i samband med regist-
rering till ERS kongressen, kommer att 
elimineras. Allt kräver dock att vi har ett 
fungerande, uppdaterat medlemsregister.

En annan källa till optimism var ERS kon-
gress i Paris, det finns ett flertal referat 
från denna i tidningen. Det finns oer-
hört mycket liv i vår specialitet, mängder 
med mycket bra forskning från alla de-
lar av lungmedicinen, från grundforsk-
ning till tillämpad klinisk forskning. En 
stor teknisk utveckling på bronkosko-
pisidan likaså i ickeinvasiv diagnostik 
och behandling. Man kan inte annat än 
bli optimistisk efter en sådan kongress. 
Detsamma tycker jag gäller den svenska 
lungkongressen, SLK, i Linköping senast 
och i Stockholm till våren, 3-5 april, boka 
in det! Som styrelsemedlem har jag fått en 
del förhandsinformation om ämnena, jag 
tänker inte ”spoila” något men det kom-
mer att bli intressant.
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EABIP
European Association for Bronchology 
and Interventional Pulmonology, är en 
intresseorganisation för lungmedicinare 
i Europa intresserade av Endobronkiell 
intervention. Intervention omfattar all 
avancerad diagnostik, inklusive EBUS/
EUS, förutom laser, APC, stentning o.s.v. 
Senaste tillskottet är kryobiopsering vid 
ILD. Organisationen är associerad till 
WABIP som är Världsorganisationen. 
Medlemsavgiften ger bland annat tillgång 
till tidningar som Respiration.

Målet är att alla länder i Europa ska 
vara representerade med en nationell 
delegat som blir inbjuden till möten, till 
exempel under ERS. Undertecknad är 
svensk nationell delegat och vid mötet i 
Paris gicks dels ekonomin igenom, dels 
diskuterades medlemsavgiften. En av 

uppgifterna för delegaterna är att hjälpa 
till med att se till att medlemsavgifterna 
kommer in, i Sverige finns idag 6 regist-
rerade medlemmar, huruvida dessa be-
talt eller ej vet jag inte. Listor kommer att 
skickas ut under nyåret.

Förutom detta så valdes Madrid som plats 
för ECBIP, European Congress for Bron-
chology and Interventional Pulmology, 
2023. 2019 är det Dubrovnik, registre-
ringen är öppen på http://ecbip2019.eu 
vilket är den 5:e i ordningen, den 6:e går 
i Athen 2021. Vart annat år går världs-
kongressen, WCBIP, 2018 var det Mayo- 
kliniken i USA som var värdar. 2020 går 
den 21:a i Shanghai 16-19/4 om någon 
är intresserad av att skriva abstrakt eller 
bara åka.

Med detta vill jag inspirera de som är in-
tresserade av ämnet att bli medlemmar 
och delta i de kongresser som kommer. 
IP är på frammarsch, tekniken utvecklas 
snabbt och jag tror att vi som lungmedi-
cinare behöver använda bronkoskopin 
och dess tekniska utveckling som ett av 
argumenten till de yngre för att kunna öka 
vår rekrytering.

Vi ses kanske i Dubrovnik?

STEFAN BARATH
Sektionen för Lung- & allergisjukdomar, Skånes 

universitetssjukhus

STEFAN BARATH
Ordförande SLMF

Både utbildningsdagen och den övriga 
kongressen med föreläsningar och ve-
tenskap med postrar och presentationer 
kommer sannolikt att inspirera så åter-
igen boka in detta. SLK är den kongress 
där hela lung-Sverige kan mötas och nät-
verka förutom delta den fina sociala sam-
varo vi brukar ha.

Jag kan inte låta bli att också påminna 
om nästa års ERS kongress som kommer 
att gå av stapeln 28/9-2/10 i Madrid. En 
annan kongress som ligger mig varmt om 
hjärtat är den 5:e ECBIP, European Con-
gress for Bronchology and Interventional 
Pulmonology, som går i Dubrovnik 8-11 
Maj 2019 och som nationell delegat är det 
dessutom en av uppgifterna att informera 
om denna.

Jag började med att skriva om lungmedi-
cin som bristspecialitet – och det är så 
– det saknas c:a 80 specialister runt om i 
Sverige för att upprätthålla den vård våra 
patienter förtjänar. En del av dessa tjäns-
ter besätts av ”pensionärer” som fortfa-
rande arbetar, ofta som timanställda, 
något vi förstås är tacksamma för. Andra 
tjänster utörs av stafetter vilket just nu är 
nödvändigt men inte speciellt bra. Det 
är viktigt att vi nu kraftsamlar för att på 
alla sätt öka rekryteringen till denna spe-
cialitet som vi alla trivs så bra med. Det 
finns ingen brist på vilja från professionen 
när det gäller utbildning, utveckling och 
forskning. Vi har nog allt egentligen för 
att kunna lyckas. 

Med detta hoppas jag att detta nummer 
av LOAF ger er trevlig läsning.
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Kära vänner, både medlemmar i SFFA 
och ännu ej medlemmar

CAROLINE NILSSON
Ordförande SFFA

Sist jag skrev så var våren på väg 
med mycket björkpollen. Många 
besvärades av allergi under denna 

period. Nu har en varm sommar passe-
rat och hösten gör sitt intåg. Sittandes 
på båten ut i Stockholms skärgård ser jag 
vackra färger på träden. Solen skiner och 
det blåser inte särskilt mycket. Mer blåste 
det i Umeå då Barnläkarföreningens sek-
tion för allergi och lungmedicin hade 
möte i slutet av september. Ja, ni har läst 
rätt, Barnallergisektionen (BLFA) har bytt 
namn. Vinden i Umeå tillät få plan att lan-
da och flera barnallergiintresserade ham-
nade i Luleå och Skellefteå efter en minst 
sagt bumpig färd. Själv fick jag kliva av i 
Skellefteå efter att planet försökt landa två 
gånger i Umeå utan framgång. 

I maj var det EAACIs möte i München och 
bland mycket spännande och en del nytt 
så presenterade Finland resultat för sitt 
allergiprogram. Även på mötet i Umeå 
nyligen så presenterades data från aller-
giprogrammet i Finland. Det ledde till 
mycket att tänka på. Bland annat visades 
att akutbesök för astma har sjunkit med 
63 % och inläggning på sjukhus för astma 
med 67 % samt att specialdiet på försko-
lan minskade med 40 %. Även de totala 
kostnaderna för allergi och astma har 
sjunkit i landet. Finland startade för 10 
år sedan sitt allergiprogram, där delar av 
programmet var information och utbild-
ning om förbättrad allergiutredning och 
omhändertagande av astmapatienter, till 
primärvården och sjukhusen i hela landet. 

Annat nytt som kommer från och med 
januari 2019 är att Läkarförbundet vill 
övergå till månadsfakturering av sin avgift 
och att alla föreningsavgifter kommer att 
tas in på en och samma faktura. Månads-
faktureringen kommer att göra det enk-
lare för Läkarförbundets medlemmar att 
bli medlem i en förening när som helst på 
året. Det underlättar även för medlemmar 
och föreningar med inträden, utträden 
samt hantering av bristande betalning. 
Det tänker jag blir bra både för förening-
arna men också för medlemmarna då det 
är lätt att glömma att betala till de olika 
föreningarna. Det är säkert fler än jag som 
är med i flera föreningar.

Strax före sommaren kom en uppma-
ning från Läkarförbundet, som i sin tur 
fått ett regeringsuppdrag, att se över bris-
ten för olika specialiteter. I uppdraget in-
gick att utifrån ett nationellt perspektiv 
lämna förslag på hur dimensionering av 
ST-tjänster ska kunna göras på ett mer 
effektivt sätt, i syfte att minska bristen av 
olika sorters specialistläkare och uppnå 
målsättningen om en jämlik vård i hela 
landet. Fokus lades på de specialiteter där 
det finns en tydlig brist. Socialstyrelsen 
ska samarbeta med Sveriges Kommuner 
och Landsting samt Läkarförbundet i ge-
nomförandet av uppdraget. Detta ledde 
till att SFFA gick samman med BLFA och 
skickade ut en enkät till alla medlemmar i 
SFFA och BLFA. Många, men kanske inte 
alla svarade trots semestertider. Förutom 
enkäten fick vi ta del av vilka som innehar 
specialistbevis i barn- och ungdomsal-

lergologi och specialistbevis i allergologi 
(för vuxna). Resultatet visade att cirka 
hälften av alla med specialistbevis, både 
på barn och vuxensidan, är över 65 år. 
77 barnallergologer svarade och av dessa 
var 29 % under 51 år, 39 % arbetade halvtid 
eller mer med allergologi samt att det är 
ojämnt fördelat över landet. I vissa lands-
ting finns en eller inga barnallergologer 
alls. 54 allergologer svarade och ålders-
fördelningen var liknande, 24 % var un-
der 51 år. 46 % arbetade halvtid eller mer 
med allergologi. Det mest nedslående är 
att det är 5 landsting som helt står utan 
allergolog och att flera landsting endast 
har en allergolog. Rapporten är inlämnad 
och SFFA kommer mycket noggrant att 
bevaka utvecklingen. 

Passa på att gå ut och plocka svamp eller 
bara njut av naturen.
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E n riktigt fin ERS-kongress under 
varma höstdagar i Paris bland 
22 000 delegater, numera världens 

största lungkongress. Denna, den tjugo-
åttonde i ordningen, ägde rum på Paris 
Expo Porte de Versailles. Upplägget var på 
sedvanligt vis med mängder av parallella 
sessioner, posters och industriutställning. 
Även i år hade man ett område med den 
så kallade World Village där “alla” när-
varande nationella lungföreningar hade 
sin egna lilla monter. Dessa bestod av en 
poster med flagga, logga och lite info och 
riktade sig nog främst till ländernas egna 
närvarande besökare. Man kan fundera 
på vad det tillför men det kan kanske bli 
något som utvecklas med tiden. Om inte 

annat så var detta en ganska skön del av 
kongressen där man kunde hitta en fåtölj 
och sätta sig ned och pusta ut, utan att 
bli uppvaktad av industrifolk. Men jag kan 
nog inte säga att det verkade vara mötes-
platsen nummer ett på centret, men här 
nedan ett bildbevis på att jag kan ha fel.

Tisdagen var sista kvällen på kongressen 
och då var det även dags för SLMFs veten-
skapliga möte på Hotel Mercure Gare de 
Montparnasse där vi fick presenterat för 
oss två vitt skilda avhandlingar utav Ylva 
Kaiser från Stockholm respektive Georg 
Holgersson från Gävle. Det var utan tve-
kan en mycket givande kväll, inte minst 
utbildningsmässigt men även avslutnings-

vis en trevlig middag. Uppslutningen var 
stor och dessvärre fick inte alla som öns-
kade plats att närvara på mötet vilket vi 
tar med oss till nästa år.

MARTIN WALLBERG
Lung- & allergisektionen,

Skånes universitetssjukhus

Paus i World Village. Magnus Lundbäck och Anders Blomberg.

"Det var utan tvekan en mycket givande kväll, inte 
minst utbildningsmässigt men även avslutningsvis 

en trevlig middag."
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Nytt och gammalt om dränbehandling 
av malign pleuravätska

Referat ERS 2018

Det var flera symposier som hand-
lade om hantering av malign 
pleuravätska. Det verkar ju nume-

ra bland expertisen vara kvarsittande drän 
som gäller, exempelvis PleurX. Jag var på 
ett par av dessa sessioner där man presen-
terade och refererade några olika studier i 
ämnet. Bland annat deltog förstås profes-
sor Nick Maskell, Bristol University, som 
ju är en av tungviktarna i pleuravärlden, 
inte minst sedan MIST 1 och 2 studierna 
förra decenniet. 

Man kan säga att framställningarna 
främst refererade till studierna AMPLE, 
AMPLE 2, ASAP och TAPPS.

Professor Gary Lee från Perth, Australien, 
refererade AMPLE-studien från 2016 där 
patienter med malign pleuravätska rando-
miserades till att antingen erhålla vanligt 
pleuradrän och talkpleurodes eller att er-
hålla ett kvarsittande pleuradrän (IPC= 
indwelling pleural catheter) och inte få 
något pleuritgenererande ämne, som 
exempelvis talk. Man randomiserade pa-
tienter och fick ihop 74 i IPC-armen och 
72 i talkarmen. Det primära måttet var 
antalet behövda slutenvårdsdygn för pa-
tienten till död eller upp till 12 månader. 
Man fann att de med kvarsittande drän 
(IPC) konsumerade färre vårddygn än 
kontrollgruppen; 12,7 dygn vs 16,0 dygn. 
Bland de sekundära måtten kan nämnas 
ett minskat behov av ytterligare pleurain-
terventioner; 4,1 % vs 22,5 %.

I ASAP-studien (2017) undersöktes 
patienter med kvarsittande pleuradrän 
(IPC) och hur många som hade utvecklat 
en autopleurodes (utan tillförd irritant) 
efter 12 veckor när man jämförde två 
olika tappningsförfaranden. Det ena, som 
benämndes som ett mer aggressivt förfa-
rande, med tappning varje dag jämfördes 
med standardpraxis i form av tappningar 
några gånger per vecka. När man endast 
fått ut 50 ml vätska vid tre efterföljande 
tappningar förelåg indikation för drän-
dragning. Vid 12-veckorskontrollen hade 
gruppen med daglig tappning en högre 
andel autopleurodes jämfört med stan-
dardförfarandet; 47 % vs 24 %.

Ytterligare en studie, AMPLE 2-stu-
dien (2018), hade undersökt samma sak, 
huruvida aggressiv daglig tappning via 
IPC vore bättre jämfört med symptom-
styrd tappning via IPC. I denna studie 
var det primära effektmåttet ett dagligt 
dyspnéscore där man dock inte fann 
någon signifikant skillnad, men bland 
de sekundära måtten fanns bland annat 
autopleurodes. Efter 60 dagar förelåg en 
autopleurodes hos 37,2 % vs 11,4 % och 
vid 6 månader 44,2 % vs 15,9 %.

Det refererades även till en brittisk stu-
die som presenterades i NEJM 2018 där 
patienter med malign pleuravätska gavs 
ett kvarsittande pleuradrän och sedan 
randomiserades till att erhålla talk eller 
inget irritant. Det primära effektmåttet, 
andel med pleurodes efter 35 dagar, vi-

sade sig positivt med framgångsrik pleu-
rodes hos 43 % i studiegruppen vs 23 % i 
kontrollgruppen. Dock är det en anmärk-
ningsvärd låg pleurodesframgång även i 
talkgruppen jämfört med tidigare studier 
med framgång i cirka 75 % av gjorda be-
handlingar. Orsaken till denna avvikelse 
är oklar.

Dr Rahul Bhatnagar, Bristol University, 
som även var förstanamn i föregående 
studie, presenterade resultaten av den 
helt färska TAPPS studien. Hypotesen 
som testades var huruvida det är bättre 
tremånadersresultat med pleurodes via 
medicinsk torakoscopi och talkpoudrage 
jämfört med standardbehandling med li-
tet drän och flytande talkinstillation.

Studien var relativt stor, man randomi-
serade 330 patienter med malign pleura-
vätska till att antingen genomgå dränage 
med ett litet pleuradrän (12-14F) och 

Prof. Gary Yc Lee, 
Perth, Australien.

Dr Rahul Bhatnagar, 
Bristol, UK.

PICO 1: Vid misstänkt malign pleuravätska föreslås att pleurainter-
ventioner görs via vägledning av ultraljud.

PICO 2: Hos patienter med misstänkt malign pleuravätska som inte 
ger symptom skall man avstå intervention.

PICO 3: Hos patienter med malign pleuravätska och symptom före-
slås torakocentes med en relativt stor volym för att klargöra om 
symptomen härrör från pleuravätskan samt för att få en uppfattning 
om lungexpansion är möjlig.

PICO 4: Hos patienter med symptomgivande malign pleuravätska 
och sannolikt expanderande lunga föreslås antingen ett tillfälligt 
drän med kemisk pleurodes eller ett kvarsittande (permanent) 
drän som första linjens åtgärd mot dyspné.

PICO 5: Hos patienter med expanderad lunga och genomförande 
av talkpleurodes föreslås antingen lösning (slurry) eller poudrage.

PICO 6: Hos patienter med symptomgivande malign pleuravätska 
och icke-expanderad lunga, misslyckad pleurodes eller fackbildningar 
föreslås inläggande av kvarsittande dränage framför nytt pleuro-
desförsök.

PICO 7: Hos patienter med infektioner relaterade till kvarsittande 
(permanenta) drän är det vanligen rimligt att behandla infektionen 
samtidigt som man låter dränet sitta kvar. Man rekommenderar 
avvecklande av dränet om infektionen inte blir bättre med antibio-
tikabehandling.

PICO = Population, Intervention, Comparator, and Outcomes.

Sammanfattning av ATS nya rekommendationer avseende hantering utav malign pleuravätska 2018
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erhålla talk via lösning (”slurry”) eller att 
genomgå medicinsk torakoscopi med talk-
poudrage följt av ett grovt pleuradrän (16-
24F). Bägge grupperna erhöll 4 gram talk.

Utfallet efter tre månader visade ingen 
signifikant skillnad mellan grupperna vad 
gäller antalet misslyckade pleurodeser, 
biverkningar eller sjukhusvård. I bägge 
grupperna lyckades cirka 75% av pleuro-
deserna.

Dr Bhatnagar drog slutsatsen att pleu-
rodes via poudrage och torakoscopi inte 
var mer framgångsrikt än vanlig standard-
behandling med talk.

Sammanfattningsvis så skulle man, uti-
från dessa studier, kunna dra slutsatsen att 
förfarandet vid symptomgivande malign 
pleuravätska skulle kunna vara att anlägga 
ett kvarsittande pleuradrän (exempelvis 
PleurX), ge kemisk pleurodes efter att ha 
tappat torrt, poliklinsera patienten efter 
talkinstillation, ordinera daglig tappning 
på max en liter tills vätskan sinat under 
tre efterföljande dagar. På detta vis skulle 
patienten ha minimerat behovet av slu-
tenvård och upprätthållit samma QoL 
som vid temporär dränbehandling. Dock 
var ju pleurodesfrekvensen lägre i studien 
med kvarsittande drän + talk jämfört med 
vad vi är vana vid. 

Professor Nick Maskell delade dock med 
sig av ”the Bristol regime” som man kom-
mer att utvärdera med prospektiva data 
framöver:
– Dag 1: Anlägg ett kvarsittande pleura-

drän – (typ PleurX) – och tappa ut 
maximal mängd.

– Daglig dränering och åter till sjukhuset 
polikliniskt dag 5.

– Dräneras på mottagningen och därefter 
lungröntgen.

– Om lungan expanderad: 4 g talk i lösning.
– Första dräneringen 2-4 timmar efter 

instillationen av talk.
– Därefter daglig tappning i bostaden till 

och med dag 12.
– Sedan åter till standardförfarande för 

tappningar utav kvarsittande pleuradrän.

MARTIN WALLBERG
Sektionen för lung- & allergisjukdomar, Skånes 

Universitetssjukhus

ASAP-studien; sannolikhet för autopleurodes (aggressiva tappningar vs standardtappningar).

Lyckad pleurodes; talk vs placebo. N Engl J Med 2018; 378:1313-1322.
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Framtiden inom intervention

F ör Interventional Pulmonology, IP, 
var det något mindre än föregående 
år. En hel del posters, workshops 

och en filmförmiddag med kommenta-
torer fanns på programmet. Det är alltid 
intressant att se hur andra gör även om 
ämnena och metoderna inte var speciellt 
revolutionerande. Man har på detta sätt 
försökt eliminera risken med tekniska 
missöden som kan inträffa vid direkt-
sändningar, ska sägas att live endo-scopy i 
Milano förra året fungerade i stort helt 
utan missöden men kräver sannolikt 
mycket mer resurser.

Största intresset för mig var sessioner 
med ny teknik av olika sort, vi såg em-
fysembehandling med coils och ånga, 
irreversibla metoder som dock fungerar 
när det finns kollateralventilation till din 
target lob och således ska ses som ett 
komplement till de ventiler som finns 
på marknaden där en av dem studerats 
randomiserat och kontrollerat med gott 
resultat, Transform studien. Nytt med 
dessa var det uttalande av Professor Ralf 

Eberhardt från Heidelberg som menade 
att om man har 95 % intakt fissur på 
HRCT behövs ingen mätning med Char-
tis då det då fungerar och om man har 
mindre än 80 % intakt fissur behövs inte 
heller mätning då det är meningslöst. 
Konklusionen blir att man bara behöver 
göra mätningarna på patienter som ligger 
i intervallet 80-95 % intakt fissur. Nu vän-
tar vi, fortfarande, på att få svar på HTA 
gruppens svar på vår nya förfrågan så att 
vi kan komma igång med behandling.

I övrigt fick vi se lite data på diagnostik av 
små, < 20 mm, perifera nodulis med ett 
nytt navigationshjälpmedel, Archimedes, 
tidigare Lungpoint, detta system behöver 
ingen bronchus sign, bronk synlig in i no-
dulin, på HRCT utan letar sig fram genom 
att på bästa ställe gå igenom bronkvägg 
och med stöd av genomlysning ”borra” sig 
fram till target för provtagning. Siffrorna 
låg över 90 % vilket är mycket bra, ska 
sägas gjort i Heidelberg på ett litet antal 
patienter.

En ny behandling av kronisk bronkit 
med slemproblematik visades också som 
late breaking abstrakt. Man får slemhin-
nan med bägarceller att gå i apoptos med 
hjälp av elektricitet, inte värme utan bara 
elektrisk puls om anbringas via kateter, 
ungefär som vid termoplastikbehandling 
av astma. Man behandlar subsegment och 
utåt centralt. Det extracellulära matrixet 
finns kvar och ny slemhinna utan hyper-
plasi av ägarceller växer tillbaka. Intres-
sant behandling av en svår patientgrupp 
där vi idag inte har mycket att erbjuda. 
Det finns ett liknande system som istäl-
let använder kyla med hjälp av kväve som 
visades i Milano. Båda systemen är ännu i 
utvecklingsstadiet, fler och större studier 
behövs.

En lite tråkigare nyhet var att ERS be-
stämt att ta bort gruppmötena och bara 
ha kvar assembly mötet så det blev inget 
möte för grupp 1.4 IP, bara ett för alla 
inom Assembly 1: Clinical ett möte jag 
inte deltog i. Väl mött i Madrid 28/9-2/10 
2019.

STEFAN BARATH
Lung- & allergisektionen,

Skånes universitetssjukus

Entré, ERS-kollegor Anders Lindén, Anders Blomberg, 
Magnus Lundbäck, Annelie Behndig och Annika Wallin. 

Samtliga foton från ERS i paris är tagna av Ragnberth Helleday.
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Astma – ”It ś my favourite cell…”

ERS i Paris sägs ha samlat över 22 000 
deltagare, och även om vi enkelt 
rymdes i en av de åtta kongresshallarna 
i jätteanläggningen Paris Expo Porte de 
Versailles, innebär det en oerhört stor 
kongress. Även om man försöker rikta 
in sig i på astma så blir utbudet snudd 
på oöverskådligt, och en utmaning 
att sammanfatta. Mycket av det 
aktuella inom området rymdes dock i 
en intressant programpunkt som gick 
under namnet ”It’s my favourite cell 
that affects your asthma!”

Symposiet modererades av Pieter 
S Hiemstra och Guy Brusselle, 
hade ett tidstypiskt kombinerat 

prekliniskt och kliniskt tilltal och låg 
i skärningspunkten mellan alla stora 
trender – fenotypning, biomarkörer, 
individualiserad behandling och mikro-
biom. De båda moderatorerna framhöll 
epitelcellen som en favorit, medan 
fyra talare förordade vikten av varsin 
annan cell. Först ut var Hans Jürgen 
Hoffmann, Århus, som bjöd på en 
uppdatering av en verkligt klassisk cell i 
astmasammanhang: mastcellen. Florence 
Schleich, Liege, talade därefter om den 
andra låg-oddsaren, eosinofilen. I den 
typ 2-inflammatoriska sfären handlar 
förstås mycket om biologisk behandling 
och mycket ser fortfarande lovande ut 
– förutsatt att man verkligen hittar rätt 
cell, rätt mekanism och rätt patient. 
Tidigare under kongressen hade såväl 
Sally Wentzel (Pittsburgh) som Elisabeth 
Bel (Amsterdam) och Roland Buhl 
(Mainz) föreläst på samma tema: samtliga 
biologiska preparat från omalizumab och 
framåt har klart bäst dokumentation för 
tydligt avgränsade och väldefinierade 
patientgrupper, och man kan aldrig vara 
för noggrann när man väljer ut en patient 
för behandling. Flera av dessa föreläsare 
påminde också om de tidiga studier på 
IL5-hämmare som rentav blev negativa på 
grund av bristande fenotypning. Dagens 
biomarkörer är helt enkelt trubbigare än 
behandlingarna, om vi inte kombinerar 
dem med kliniska bedömningar på ett 
klokt sätt. Samtidigt är flera intressanta 
preparat på väg, med nya krav på 
patientselektion.

Från australiska Newcastle kom Jodie 
Simpson, som i en tydligt kliniskt inriktad 
föreläsning gick igenom neutrofilens 
roll. På senare år må neutrofilen ha 
hamnat lite i skuggan, men icke desto 
mindre är neutrofil astma vanligt. I 
synnerhet ses neutrofildriven astma 
bland äldre patienter med svårbehandlade 
besvär. Kopplingen till kronisk luft-
vägsobstruktion är stark, liksom till 
reflux. Det ses även en minskad diversitet 
i luftvägarnas mikrobiom och frekvent 
bakteriekolonisering, där särskilt H 
influenzae är överrepresenterad. Hur 
neutrofil astma ska behandlas är dock 
fortfarande en svår fråga. Till skillnad 
från eosinofilen är ju detta en livsviktig 
cell som inte kan blockeras hur som helst, 
utan istället får man kanske rikta in sig 
på att hämma aktivering eller migration. 
Studier finns på allt från CXCR2-
antagonister till TNFα, men återigen 
behöver vi biomarkörer att förlita oss på. 

Mest oväntad och mest egensinnig var 
Cezmi Akdis avslutande genomgång av 
ILC2. Dessa celler, som under evolutio-
nen säkert tjänat mänskligheten väl ge-
nom att producera typ2-cytokiner vid 
maskinfektioner, kan vara nog så viktiga 
vid luftvägsinflammation. Akdis föreslog 
utifrån musmodeller en fenotyp karaktä-
riserad av barriärskada, och beskrev hur 
denna barriärskada orkestreras av ILC2 
som via IL13 och IL33 bidrar till öppning-
en av tight junctions, vilket i sin tur leder 
till förvärrad inflammation, vävnadsskada 
och permeabilitet. Dessutom bidrar tvätt-
medel och andra rengöringsmedel i vår 
närmiljö till ytterligare sårbarhet, dund-

rade Akdis med en Star Wars-vinjett i 
bakgrunden. Och för den kliniska varda-
gen med mänskliga patienter kommer vi 
även här att behöva tillförlitliga biomar-
körer och mer grundforskning – lite av 
årets tema, som sagt.

Som vanligt är det dock bland posters 
och muntliga presentationer som man 
kan snubbla över de riktigt fantasieggande 
rönen. De där studierna som verkligen 
visar bredden av den pågående 
forskningen. Från årets ERS kommer 
jag ta med mig nyvunnen kunskap om 
att bananflugor klättrar långsammare 
om röret de vistas i fylls med ånga 
från en e-cigarett, att mushannar som 
kedjeröker får överviktig avkomma 
med förhöjd astmarisk, att det finns 
mjukvara som med hygglig precision 
kan skilja mellan KOL och astma 
utifrån inspelade hostljud, och att det i 
Ryssland pågår studier av intrabronkiell 
auskultation (med bronkoskopburen 
mikrofon) som ska vara ett finkänsligare 
(om än obekvämare) alternativ till vanlig 
transthorakal auskultation. Referenslista 
kan skickas vid intresse.

FREDRIK SUNDBOM
Lung- & allergisektionen

Uppsala
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Vad gör ERS för vår utbildning?

Som utbildningsansvarig inom SLMF 
bevakade jag en del utbildnings-inrik-
tade moment under årets ERS i Paris. 
Det som kallas ”Educational Forum” 
var ett av dem. Detta möte är menat att 
vara ett diskussionsforum för utbild-
ning inom Lungsjukdomar i Europa. 
Till skillnad från i Sverige betonas fr.a. 
utbildning/fortbildning efter man blivit 
specialist.

V år träff inleddes med att 
milanesaren Stefano Aliberti 
från The Educational Board i 

ERS berättade om arbetet inom ERS 
med strukturering av det diversifierade 
området Lungsjukdomar i åtta target-
områden; airway diseases, interstitial 
lung diseases, pediatric repiratory 
diseases, pulmonary vascular diseases, 
respiratory critical care, respiratory 
infections, sleep and breathing disorders, 
samt inte minst thoracic oncology. Alla 
kurser ska framgent taggas med dessa 
beteckningar, en taggning som var tydlig i 
ERS-programmets glada färger. Meningen 
är också att indelningen ska vara tydlig vid 
kommande ERS-kurser, som annonseras 
på ERS´ hemsida.

Många kollegor ute i Europa behöver 
ju bevisa att de deltagit i teoretisk 
vidareutbildning genom CME-poäng. 
Köerna utanför föreläsningssalarna 
var bitvis långa när alla skulle ”stämpla 
in”, medan vi svenskar bara kunde 
passera. ERS har nu en ny ambition i 
utbildningen och är, enligt Educational 
Board, på väg att lämna korvstoppningen 
och påtalar nu även professionell 
utveckling, vilket framför allt kollegan 
Robin Steveson från Glasgow talade 
om. Det som i Sverige krävs inom 
ST-utbildningen, CPD (Continuous 
Professional Development), saknas i 
de flesta fall när man blivit specialist 
och i och med att CME-poäng räknas 
ute i Europa fokuseras många gånger 
på teori och mindre på hur vi överför 
teori i verklighet. Av detta skäl har nu 
Educational Board en patientrepresentant 
i styrelsen. Man presenterade också ett 
”Conceptual framework” för CPD, med 
ledord repetition, interaktivitet och 

reinforcement, ord som vi som sysslar 
mycket med ST-utbildning känner igen. 
Jag har uppfattningen att vi i Sverige ligger 
relativt långt framme inom Lungmedicin 
i dessa frågor, i alla fall på ST-nivå. 
Hela konceptet påminde om det gamla 
lärlingssystemet, med mer handledning 
ute i verksamheten, men också att 
praktisera den teori man inhämtat, på ett 
tydligare vis.

Därefter beskrev vice-presidenten i 
American Society of Thoracic Surgeons, 
Chad Jackson, deras utbildningssatsning 
med många intressanta (och kostsamma) 
idéer. De har mycket hands-on-
undervisning, tittar på performance 
och på varje konferens finns hands-on-
sessioner där deltagande av kirurgerna 
är mycket högt. De har också utvecklat 
spel, men har å andra sidan en Analytical 
Division med 9 heltidsanställda! För 
funding så har de utvecklat spelet whack-
a-doc, vilket jag betvivlar skulle fungera 
i Sverige! Men tänk att kunna utveckla 
ett spel om mediastinal anatomi i tre-
dimensioner t.ex! 

MARGARETHA SMITH
Utbildningsansvarig SLMF

En game zone fanns annars på ERS, där 
man bl a kunde testa sig själv i att lägga 
ventiler, titta med lungultraljud och köra 
interaktiva övningar m h a datorer. Denna 
var helt utan inblandning av industrin, 
vilket var välgörande och detta var också 
något man från Educational Board såg 
som starkt önskvärt. 

Till sist håller ERS på att utveckla en 
ny hemsida (precis som SLMF), där man 
så småningom lättare kan hitta flera 
spännande utbildningar, så håll utkik efter 
denna!
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SLMF-kvällen: Nytt inom lungforskning – 
referat från det vetenskapliga kvällsmötet 
under ERS-kongressen

Det var en härlig kväll i Montparnasse- 
kvarteren i Paris när SLMF tillsam-
mans med läkemedelsindustrin bjöd in 
till det traditionella kvällsmötet ”Nytt 
inom lungforskning”. Det var närmast 
100 personer som efter en hel dags 
intensiva föreläsningar och möten på 
kongressen skyndade sig till Hotel 
Mercure Gare de Montparnasse för att 
träffa sina svenska kollegor och få en 
kväll av ännu mer spännande forskning 
och så klart – god mat och samkväm.

Som vetenskaplig sekreterare har 
man den fina uppgiften att välja ut 
två nyligen disputerade forskare 

inom området lungmedicin. Ni finner ti-
digare föreläsare och deras olika teman, 

som spänner från KOL/Astma över CF till 
lungtransplantation, på SLMFs hemsida 
(under fliken Vetenskaplig Kommitté). 
Denna gång var det Ylva Kaiser från 
Stockholm och Holger Göransson från 
Gävle som på ett mycket fint och lärorikt 
sätt presenterade sina forskningsresultat 
om sarkoidos och lungcancer.

Kvällen inleddes av Jens Bäck från 
Mediahuset som arrangerade kvällens 
möte med stöd av sammanlagt nio läke-
medelsföretag. Därefter hälsade SLMFs 
ordförande Stefan Barath alla närvaran-
de hjärtlig välkomna och betonade att 
kvällen har en viktig funktion för SLMFs 
medlemmar. Och under tiden steg både 
spänningen och inomhustemperaturen…

Först ute var Ylva Kaiser, forskare och 
post-doc vid Karolinska Institutet, insti-
tutionen för medicin. Hon disputerade 
den 27:e april 2018 med sin avhandling 
”The Blind Spot: Inflammatory Pathways 
and Specific Antigens in Clinical Pheno-
types of Pulmonary Sarcoidosis”. Hennes 
opponent var Professor Jan C. Grutters 
från University Medical Center Utrecht i 
Nederländerna och Ylvas huvudhandle-
dare var Johan Grunewald. Avhandlingen 
består av sammanlagd fem publicerade 
arbeten. 

Inledningsvis berättade Ylva om kli-
niska karakteristika av sarkoidos och en 
specifik beskrivning av dess phenotyp 
Löfgrens Syndrom. Avhandlingen un-

Stefan Barath, Ylva Kaiser, Georg Holgersson och Ludger Grote. �
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dersökte biologiska markörer i blod och 
BALvätska som togs från sarkoidospatien-
ter med eller utan Löfgrens Syndrom (LS) 
vid tidpunkten för primär diagnos. Ylva 
presenterade data om CD4+ T-celler och 
deras reaktivitet vid antigenpresentation 
i lungan hos sarkoidospatienter med eller 
utan Löfgrens syndrom. Särskilt intres-
sant var informationen om hur samma 
CD4+ T-celler vid olika tidpunkter kan 
differentiera till olika subtyper, som till 
exempel TH1- och TH17-celler, vilka har 
olika roller i sjukdomsprocessen. Som 
Ylva sammanfattar i figur 1, så är utgångs-
punkten presentation av ett extracellulärt 
antigen i lungan. Oförmågan hos immun-
försvaret att neutralisera detta antigen le-
der till inkapsling och granulombildning, 
vilket är ett karakteristiskt histologiskt 
fynd vid sarkoidos. Ylvas forskning visade 
att i närvaro av HLA-varianten DRB1*03 
tycks antigenpresentationen vara mer ef-
fektiv, och CD4+ T-cellssvaret mer speci-
fikt. Därtill förekommer en högre grad av 
T- och B-cellsinteraktion, vilket bidrar till 
produktion av antigenspecifika antikrop-
par. I slutändan är detta immunsvar bättre 
lämpat för upplösning av granulomen och 
bidrar därmed till den spontana läknings-
process vi ofta ser i patienter med Löf-
grens syndrom (vänstra delen av figuren). 
I frånvaro av HLA-DRB1*03-medierad 
antigen-presentation, upptäcktes å andra 

sidan en mer TH1-cellsdriven inflamma-
tion och en mer generell B-cellsaktive-
ring, med högre antikroppsnivåer men 
lägre specificitet. I kombination med en 
bristande regleringsfunktion hos CD4+ 
T-celler tror man att denna reaktion bi-
drar till ökad vävnadsskada, risk för kro-
nisk sarkoidos och så småningom fibros-
utveckling. I sin utblick formulerade Ylva 
att kunskapen om dessa cellulära meka-
nismer kan öka möjligheten att utveckla 
nya, mer specifika behandlingsalternativ 
vid sarkoidos.

Nästa talare med temat lungcancer var 
Georg Holgersson, specialistläkare i on-
kologi från Gävle och från och med hös-
ten 2018 i Uppsala. Georg disputerade 
den 27 oktober 2017 vid Akademiska 
sjukhuset i Uppsala med sin avhandling 
”Prognostic factors in Non-small Cell 
Lung cancer (NSCLC) ” där professor 
Henrik Riska från Universitet i Helsing-
fors, Finland, var opponent. Avhandling-
en består av sammanlagd 3 publicerade 
arbeten.

Georg inledde med en kort presenta-
tion av område icke-småcellig lungcan-
cer, dess klassifikation och behandling. 
Prognosen vid NSCLC är dålig med en 
genomsnittlig femårsöverlevnad på cirka 
15–20 procent. Däremot kan överlevna-
den variera stort mellan olika patienter 

i samma tumörstadium. Det är därför 
klinisk betydelsefullt att hitta enkla och 
kostnadseffektiva markörer som bättre 
kan styra befintliga behandlingar. I första 
studien undersökte Georg retrospektivt 
NSCLC-patienter som behandlades mel-
lan 1990 och 2000 med kurativ radio-
terapi vid Sveriges alla strålklinikavdel-
ningar. Den prognostiska betydelsen av 
hemoglobin (Hgb), leukocyter (WBC) 
och trombocyter (Plt) analyserades i för-
hållande till överlevnad. Det visade sig att 
lågt Hgb (<110 g / L), leukocytos (WBC> 
9,0 x 109 / L) och trombocytos (Plt> 350 
x 109 / L) var oberoende prognostiska 
faktorer för en kortare överlevnad. Ovan 
nämnda blodmarkörer analyserades även 
avseende prognostisk betydelse för utfall 
av två viktiga behandlingsprinciper vid 
NSCLC: kombinerad radio-kemoterapi) 
och palliativ kemoterapi vid tumörreci-
div (docetaxel eller insulin-like growth 
factor 1 receptor (IGF-1R) modulator 
AXL1717). Bland patienter behandlade 
med radio-kemoterapi visade sig endast 
trombocytos vara en oberoende prognos-
tisk faktor (figure 2). Hos patienter med 
tumörrecidiv var endast leukocytos signi-
fikant associerat med sämre överlevnad. 
Georg sammanfattade avhandlingen med 
budskapet att blodparametrar tagna i ru-
tinomhändertagande – tillsammans med 
andra prognostiska faktorer som tumör-

Figur 1: Cellulära mekanismer vid Sarkoidos och Löfgrens Syndrom (ur presentation från Ylva Kaiser).
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Figur 2: Överlevnad i NSCLC var signifikant kortare hos patienter med trombocytos vid terapistart (ur presentation från Georg Holgersson).

stadium och funktionsstatus – kan vara 
behjälpliga vid individualiserad behand-
ling av NSCLC. 

Ylvas och Holgers bidrag diskuterades 
både under mer generella och mycket 
detaljerade aspekter. Sedan bjöd Jens 
Bäck och alla företagsrepresentanter på 
en mycket uppskattad gemensam mid-
dag där diskussionerna fortsatte. Därefter 
väntade ett nattligt Paris med underbar 
sensommarvärme på alla deltagare, med 
gågator och caféer välfyllda och bubb-
lande av liv. Förhoppningsvis hamnade 
alla i god tid i sin säng för att avnjuta en 
god natts sömn – som en garant för att 
dagens kunskapsökning skulle förankras 
i långtidsminnet…
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Uppsala
Datum TBD

Göteborg
Datum TBD

Örebro
Datum TBD

Malmö
Datum TBD

Umeå
Datum TBD

ORTER 2019
Datum ännu ej satta

2019 års teman är:
➢ Viktiga nyheter inom KOL behandling:

Behandlingstrappa och kroniska
infektioner

➢ Kroniska infektioner hos lungsjuka med
inriktning på kronisk kolonisering och
bronkiektasier

➢ Hantering av patienter efter
lungtransplantation

Vad är Lungmedicinsk Roadshow?
Lungmedicinsk Roadshow är regionala, 
kostnadsfria möten på Post Graduate-nivå där 
vi varje år tar upp nya spännande ämnen inom 
Lungmedicin. Vi ägnar en eftermiddag åt 
föreläsningar och diskussioner samtidigt som du 
får möjlighet att träffa likasinnade kollegor från 
hela regionen och njuta av trevligt mingel bland 
våra utställare. 2018 var temat Svår Astma –
temat för 2019 hittar du mer om nedan. Orter, 
datum, föreläsare och programmets innehåll 
bestäms av SLMF.

FÖR MER INFORMATION – HÅLL UTKIK PÅ:
http://mediahuset.link/roadshow
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Rapport från kongressen EAACI 2018

Årets EAACI-kongress i München 
i slutet av maj gick under mottot 
”Innovative Solutions for Allergy”. 
Med runt 8000 deltagare från mer är 
80 länder och 450 inbjudna föreläsare 
är EAACI-kongressen den största 
allergikongressen i världen.

Inte helt oväntat var det genomgående 
temat under kongressen svår astma, 
olika astmafenotyper och de nya 

behandlingsmöjligheter i form av 
biologiska läkemedel. Om man som 
deltagare primärt ville följa det svåra 
astmaspåret kunde man dock bli något 
besviken. På respektive föreläsningar var 
det många upprepningar om definitionen 
av svår astma, om olika utmaningar för 
vården och inte så mycket glödheta 
nyheter om de behandlingar som redan 
är tillgängliga. Det innebär dock inte att 
astmaområdet är utan nyheter. Förutom 
många föreläsningar om olika aspekter av 
anti-IL5-behandlingen presenterades det 
även data som just hade blivit tillgängliga 
online i New England Journal of Medicine 

om effekten av dupilumab både vid 
medelsvår till svår okontrollerad astma 
samt vid kortisonberoende svår astma. 
Dupilumab är en monoklonal antikropp 
riktad mot interleukin-4 alfa-receptorn 
och eftersom den receptorn delas av IL-4 
och IL-13 kan man därigenom blockera 
effekten av båda dessa interleukiner. 
Studien med 1902 patienter med 
medelsvår till svår astma visade att 
dupilumab administrerad subkutant 
varannan vecka över 52 veckor minskade 
signifikant antal astmaexacerbationer 
under behandlingstiden (0,46 svåra 
astmaexacerbationer jämfört med 0,87 i 
placebogruppen). Dessutom ökade FEV1 
signifikant (0,32 l jämfört med 0,14 l i 
placebo). Bästa effekten sågs hos patienter 
som hade ökad antal av eosinofila i 
blodet (>0,3) innan behandlingsstarten. 
Dupilumab-behandlingen själv orsakade 
eosinofilia i högre grad vilken kan 
förklaras av teorin att IL-4 och IL-13 
bland annat blockerar rekrytering av 
eosinofiler till vävnad. 

Den andra studien tittade på 210 
patienter med svår astma med oral 
kortisonbehandling. Den kortison-
sparande effekten var signifikant tydligare 
hos dupilumab-behandlade patienter 
(minskning i kortisondosen 70,1 % 
jämfört med 41,9 % i placebogruppen) 
där 48 % kunde helt bli av med peroral 
kortison (25 % i placebo). Trots större 
reducering i kortisondosen hade patienter 
i aktiva gruppen 59 % mindre svåra 
astmaexacerbationer och demonstrerade 
0,22 l ökning i FEV1. Även i denna studie 
observerades tillfällig blodeosinofili, i 1 av 
7 dupilumab-behandlade patienter.

En annan nyhet som blev publicerad 
i New England Journal of Medicine 
bara en vecka innan EAACI-kongressen 
var två s.k SYGMA (Symbicort Given 
as Needed in Mild Asthma) studier 
vilka diskuterades återkommande 
under astmapresentationer. Dessa 
studier med respektive 3829 samt 4215 
patienter visade att om budesonid/
formoterol kombinationen gavs som 

�
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vid behov medicinering hade den hos 
patienter med mild astma lika bra 
exacerbationsförebyggande effekt som 
kontinuerlig behandling med budesonid. 
Själva dosen av den administrerade 
inhalationskortisonen blev däremot 
enbart 17-25 % jämfört med den 
kontinuerliga behandlingen. De sekundära 
behandlingsmått i form av symptom, 
livskvalitet och spirometrivärden visade 
dock sämre resultat hos patienter som 
fick behandlingen med budesonid/
formoterol vid behov. Om det 
verkligen kan räcka med den likvärdiga 
exacerbationsförebyggande effekten av 
vid behov kombinationspreparat för att 
man skulle kunna rekommendera sådan 
behandlingsregim till patienten är en 
fråga som kliniskt verksamma läkare får 
svara på.

En del spännande data avslöjades inom 
allergen-immunterapiområdet. På det 
ALK-sponsrade symposiet presenterades 
resultat av utvecklingsprogrammet av 
den sublinguala björkallergen-tabletten. 
Efter den initiala fas I (TT-01) samt fas II 
dosbestämningstudier (TT-02) är nu även 
TT-03 (studie i exponeringskammare 
med björkpollenprovokation) samt TT-
04 (sublingual björkpollentablett för 
allergisk rinokonjunktivit) avslutade. 
TT-04 studie genomfördes i 57 
studiecentrum i 8 europeiska länder 
med 634 randomiserade patienter under 
björkpollensäsong 2017. Den primära 
endpointen TCS (total combined score 
= dagliga symtom + daglig medicinering) 

visade 39,6 % bättre resultat för patienter 
som fick aktiv behandling med 12 DU 
(development units). Som en extra 
bonus kollades i studien även på hur 
korsreaktivitet (eller PFS – Pollen food 
syndrome som man nu internationellt 
föreslår tillståndet skall heta) mot 
björkpollenrelaterade födoämnen ändras 
efter sublingual immunterapi. I detta 
syfte provocerades ett antal patienter 
(n=124) med äpple sex månader efter 
behandlingsavslutet. I den aktiva 
behandlingsgruppen tolererade 87 % av 
patienter äppleprovokation bättre jämfört 
med tidigare, medan i placebogruppen 
rapporterades förbättring i 64 % av 
patienter (p=0,0028). Förutom förbättring 
under björkpollensäsong hade patienter i 
aktiva behandlingsgruppen även mindre 
symtom under al och hasselsäsong samt 
förbättrad livskvalitet under pollentid.

Vi sidan om nyheter i det traditionella 
allergen-immunterapiområdet uppmärk-
sammades det även framgångar i s.k. 
passiv immunterapi under kongressen. 
Två fullt humana IgG4-antikroppar 
(REGN1908 samt REGN1909) mot 
kattens Fel d1 antigen har utvecklats. 
När dessa blockerande antikroppar 
administrerades i fas 1b studie till 
kattallergiska individer (n=36 aktiv 
behandling, n=37 placebo) som en 
subkutan injektion (600 mg) blockerade 
de vid efterföljande (dag 8) nasal 
kattallergenprovokation allergisymtom 
i sådan grad som enligt studieförfattare 
är jämförbar med effekten av flera års 

subkutan immunterapi mot kattallergen. 
Effekten var dessutom kvarstående i 
åtminstone 12 veckor. Studieresultat är 
publicerade i Nature Communications i 
april 2018 (Orengo et al.)

SFFA bjöd traditionsenligt in de svenska 
kongressdeltagarna under EAACI- 
kongressen till ett utbildningsmöte 
som den här gången handlade om 
immunterapi där professor Markus Ollert 
från Luxemburg Insititute of Health 
delade sina erfarenheter i området. Rollen 
av komponentdiagnostiken diskuterades 
vid bedömningen av behandlingsbehovet 
båda vid venom immunterapi (VIT) men 
även vid födoämnesallergi. Även på 
SFFA:s kvällsmöte nämndes de spännande 
resultat från passiv immunterapi med 
blockerande antikroppar. Kvällsmötet, 
som anordnades i samarbete med 
ThermoFisher Scientific samt Novartis, 
slutade med en trevlig gemensam middag.

Nästa EAACI kongress går av stapeln 
den 1-5 juni 2019 i Lissabon.

TEET PULLERITS
Allergimottagning SU/Sahlgrenska

Göteborg

ICM - Internationales Congress Center München

"SFFA bjöd traditionsenligt 
in de svenska 

kongressdeltagarna under 
EAACI-kongressen till ett 

utbildningsmöte som den 
här gången handlade om 

immunterapi..."
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Riktlinjer

Riktlinjer för KOL och astma
(med allergi)

Nu finns implementeringsstöd från arbetsgruppen i SKL äntligen tillgängligt!

R edan när remissversionen av de nya 
riktlinjerna (Nationella riktlinjer 
för vård vid astma och KOL) från 

SoS kom 2014 bildades ett programråd 
(numera nationell arbetsgrupp) för astma 
och KOL. Fyra viktiga insatsområden 
identifierades snabbt mot bakgrund av 
höga prioriteringar i riktlinjerna och har 
sedan varit fokus för allt fortsatt arbete. 
Dessa områden är:
• Diagnostik och differentialdiagnostik av 

astma och KOL. 
• Ökad användning av ACT och CAT. 

Användning av dessa frågeformulär 
för symtombedömning vid astma och 
KOL.

• Behandlingsplaner. Förslag på behand-
lingsplaner som också kan användas 
som del i patientutbildning. 

• Ökat stöd för interprofessionell 
samverkan.

Nu finns det diagnostikstöd, inklusive en 
del instruktionsfilmer. 

Det finns förslag på behandlingsplaner 
som kan skrivas ut och användas fritt. 

En samling dokument som visar hur 
interprofessionellt arbete kan fungera 
med utgångspunkt från den verksamhet 
man själv arbetar i finns också. Dessutom 
finns en sammanställning över olika 
professioners roll men även en kort 
sammanfattning om vad begreppet 
innebär. 

När det gäller ACT och CAT finns 
implementeringshjälp i form av ”frågor 
och svar” riktat till chefer, vårdpersonal 
och patienter. På motsvarande sätt finns 
också en argumentsamling när det gäller 
behandlingsplaner.

På sikt är tanken att alla dessa 
hjälpmedel ska finnas tillgängliga direkt 
i det beslutsstöd som håller på att 
utvecklas nationellt via SKL. Till dess 
får vi nu möjlighet att hitta dokumenten 
och filmerna via SKL. De flesta återfinns 

https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/systemforkunskapsstyrning/nationellaprogramomraden/
astmavardkolvard.4217.html

www.skl.se

PETER ODEBÄCK
Medlem i arbetsgruppen och 

prioriteringsordförande för astma/KOL
i Socialstyrelsen

enklast genom www.skl.se och sedan 
söker man på ”astma och kol” och väljer 
”kunskapsstöd inom astma och KOL” eller 
direkt genom länken längst ner i artikeln.

Direktlänk till "kunskapsstöd inom astma och KOL":
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Avhandling ”Diagnostics and 
treatment of nut and peanut allergy”

Syftet med avhandlingen var 
att förbättra diagnostiken vid 
misstänkt allergi mot hasselnöt 

samt att studera oral immunterapi bland 
ungdomar med uttalad jordnötsallergi.

Bakgrund
Förekomsten av allergi mot livsmedel 
har ökat under de senaste årtiondena 
och bland europeiska barn har närmare 
8 % en allergi mot ett eller flera livsmed-
el. För patienter med matallergi har det 
inte funnits någon tillgänglig behandling 
med möjlighet att påverka själva allergin. 
Detta medan allergen immunterapi (hy-
posens/allergivaccination) sedan länge 
har erbjudits som behandling för patien-
ter med uttalad pollenallergi eller allergi 
mot getingstick.Patienter med svåra ma-
tallergier har istället fått försöka undvika 
det de är allergiska mot och om olyckan 
skulle vara framme; använda de akutme-
diciner som dessa patienter ständigt bär 
med sig. Sedan 10-15 år har oral immun-
terapi (OIT) framkommit som en poten-
tiell behandling för matallergier. Vid OIT 
äter patienten mycket små, men gradvis 
ökande doser av livsmedlet som fram-
kallar allergisk reaktion varvid en ökad 
tolerans byggs upp. I de studier som är 
gjorda på OIT har allergiska reaktioner 
varit vanliga och patienter med en allvar-
ligare allergi svarar sämre på behandling-
en. OIT-metoden behöver förfinas innan 
den kan införas på bredare front som en 
behandling av matallergi. Läkemedlet 
omalizumab (anti-IgE-antikroppar) har 
visat sig kunna minska känsligheten för 
födoämnen bland allergiska patienter och 
kan underlätta OIT.

Men alla som har fått diagnosen matal-
lergi är de facto inte allergiska då över-
diagnostik förekommer. Detta på grund 
av brister i tillgängliga diagnostiska test, 

speciellt vid misstänkt allergi mot nötter 
eller jordnötter. Tack vare nya diagnos-
tiska test, som komponent-diagnostik 
(CRD) och CD-sens har de diagnostiska 
möjligheterna förbättrats.

Mål
Hasselnötsstudien: Att utvärdera de 
nya diagnostiska testen CRD och 
CD-sens hos barn med en misstänkt 
hasselnötsallergi. FASTX-studien: Att 
utvärdera säkerhet och effekt av oral 
immunterapi med omalizumab som 
skyddande tilläggsbehandling bland 
allvarligt jordnötsallergiska ungdomar.

Metoder
I FASTX-studien gavs omalizumab till 23 
ungdomar med svår jordnötsallergi vilket 
syftade till att minska känsligheten mot 
jordnötter så att OIT kunde ges under 
säkrare former.Omalizumab titrerades 

vid behov upp till dess att CD-sens visade 
en utsläckt eller mycket låg reaktivitet 
mot jordnöt. Därefter genomfördes en 
jordnötsprovokation, där den minskade 
känsligheten mot jordnötter utvärderades. 
Jordnöts-OIT startades följande dag 
under fortsatt skydd av omalizumab. 
Efter att ha nått underhållsdosen på 10 g 
 jordnötter så trappades den skyddande 
omalizumab-behandlingen successivt 
ned, med vägledning från CD-sens och 
den kliniska bilden.

I hasselnötsstudien mätte vi IgE-
antikroppar mot hasselnötskompo-
nenterna Cor a 1, Cor a 8, Cor a 9 och 
Cor a 14 hos 40 barn med en misstänkt 
hasselnötsallergi. Vi utvärderade också 
basofil allergenkänslighet (CD-sens) 
för hasselnöt och jämförde utfallen 
av dessa test med utfallen i hassel-
nötsprovokationer.

Resultat
Efter behandling med omalizumab klarade 
alla 23 patienter en jordnötsprovokation 
där de åt åtminstone 3 g jordnötter 
(median 10 g). Bland de 14 patienter som 
även genomgick en jordnötsprovokation 
före studiestart ökade den tolererade 

Den 1 juni disputerade Josef Brandström på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset 
vid Södersjukhuset avhandlingen Diagnostics and treatment of nut and peanut 
allergy. Han har forskat på Institutionen för klinisk forskning och utbildning, 
Södersjukhuset (KI SÖS) som tillhör Karolinska Institutet. Huvudhandledare var 
docent Caroline Nilsson, bihandledare Anna Nopp, Gunnar Lilja och Mirja Vetander 
samt opponenten Anna Kaarina Kukkonen från Helsingfors Universitet.
Härmed sammanfattning av avhandlingen.
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dosen 50 gånger (median). Dock 
krävde 15/23 patienter en ökad dos av 
omalizumab för att åstadkomma den 
hämning av CD-sens som krävdes för 
att de skulle få göra provokationen. 
Alla 23 patienter nådde framgångsrikt 
underhållsdosen på 10 g jordnötter. Efter 
23 månader (median) med OIT hade 
11/23 (48 %) av försökspersonerna kunnat 
avsluta omalizumab-behandlingen medan 
de fortsatte OIT och kunde därefter 
framgångsrikt genomgå en ny jordnöts-
provokation. Huruvida dessa patienter 
på sikt klarar av att underhålla denna 
tolerans återstår att se. Systemiska 
allergiska reaktioner förekom med en 
frekvens av 0,3 % av OIT-doserna (n = 43) 
och adrenalin gavs efter 0,1 % av doserna. 
De patienter som var framgångsrikt 
behandlade hade signifikant lägre CD-
sens och lägre nivåer av IgE-ak mot 
jordnöt- och jordnötskomponenterna Ara 
h 1, Ara h 2 och Ara h 3 vid studiestart 
jämfört med patienter som inte kunde 
avbryta den skyddande omalizumab-
behandlingen. OIT gav en ökning av 
skyddande IgG4-ak mot jordnöt, Ara h2 
och Ara h 6 som var signifikant högre hos 
framgångsrikt behandlade patienter. Sex 
av de 23 patienterna hoppade av studien, 
främst på grund av rädsla för allergiska 
reaktioner och en avsky för smaken av 
jordnötter.

Hasselnötsprovokationerna visade 
att endast 8/40 av patienterna med en 
misstänkt hasselnötsallergi var allergiska 
mot hasselnötter. Träffsäkerheten hos 
de nya diagnostiska testen, CD-sens 
och komponentdiagnostik med IgE-
antikroppar mot Cor a 9 och Cor 14, var 
överlägsen de tidigare tillgängliga testen 
(IgE-ab till hasselnöt, Cor a 1 och Cor a 8). 
Alla hasselnötsallergiska patienter hade 
IgE-ak mot Cor a 9 och Cor a 14. 

CD-sens bland patienter allergiska mot 
hasselnöt var i median 8,9 jämfört med 
0,05 hos toleranta patienter (P = 0,05). 

Slutsatser
CD-sens mot hasselnöt och komponent-
diagnostik kan förbättra träffsäkerheten vid 
diagnostik av hasselnötsallergi hos barn.

Omalizumab-behandling ger en 
uttalat sänkt känslighet för jordnötter 
hos ungdomar med svår jordnötsallergi 
vilket i sin tur ger förutsättningar för att 
genomföra OIT under säkrare former. 
Denminskande känslighet mot jordnöt 
som successivt inträder, och möjliggör 
uttrappning av omalizumab, förklaras 
åtminstone delvis av produktionen av 
skyddande allergenspecifika antikroppar 
av IgG4-subtyp.

Trots den ökade toleransen uppstår 
allergiska reaktioner kontinuerligt under 
OIT. Det kan dock vara så, att den höga 

underhållsdos som snabbt uppnås med 
hjälp av omalizumab, kan vara av nackdel 
när omalizumab minskas.

Innan OIT kan implementeras i 
större utsträckning måste vi hitta sätt 
att minimera behandlingsrelaterade 
allergiska reaktioner. Hypoallergena 
OIT-preparat, användning av immun-
stimulerande tilläggsbehandlingar och att 
hitta sätt att välja ut patienter med högre 
sannolikhet för positivt behandlingssvar 
kan vara sätt att åstadkomma detta.

JOSEF BRANDSTRÖM
Leg. läkare, medicine doktor,

Karolinska Sjukhuset,
vid tiden för disputation läkare vid Sachsska 

barn- och ungdomssjukhuset, Institutionen för 
klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

jordnötter så trappades den skyddande omalizumab-behandlingen successivt ned, med vägledning från CD-
sens och den kliniska bilden. 

I hasselnötsstudien mätte vi IgE-antikroppar mot hasselnötskomponenterna Cor a 1, Cor a 8, Cor a 9 och Cor 
a 14 hos 40 barn med en misstänkt hasselnötsallergi. Vi utvärderade också basofil allergenkänslighet (CD-
sens) för hasselnöt och jämförde utfallen av dessa test med utfallen i hasselnötsprovokationer.  
 

Resultat: Efter behandling med omalizumab klarade alla 23 patienter en jordnötsprovokation där de åt 
åtminstone 3 g jordnötter (median 10 g). Bland de 14 patienter som även genomgick en jordnötsprovokation 
före studiestart ökade den tolererade dosen 50 gånger (median). Dock krävde 15/23 patienter en ökad dos av 
omalizumab för att åstadkomma den hämning av CD-sens som krävdes för att de skulle få göra 
provokationen. Alla 23 patienter nådde framgångsrikt underhållsdosen på 10 g jordnötter. Efter 23 månader 
(median) med OIT hade 11/23 (48 %) av försökspersonerna kunnat avsluta omalizumab-behandlingen 
medan de fortsatte OIT och kunde därefter framgångsrikt genomgå en ny jordnötsprovokation. Huruvida 
dessa patienter på sikt klarar av att underhålla denna tolerans återstår att se. Systemiska allergiska reaktioner 
förekom med en frekvens av 0,3 % av OIT-doserna (n = 43) och adrenalin gavs efter 0,1 % av doserna. De 
patienter som var framgångsrikt behandlade hade signifikant lägre CD-sens och lägre nivåer av IgE-ak mot 
jordnöt- och jordnötskomponenterna Ara h 1, Ara h 2 och Ara h 3 vid studiestart jämfört med patienter som 
inte kunde avbryta den skyddande omalizumab-behandlingen. OIT gav en ökning av skyddande IgG4-ak 
mot jordnöt, Ara h2 och Ara h 6 som var signifikant högre hos framgångsrikt behandlade patienter. Sex av 
de 23 patienterna hoppade av studien, främst på grund av rädsla för allergiska reaktioner och en avsky för 
smaken av jordnötter. 

 Before omalizumab 
(n=14) 

With omalizumab 
(n=23) 

After omalizumab and OIT  
(n=11) 

Objective symptoms 

Vomiting 7 (50 %) 0  0 
Urticaria 6 (43 %) 1 (4 %) 0 
Conjunctivitis 6 (43 %) 4 (17 %) 0 
Asthma 4 (29 %) 0  0 
Rhinitis 4 (29 %) 3 (13 %) 0 
Cough 3 (21 %) 0  0 
Erythrodermia 3 (21 %) 1 (4 %) 0 
Muffled voice 3 (21 %) 0 0 
De-saturation (<90 %) 1 (7 %) 0  0 
Stridorous breathing 1 (7 %) 0  0 

Adrenaline ≥1 dose 9 (64 %) 0  0 
Adrenaline ≥2 doses 4 (29 %) 0  0 
Adrenaline 3 doses 1 (7 %) 0  0 

Peanut protein dosein mg    
Median (min-max) 91 mg (28–840) 2,800 (840–2,800) 2,800 (700–2,800) 
Objective symptoms, adrenaline treatment and ingested peanut dose at peanut challenges 1, 2 and 3 (1; at baseline; only 
subjects without history of peanut induced anaphylaxis within the last five years had to go through the challange, 2; while on 
omalizumab after CD-sens to peanut was suppressed, 3; while on OIT after discontinuing omalizumab). 
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Luftvägsregistret

Studier från Luftvägsregistret
– ett patientperspektiv

�

Till dags dato har fem forskningsstu-
dier genomförts på data från Luftvägs-
registret. I en intervju med två patient-
organisationer berättar Ingela Henoch, 
legitimerad sjuksköterska och docent 
i omvårdnad, hur hon har genomfört 
sina studier om bland annat faktorer 
som påverkar patienters livskvalitet på 
registerdata. 

Sedan starten av Luftvägsregistret 
har våra två organisationer, Astma- 
och Allergiförbundet och Riksför-

bundet HjärtLung, deltagit i registrets 
styrgruppsarbete, där vi representerar 
patientperspektivet. I vårt arbete med 
Luftvägsregistret har vi har fått god insikt 
i vilka möjligheter detta viktiga arbete kan 
leda till, inte minst för patientens egna 
möjligheter att ta bra beslut baserade på 
kunskap och fakta. 

Vi har under åren med glädje sett re-
gistret växa till att bli tillräckligt omfat-
tande för att intressant forskning om till 
exempel olika behandlingsmetoder kan 
bedrivas på registerdata. Luftvägsregist-
ret har sedan starten våren 2013 mot-
tagit 483 000 registreringar på närmare 
168 000 patienter. Idag är 920 vårdenheter 
anslutna. 

En som har forskat på registerdata ur 
Luftvägsregistret är Ingela Henoch, legi-
timerad sjuksköterska och docent i om-
vårdnad vid Angereds närsjukhus. Hon 
har genomfört tre KOL-studier med hjälp 
av data från Luftvägsregistret.

– I den första studien undersökte 
vi vilka faktorer som påverkade KOL- 
patienternas livskvalitet. Det som visade 
sig var att andnöd, depression, ångest, exa- 
cerbationer och förmågan att genomföra 
fysisk aktivitet alla var faktorer kopplade 
till livskvalitén. Vilket i sig kanske bara 
bekräftade tidigare studier, men under- 
laget i denna studie var väldigt stort, 7000 
patienter, säger Ingela Henoch. 

Den tredje studien, på patientutbildning 
och rökstopp, var svårare då underlaget 
inte var tillräckligt för att få fram data. 
Sammantaget, när man jämför med 
Socialstyrelsens riktlinjer, visar Ingela 
Henochs studier på att det saknas lite 
innan man når upp till riktlinjerna när 
det gäller fysioterapi, patientutbildning 
och rökstopp. Fler kvinnor än män fick 
icke-farmakologisk vård, men den initiala 
skillnaden försvann även där när man tog i 
beaktning svårighetsgraden på sjukdomen.

– Det som har varit väldigt intressant 
är att Luftvägsregistrets data visar hur 
verkligheten ser ut. Man studerar rik-
tiga patienter i deras vardag, inte en li-
ten grupp i en interventionsstudie. Man 
fångar det verkliga livet, det vill säga att 
en del glömmer ta sin medicin eller mis-
sade att göra sin träning eller blev stres-

Hennes nästa studie var kring socio-
demografiska skillnader gällande ålder, 
kön, men även om man bodde med nå-
gon. Skillnader i faktorerna kan indikera 
en ojämlik vård.

– Data visade att det som predikterade 
vilken behandling man fick var hur svår 
obstruktion och andnöd man hade. Ett 
första resultat tydde på en ojämlik vård, 
det vill säga att kvinnor i större utsträck-
ning deltog i patientutbildning och hade 
kontakt med fysioterapeut eller dietist 
samt att äldre i större utsträckning hade 
kontakt med dietist och fick vissa medi-
ciner. Men skillnaderna försvann när vi 
kontrollerade för sociodemografiska fak-
torer och det känns betryggande. Alltså 
får de flesta möjlighet att till effektiv be-
handling i den mån de behöver den, säger 
Ingela Henoch.

"Man studerar riktiga patienter i deras vardag,
inte en liten grupp i en interventionsstudie."



sade när de skulle jobba. Det avspeglar 
en icke-perfekt värld bättre än en per-
fekt interventionsstudie, där det riskerar 
att bli för perfekt att man inte längre ser 
verkligheten. Samtidigt kräver det att det 
registreras i vården för att det ska fungera, 
säger Ingela Henoch.

Trots att Ingela Henoch inte kände till 
patientgruppen särskilt väl sedan tidigare 
då hon mest jobbat med lungcancerpa-
tienter tyckte hon arbetet med studierna 
var intressant. Samtidigt ser hon att fler 
intressanta studier skulle kunna göras ur 
ett patientperspektiv.

– Man skulle kunna titta på icke- 
farmakologiska interventioner, som jag 
tror är bra för patienterna. Titta på hur 
vi ska hjälpa och övertyga patienterna att 
den behandlingen är bra. Sedan skulle jag 
vilja titta vidare på palliativ vård, där jag 
har min bakgrund, och på varför KOL-
patienter inte får det i lika stor utsträck-
ning som andra patientgrupper inom till 
exempel cancervården? Där kan Luftvägs-
registret vara en del i att undersöka olika 
vård- och diagnosområden för att se om 
patienterna får tillgång till samma vård 
inom andra jämförbara områden, säger 
Ingela Henoch.

För patientorganisationer är det viktigt 
att det bedrivs studier på data ur kvali-
tetsregister. I vår strävan att på bästa sätt 
företräda våra patientgrupper behöver 
vi veta vad vi ska fokusera på och sam-
tidigt kunna följa upp att ett strukturerat 
bemötande översätts till ökad livskvalitet 
för patienten. Där spelar Luftvägsregist-
ret och framtida forskning på data från 
registret en stor roll.

Referenser:
1. Intervju med Ingela Henoch, 20180913
2. Luftvägsregistrets årsrapport 2017
3. Henoch I, Strang S, Löfdahl CG, Ekberg- 

Jansson A. Management of COPD, equal treat-
ment across age, gender, and social situation? 
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Dis. 2016 Oct 26;11:2681-2690.

4. Henoch I, Strang S, Löfdahl CG, Ekberg- 
Jansson A. Health-related quality of life in 
a nationwide cohort of patients with COPD 
related to other characteristics. Eur Clin Respir 
J. 2016 May 27;3:31459.

5. Henoch I, Löfdahl CG, Ekberg-Jansson A. 
(2018) Influences of patient education on 
exacerbations and hospital admissions in 
patients with COPD – a longitudinal national 
register study, European Clinical Respiratory 
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Astma och KOL – likheter och skillnader

Kursbeskrivning
Obstruktiva lungsjukdomar har, sedan flera decennier tillbaka, traditionellt uppdelats i två huvudtyper, astma och 
kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Verkligheten låter sig dock inte så enkelt delas upp på detta sätt och många 
patienter har uppvisat karakteristika som är förenliga med både astma och KOL. Dessa tillstånd har, under senare år, fått 
en egen beteckning; asthma-COPD overlap, ACO som inte rör sig om ett avgränsbart tillstånd utan mer ett helt spektrum 
av olika sjukdomstillstånd som mer eller mindre liknar astma eller KOL. Under denna tvådagarskurs försöker vi reda 
ut begreppen om likheter och olikheter mellan astma och KOL. Syftet med denna tvådagarskurs är att försöka reda ut 
begreppen om likheter och olikheter mellan astma och KOL. Hur vanliga är dessa tillstånd och hur ska vi handskas med 
diagnostik och behandling när vi inte riktigt kan bestämma oss för om det är astma, KOL eller någonting mittemellan? 

Kursledning 
Professor emeritus Kjell  Larsson, Karolinska institutet, Stockholm 
Professor Thomas Sandström, Medicinkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå 
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Detta är en kopia. Inbjudan har skickats med post till verksamhetschef.
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Lungfibrosregistret

Det svenska lungfibrosregistret:
Nya prediktiva faktorer efterlyses

Idiopatisk lungfibros (IPF) är en ovan-
lig och allvarlig progredierande inter-
stitiell lungsjukdom med oklar genes. 

Pirfenidon och nintedanib är två inter-
nationellt godkända läkemedel med en 
bromsande effekt på lungfunktionsför-
lusten. Sjukdomsförloppet ser olika ut för 
olika patienter. Vissa patienter är stabila 
i flera år medan andra har en fortgående 
progress av sjukdomen. En del patienter 
drabbas av försämringsepisoder, exacer-
bationer. Hur prognosen ser ut för en en-
skild patient är fortfarande okänt och vi 
saknar ännu verktyg för att kunna förutse 
sjukdomsprogress. För att kunna studera 
en ovanlig sjukdom som IPF behöver vi 
registerstudier och internationella samar-
beten. Lungfibrosregister har etablerats i 
flera länder under senaste åren och rap-
porterar regelbundet nya rön om sjukdo-
men. 

I kliniken följs patienter med IPF upp 
kontinuerligt med bl.a. lungfunktionstest. 
Forcerad vitalkapacitet, uttryckt i procent 
av förväntat, (FVC %) används ofta i kli-
niska prövningar som en surrogatmarkör 

för mortalitet. Dock påverkas FVC % av 
många andra faktorer (patientorsakade 
faktorer som t.ex. aktivitetsgrad den da-
gen samt yttre faktorer som t.ex. upp-
muntran från testledaren) och är därför 
inte alltid så pålitligt. Vi ville därför stu-
dera andra variabler som möjligen skulle 
kunna förutsäga hur det går för patienten. 

Vi sammanställde registerdata från det 
svenska lungfibrosregistret under drygt 
4 år (2014 – 2018) inkluderande demo-
grafi, lungfunktion (FVC %, total lung-
kapacitet (TLC %) och diffusionskapaci-
tet (DLCO %), sex minuters gångtest (6 
MWT), och livskvalitet mätt med King’s 
brief interstitial lung disease health status 
questionnaire (K-BILD). På basis av data 
från registret räknade vi ut "GAP index" 
(sammansatt variabel inkluderande ålder, 
kön och lungfunktion) samt "Charlson 
comorbidity index" (CCI). Uppföljnings-
tiden för varje inkluderad patient var sex 
månader. Utfallet var antingen lungtrans-
plantation eller död vid tidpunkten för 
observationstidens slut. 

IDA PESONEN
Doktorand, Karolinska Institutet

ST-läkare, Karolinska Universitetssjukhuset

Referens:
Pesonen I, Gao J, Kalafatis D, Myllärniemi M, Ferrara G, Sköld CM. Forced vital capacity, total lung 

capacity and diffusion capacity in idiopathic pulmonary fibrosis. Poster discussion, 2018, Sept 15-19, 
European Respiratory Society International Congress, Paris, France. 

Andelen patienter med TLC % ≤80 % 
var större än andelen patienter med 
FVC % ≤80 % vid inklusion (154/216 jäm-
fört med 124/140 patienter, p<0.001). Sex 
minuters gångsträcka, TLC %, DLCO % 
och GAP hade en signifikant korrela-
tion med utfallet (r= -0.241 (p=0.006), 
r= -0.316 (p<0.001), r= -0.24 (p=0.002), 
r= 0.194 (p= 0.014), för respektive vari-
abel). Regressionsanalys visade att 6 
MWT och TLC % var oberoende, predik-
tiva faktorer för dödlighet eller genom-
gången lungtransplantation (p<0.001 och 
p=0.003).

TLC % av förväntat är ett känsligare 
mått på lungfunktionsförsämring än 
FVC %. Både gångsträcka vid 6 MWT 
och TLC % kan användas som prognos-
tiska faktorer för död vid IPF. 
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Syrgas – vahettede:
en ordbok för syrgasbehandling

Ett problem när man pratar är vilka 
ord man ska använda. Syrgas är inte 
bara vanligt förekommande i luften 
utan även i språket. En mängd termer 
används för att beskriva olika typer av 
syrgasbehandling, vilka varierar över 
tid och skiljer mellan länder. Nyligen 
föreslogs en standardiserad termino-
logi för olika typer av syrgasbehandling 
[1]. Många av begreppen finns redan 
och är vedertagna på svenska, men fle-
ra begrepp kan uppfattas som nya eller 
problematiska. Denna artikel diskute-
rar hur man ska benämna olika typer 
av syrgasbehandling och ger förslag på 
svensk översättning.

L acasse et al. publicerade 2018 ett 
förslag på engelsk terminologi för 
olika typer av syrgasbehandling [1]. 

Box 1 innehåller deras klassifikation med 
förklarande beskrivningar, samt mina för-
slag till svensk översättning. Nedan pre-
senteras de olika begreppen utifrån hur 
man delat upp dem:

Plats: Först och främst kan man skilja 
på var behandlingen ges. Hemsyrgas är 
alla typer av syrgasbehandling som ges 
utanför sjukhus – oavsett vilken typ av 
behandling det är i övrigt. 

Syfte: palliativ ges för att lindra symtom, 
främst andfåddhet. Terapeutisk syrgas-
behandling ges med syfte att förlänga 
patientens liv (för patienter med svår 
syrebrist).

Förväntad behandlingslängd: En grund-
läggande skillnad är mellan korttids- och 
långtidsbehandling. Korttidsbehandling 
innebär att man förväntar sig att behand-
lingen kan vara tillfällig, exempelvis vid 
hemskrivning efter en KOL-exacerbation 
eller infektion där vi vet att en stor del 
av patienterna förbättras och inte längre 
behöver syrgasbehandlingen inom någ-
ra månader. Långtidsbehandling med 
syrgas är det som vi ofta kallar LTOT 
(långtidsoxygenterapi) eller terapeutisk 
syrgasbehandling, och ges minst 15 tim-
mar/dygn till patienter med stabil kronisk 
hypoxemi med målet att förlänga livet. 

LTOT förväntas pågå tillsvidare under 
patientens livstid, men behandlingen 
bör naturligtvis omprövas om patienten 
förbättras och avslutas (vid kontraindika-
tion eller på patientens önskan). En KOL- 
patient med ihållande hypoxemi i sam-
band med en exacerbation kan alltså 
skrivas hem med korttidsbehandling 
(man förväntar sig förbättring), men kan 
vid uppföljning efter några månader upp-
fylla kriterierna för kronisk svår hypox-
emi (PaO2 < 7,4 kPa under minst 3 veckor 
trots i övrigt optimal behandling) och då 
förskrivas långtidsbehandling (LTOT). 

Daglig duration: Syrgas kan ges konti-
nuerligt (24 timmar/dygn) eller kortare. 
Behandling mot hypoxemi endast natte-
tid ges i vissa länder men saknas evidens. 
Nattlig syrgasbehandling ska inte förväx-
las med nattlig behandling vid långtids-
behandling med syrgas (LTOT) där pa-
tienterna har hypoxemi även i vila dagtid 
och där nattlig behandling rekommende-
ras för att uppnå total behandlingstid på 
minst 15 timmar/dygn och då ventilatio-
nen är som lägst på natten.

Flöde: Behandlingen kan ges med kon-
tinuerligt flöde, där flödet är detsamma 
oavsett patientens andning, eller med pul-
sat flöde, där man genom en demandven-
til sparar syrgas genom att den endast ges 
i samband med andetag. Det faktiska flö-
det (L/min) syrgas som patienten får i sig 
varierar då beroende på patientens and-
ning och behandlingen måste utprovas 
med aktuell utrustning för varje patient.  

Typ av utrustning: Portabel syrgasbehand-
ling innebär att patienten har lätt, porta-
bel (mobil) utrustning som kan tas med 
vid aktivitet utanför hemmet, i motsats 
till stationär utrustning som ofta är en 
större syrgaskoncentrator i patientens 
bostad. 

Aktivitet: Ambulatorisk behandling ges 
vid fysisk aktivitet såsom promenad, med 
portabel utrustning. Detta ges till patien-
ter som endast har syrebrist vid ansträng-

ning (ansträngningsindikation). Ambula-
torisk behandling ska inte blandas ihop 
med utprovning av ansträngningsdos vid 
långtidsbehandling (LTOT), som görs för 
att optimera totala behandlingstiden och 
syresättningen över dygnet. En särskilt 
besvärlig term är ’short-burst oxygen’ 
som innebär kort behandling före eller 
efter ansträngning (oftast i avsaknad av 
hypoxemi). För denna behandling saknas 
det, mig veterligen, smidigt begrepp på 
svenska. Men eftersom den behandlingen 
saknar evidens så torde problemet kunna 
lösas genom att inte skriva ut den.

Slutligen är översättningen ett förslag. 
Synpunkter och förbättringsförslag är 
naturligtvis hjärtligt välkomna.
(pmekstrom@gmail.com)
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Engelska Svenska Beskrivning från Lacasse et al.[1]

Ambulatory oxygen Ambulatorisk syrgasbehandling Oxygen delivered during exercise or activities of daily living when the 
individual is walking freely.

Continuous flow 
oxygen

Syrgasbehandling med konstant flöde Oxygen delivered at a constant rate, regardless of the respiratory rate. 
Continuous flow oxygen is in contrast to pulse-dose oxygen (see below).

Continuous oxygen Kontinuerlig syrgasbehandling Oxygen prescribed for 24 h/d.

Home oxygen Hemsyrgasbehandling Oxygen delivered in a home. Also known as domiciliary oxygen.
It includes not only long-term oxygen but also short-term, nocturnal, 
palliative, ambulatory, and short-burst oxygen. It excludes oxygen use in 
healthcare and emergency settings.

Long-term oxygen 
(LTOT)

Långtidsbehandling med syrgas Oxygen delivered to patients with chronic hypoxemia, in most cases for 
the remainder of the patient’s life. Long-term oxygen therapy is usually 
prescribed for at least 15–18 h/d.

Nocturnal oxygen Nattlig syrgasbehandling Oxygen delivered during sleep time only.

Palliative oxygen Palliativ (lindrande) syrgasbehandling Oxygen to relieve dyspnea. Palliative oxygen may be provided as
continuous or nocturnal oxygen or during ambulation.
Short-burst oxygen therapy falls into this category.

Portable oxygen Portabel syrgasbehandling Oxygen delivered through systems that are light and can be carried by 
patients to allow them to leave their home (e.g., oxygen cylinders
carried in trolleys or transportable concentrators).

Pulse-dose oxygen Syrgasbehandling med pulsat flöde 
(med demandventil)

Oxygen delivered during inspiration only in such a way that the quantity 
of oxygen administered is influenced by the respiratory rate. The delivery 
system is at rest while the patient is exhaling.

Short-burst oxygen Intermittent syrgasbehandling före och/
eller efter ansträngning (bra svensk term 
saknas)

Brief and intermittent oxygen administration before and/or after exer-
cise, generally used as needed, in the absence of known hypoxemia.

Short-term oxygen Korttidsbehandling med syrgas Oxygen provided temporarily during a period of severe hypoxemia (e.g., 
during the course of and shortly after an exacerbation of COPD).

Box 1. Internationell och föreslagen svensk terminologi för hemsyrgasbehandling, från Lacasse et al.[1] 

Välkommen till SFFA:s Vårmöte 2019!
Aula Medica, Stockholm
2 april, 2019

www.sffasvarmote.se
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SVENSKA LUNGKONGRESSEN 2019
A u l a  M e d i c a  •  S t o c k h o l m  •  3 - 5  a p r i l 

Välkommen till Stockholm och Svenska Lungkongressen 3-5 april 2019!
Patientområde Lung- och Allergisjukdomar vid Karolinska Universitetssjukhuset samt Institutionen 
för Medicin Solna, Karolinska Institutet planerar för en innehållsrik och givande kongress med de 
senaste vetenskapliga rönen blandat med oförglömliga sociala aktiviteter. 
Programmet inkluderar utbildningsdagen 3 april följt av av Lungkongressen 4-5 april.
 
Notera redan nu dessa dagar i era kalendrar. 
Vi garanterar att Stockholm kommer att visa sig från sin bästa sida!
 
Mer information kommer att finnas på www.lungkongressen.se och på www.slmf.se

Organisationskommitttén

SVENSKA LUNGKONGRESSEN 2019
A u l a  M e d i c a  •  S t o c k h o l m  •  3 - 5  a p r i l 

Save the date!
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SLIF

En hälsning från SLIF 

Svenska lungsjuksköterskors intresseförenings (SLIF) sty-
relse har haft sitt första möte för hösten och förberedel-
serna för Fördjupningskursen i lungsjukdomar är klara. 

Även i år är intresset för kursen stort. Vi i SLIF ser kursen som 
en möjlighet att bidra till att öka kunskaperna och tryggheten 
hos nya sjuksköterskor som kommer ut till våra arbetsplatser 
runt om i landet. Så skicka gärna era nya sjuksköterskor på 
denna kurs! Kursen kommer att hållas i Uppsala och datumet 
är 14-16 november 2018. 

Vi vill tacka arrangörerna för en väl anordnad kongress i Lin-
köping tidigare i år. Årets mottagare av SLIFs stipendie, Malte 
Frerichs, mottog stipendiet med motiveringen:
”Utöver grundarbetet med det direkta patientomhändertagan-
det har Malte kontinuerligt starkt engagerat sig och kraftfullt 
bidragit till:
• Att etablera en innovativ, person-centrerad och inter-profes-

sionell vårdprocess.
• Utvecklandet av administrativa stödprocesser för att effekti-

visera denna process.
• Att utforma och implementera höggradigt innovativa IT-

verktyg för hemtelemonitorering. 
• Att etablera och bedriva kliniska vetenskapliga studier.
Maltes kunskap, inställning och kreativitet tillsamman med en 
stark laganda och har kraftfullt bidragit till att etablera nya KOL-
centrum på Sahlgrenska.”

De som nominerat Malte var Karin Rahm och Anders Ullman.

2017 års stipendiater är i skrivande stund på väg på studieresa 
till Madrid, rapport från resan kommer i senare nummer.

Stipendiet som finansieras av Boehringer Ingelheim, delas ut 
årligen så fundera redan nu på vem du vill nominera till 2019 års 
stipendie och skicka till SLIF´s styrelse. Stipendiet ”avser fram-
tida utbildning och forskning och ska ge mervärde till hälso- och 
sjukvården inom lungmedicin” och delas ut till sjuksköterskor 
verksamma inom lungsjukvården.

Planeringen för programmet för Svenska lungkongressen 
2019 i Stockholm pågår och vi kan redan nu se att det blir ett 
intressant program. Även planering för Nordiska lungkongres-
sen pågår och vi vill påminna om att det finns möjlighet att söka 
medel ur SLIF´s resefond för kurser och kongresser.

Nu syns vi även på Instagram under @SLIFlung och som 
tidigare på Facebook!

MARIA OLIN
Ordförande i SLIF,

Sveriges Lungsjuksköterskors IntresseFörening

Malte Frerichs, årets mottagare av SLIFs stipendie.

"Stipendiet avser framtida utbildning och forskning och ska ge 
mervärde till hälso- och sjukvården inom lungmedicin

och delas ut till sjuksköterskor verksamma inom lungsjukvården."



Annons



Lung & Allergiforum  •  Nummer 3/2018 41

Medicininstruktioner Sverige AB · 031-779 99 87

medicininstruktioner.se
Beställ kostnadsfria påminnelsekort: info@medicininstruktioner.se
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Specialistutbildningskurs

Andningssvikt, hemrespirator, oxygen och sömnapné

ST-läkare i lungmedicin och inom andra specialiteter som kan beröras hälsas välkomna
till denna specialistutbildningskurs som tidigare gått som SK-kurs vid fem tillfällen.
I mån av plats kommer även specialister att erbjudas plats. 
Kursen syftar till att lära ut diagnostik och behandling av olika typer av andningssvikt
såsom respiratorisk insufficiens vid KOL, underventilering och sömnapné.
Kursen kombinerar teori med praktik där föreläsningar varvas med praktiska moment
med undervisning i mindre grupper där kursdeltagarna får träna på att självständigt starta 
hemrespiratorbehandling via näsmask och tracheostomi, inleda CPAP och BiLevel-
behandling och tolka sömnregistreringskurvor.
Utbildningen sker inom väl anpassade lokaler inom kliniskt träningscentrum med möjlighet 
att öva skötsel av tracheostomi på autentiska dockor, praktiskt handhavande av utrustning 
vid syrgasbehandling i hemmet, hostmaskiner och ett brett utbud av CPAP, NIV och
hemrespiratorer. 

Under kursen hålls även ett flertal falldiskussioner i grupper. 
Kursen syftar till att uppfylla delmål c7 enligt 2015 års målbeskrivning i lungmedicin
och delmål 5 enligt 2008 års målbeskrivning i Lungmedicin.

Plats:           Kliniskt träningscentrum, Dag Hammarskjölds väg 38,
          Akademiska sjukhuset, Uppsala 

Kursledare:   Professor Eva Lindberg och Dr Mirjam Ljunggren
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Fråga 2: Pneumothorax. Redogör för olika behandlingsstrategier och deras evidens. Hur stämmer detta 
med era lokala strategier?
Svar från Ulrich Mager.

Specialistexamen 2018

Vi fortsätter att publicera frågor och svar från 2018 års specialistexamen, denna gång med svar från Ulrich Mager, Halmstad.

Pneumothorax är definierad som en ansamling av luft i 
pleurahålan med partiell eller fullständig lungkollaps 
som följd. Huvudsymptomen är andfåddhet och 

bröstsmärtor. Komplikationer är kvarstående luftläckage, 
spänningspneumothorax och hemopneumothorax. Pneumo-
thorax kan indelas i spontan, traumatisk eller iatrogen. 
Spontanpneumothorax delas in i primär (PSP) hos tidigare 
lungfriska och sekundär (SSP) som drabbar personer med 
bakomliggande lungsjukdom (vanligen KOL/emfysem). Till 
sistnämnda gruppen hör även personer äldre än 50 och rökare/
tidigare långvarig rökare (1). Traumatisk pneumothorax kan 
exempelvis orsakas av olyckor med våld mot bröstkorgen. 
Iatrogen pneumothorax kan uppstå vid diagnostisk lungpunktion 
eller pleurala ingrepp. Diagnosen sker vanligtvis med slätröntgen 
av lungorna i stående position och vid inspiration. Alternativ är 
CT eller ultraljud. Vid luftspalt >2 cm mellan toraxväggen och 
lungytan, uppmätt horisontellt i hilushöjd eller >3 cm apikalt i 
vertikal riktning föreligger en stor pneumothorax (1).

Avseende PSP/SSP föreligger väl utarbetade BTS och ERS 
(enbart PSP) guidelines från 2010 och 2015 som denna skrivning 
orienterar sig på (1,2)

Incidensen för spontan pneumothorax (SP) är högre för 
män än för kvinnor (18-28/100000 vs 1,2-6/100000) (3). 
Riskfaktorer för PSP är förutom manligt kön, rökning och 
lång kroppslängd. Den negativa tryckgradienten tilltar från 
lungbasen till apex vilket i teorin utsätter de apikala lungdelarna 
för större dragkrafter. Apikala blåsor/bullae kan påvisas i 90 % 
av fallen med PS hos tidigare lungfriska vid efterföljande CT- 
eller thorakoskopi och anses kunna spela en roll i patogenesen 
(4,5). Risken för PSP är 12 % hos rökare och 0,1 % hos icke 
rökare. Motion kunde inte påvisas som utlösande faktor för 
pneumothorax (6). Recidivrisken vid förstagångs PSP är 54 % 
inom 4 år (7). Rökning är även en viktig riskfaktor för recidiv 
hos PSP varför rökstopp ska rekommenderas till alla patienter 
med PSP. Riskfaktorer för recidiv av SSP är ålder, lungfibros och 
emfysem (7). Symptomen i relation till pneumothoraxens storlek 
är i regel mer uttalade vid SSP och morbiditeten är högre. SSP 
är oftast mer svårbehandlad och luftläckaget upphör mer sällan 
spontant och kräver aktiv intervention i större utsträckning (1). 
Följande behandlingsstrategier kan användas vid pneumothorax.

Aktiv exspektans
En möjlig behandlingsstrategi för pneumothorax är enbart 
exspektans där man avvaktar tills pleuran spontanläker och 
kroppen har resorberat luften i pleurahålan (ca 2,2 % av 
hemithorax-volym /24 h (8)). Det kan ta upp till 6 veckor tills 
en komplett pneumothorax har spontan absorberats efter att 
läckagen har läkt. Den konservativa strategin kan vara aktuell 

ffa hos patienter med PSP där durationen av luftläckaget oftast 
är kortare och symptomen är mildare och förekommer i mindre 
utsträckning. Enligt BTS guidelines från 2010 kan exspektans 
övervägas vid symptomfri pat med liten PSP (<2 cm s.o.) (1). I en 
systematisk Cochrane review från 2014 hittade man ingen klar 
evidens om behandling med drän/aspiration eller konservativ 
behandling är överlägset avseende behandlingsframgång och 
recidivrisk, även för större pneumothorax. Några retrospektiva 
studier uppvisade en läkningsgrad på ca 80 % och en recidivrisk 
på ca 10 % vid konservativ behandling (9). Enligt senaste ERS 
guidelines för behandling av PSP från 2015 kan konservativ 
(poliklinisk) behandling övervägas hos symptomfria patienter 
eller patienter med enbart lättare symptom och god tillgång till 
akutvård oavsett pneumothoraxens storlek eftersom risken för 
spänningspneumothorax hos PSP är mycket liten (2,10,11).

Aspiration
En möjlighet att evakuera luften ur pleurakaviteten är enkel 
aspiration med 16-18G nål. T.ex. används en centesnål där 
själva nålen dras ut efter man penetrerat pleurarummet och 
enbart en plastkanyl finns kvar för att minska risken för skada 
av lungytan vid expansion. Vanligtvis aspireras upp till 2,5 l luft 
och därefter dras kanylen ut igen. Skulle luftvolymen vara större 
föreligger sannolikt fortfarande läckage och drän behöver då 
anläggas. Aspiration är framförallt aktuell vid PSP, liten SSP 
och ev. efter iatrogen pneumothorax där luftläckagen läker 
snabbare (1). Ingreppet är mindre smärtsamt än dränbehandling 
(12). En välmående patient kan sedan följas polikliniskt med ny 
röntgenkontroll om 1-2 dygn (1). Målet här är inte att expandera 
lungan fullt utan att behandla symptomen. En snabb expansion 
av den kollaberade lungan är inte önskvärd pga risk för 
lungödem vid reexpansion (RPO). Risken är större om lungan 
varit kollaberad några dagar (13). I en sammanställning i ERS 
guidelines för PSP av tillgängligt studiematerial har behandling 
med aspiration oftast varit lika framgångsrik som behandling 
med pleuradrän (vid förstagångs PSP). Ingen signifikant skillnad 
kunde påvisas för den långsiktiga recidivrisken men behovet för 
inläggning var mindre och vårdtiden kortare vid aspiration. I 20-
41 % kunde dock pneumothoraxen inte definitivt behandlas med 
engångsaspiration. I dessa fall rekommenderas dräninläggning 
och inte förnyad aspiration (2). I en Cochrane analys från 2017 
fanns dock viss evidens att nålaspiration var något mindre 
effektiv än dränbehandling (14).

Drän
En annan möjlighet att evakuera luft ur pleurarummet är anlägg-
ning av ett pleuradrän som rekommenderas vid icke framgångs-
rik aspiration av PSP samt till patienter med SSP >2 cm i hilus- �
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höjd eller med dyspné (1). Dränstorleken kan vara <14F då den 
är lika effektiv som större drän och samtidigt mindre smärtsam 
för patienten (15-18). Behandling med aktiv sug rekommenderas 
inte initialt pga risk för RPO ffa när pneumothoraxen har funnits 
några dagar (s.o.). Behandlingen startas således med passiv sug 
med hjälp av vattenlås eller Heimlich ventil. Vid persisterande 
läckage kan aktiv sug tillämpas (med lägre tryck vid emfysem). 
Tanken är här att öka möjligheten till läkning genom att skapa 
kontakt mellan pleura viscerale och parietale som ”täpper igen” 
läckaget och ev. leder till en lokal adhesion kring öppningen i 
pleuran (1). Ett annat alternativ är anläggning av ett s.k. Tru-
Close drän som fungerar som en Heimlich ventil i en liten låda 
som man klistrar direkt på bröstkorgsväggen. Fördelen är att pat 
kan polikliniseras. Nackdelen är att evidensen för behandlings-
metoden fortfarande är begränsad (19). 

Thorakoskopi/VATS/Thorakotomi
Vid recidiv av SP eller persisterande luftläckage bör pleurodes 
övervägas (1). Detta kan ske via mekanisk eller farmakologisk 
behandling eller via pleurektomi. En vanlig procedur är videoas-
sisterad thorakoskopisk kirurgi (VATS) där man tar bort ev api-
kala emfysematösa förändringar med stapler och därefter gör en 
pleurektomi. VATS tekniken har visat sig vara lika effektiv som 
öppen kirurgi men mindre smärtsam (20). Ett annat alternativ 
är medicinsk thorakoskopi med talkpoudrage där man under 
visuell kontroll finfördelar talk i hela pleurarummet. Behand-
lingen har visat sig vara ungefär lika effektiv som VATS med en 
recidivrisk på ca 5 %. Talkpoudrage ger dessutom ingen nedsätt-
ning av lungfunktionen (2). Pleurodes med talksuspension eller 
pleuraretande läkemedel, instillerad via ett thoraxdrän är ett 
annat alternativ som är dock mindre effektivt med en recidivrisk 
på 27 % (21). Metoden kan dock övervägas hos sköra patienter 
eller när thorakoskopi/VATS av annan anledning inte är aktuell. 
Vid persisterande luftläckage finns även möjlighet att lägga en 
endobronkiell ventil i lob-/segmentbronkerna som står i förbin-
delse med hålet i pleuran. På så sätt kan man strypa luftflödet 
till pleurarummet och läckaget upphör. En förutsättning är dock 
att interlobärfårorna är intakta och att inga tvärförbindelser fö-
religger mellan lungloberna. Behandlingen kan övervägas till 
icke operabla patienter, evidensen är dock än så länge liten (22). 

På vår klinik finns ett PM för handläggning av spontan-
pneumothorax där dränläggning rekommenderas via IVA läkare 
(grovt drän) vid lateral pneumothorax >2 cm eller vid påverkad 
pat. Aspiration rekommenderas i enstaka fall. Opåverkad patient 
med liten pneumothorax observeras hos oss 1 dygn på sjukhus 
och skrivs ut efter kontrollröntgen utan progress. Vid flera re-
cidiv ställningstagande till pleurodes/operation. Avvikande från 
BTS/ERS guidelines särskiljer vårt lokala PM inte mellan PSP 
och SSP och innehåller inte möjligheten till enbart aspiration vid 
stor PSP eller vid dyspné i stället för drän. Inga rekommenda-
tioner finns kring ev. sugbehandling. Tillämpningen av vårt PM 
är varierande bl.a. pga en del inhyrd personal med personliga 
preferenser. Dessutom har vi gått över till att behandla pneumot-
horax patienter dagtid på vår lungavdelning med inläggning av 
mindre drän (12-16F) och Tru-Close med goda resultat. PM:et 
behöver aktualiseras för att anpassas till aktuella riktlinjer och 
aktuella behandlingsmöjligheter. 
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Fråga 3: Thymom. Ett ökat antal genomförda CT-torax-undersökningar leder till att en ”förstorad 
thymus” har blivit ett mer vanligt bifynd. Det finns en viss osäkerhet kring hur detta fynd ska hanteras, 
hur ska en uppföljning se ut, när är thymektomi på grund av misstanke om thymom motiverad?
Finns andra radiologiska undersökningar som kan vara av värde vid denna frågeställning? 
Vilka vetenskapliga belägg finns för det? Finns internationella rekommendationer/erfarenheter hur dessa 
fynd kan hanteras? Har ni lokala rutiner på ert sjukhus och hur väl stämmer dessa överens med det 
aktuella kunskapsläget?
Svar från Ulrich Mager.

T hymuskörteln ligger vanligtvis i övre främre mediastinum 
bakom bröstbenet men avvikande lokalisationer kan 
föreligga. Den mäter upp till ca 6x3,5x2,5 cm men vikten/

storleken varierar med åldern och är störst vid puberteten för 
att sedan succesivt minska igen (1). 

Bland fynd av patologiska expansiviteter i främre mediastinum 
utgör epiteliala thymus maligniteter den största gruppen med 
35 %. Ibland finns det expansiviteter på anatomiskt område 
för thymus då det är svårt att avgöra om det är själva thymus 
eller annan vävnad. De viktigaste differentialdiagnoserna är 
därför lymfom 25 % och germinalcellstumörer 20 % (teratom/
seminom icke seminomatösa tumörer) (2). Även lungtumör, 
NUT carcinom och metastasering av annan primärtumör måste 
övervägas (3).

Benign thymushyperplasi kan föreligga vid t.ex. stress, 
trauma, kemoterapi, strålbehandling, antihormon- eller 
steroidbehandling. Hyperplasi kan även vara associerad med 
myasthenia gravis och hypertyreoidism, kollagenoser och 
kärlsjukdom (4).

Thymusmaligniteter kallas enligt WHO klassifikationen 
epiteliala thymustumörer och är indelade i thymom (begreppet 
benign thymom bör undvikas) och thymuscarcinom. Thymom 
är subklassificerad i A, B, AB, B1, B2 och B3 beroende på 
tumörcellernas morfologi, andelen benign lymfatisk vävnad och 
avvikelsegraden från normal thymusvävnad. Thymuscarcinomer 
indelas i skivepitelial (vanligast) eller neuroendokrin subtyp 
(5). Incidensen av thymusmaligniteter ligger på 1,3-3,2/
mio, varav thymom bildar den större gruppen med en 
incidens på 0,2-0,5 /mio (5,6). Genesen är oklar där genetiska 
faktorer, immunosuppression/ immundefekter och tidigare 
cancerbehandlingar har diskuterats (7,8).

Att skilja mellan thymusmalignitet och hyperplastisk eller 
icke ryckbildad thymus kan vara svårt och en kombination av 
anamnestiska uppgifter (B-symptom, neurologiska symptom, 
förekomst av autoimmun sjukdom), klinisk undersökning 
(myasteni, lymfadenopati), labprover (LD, tumörmarkörer) 
och radiologi behöver användas i bedömningen (4). På CT-
undersökningen är en benign thymus lågattenuerande, 
symmetrisk med bi-pyramidal form och fettinnehållande. CT-
thorax med iv kontrast är standardundersökningen vid misstänkt 
thymusmalignitet och rimligen är det vid CT-undersökning de 
flesta thymusförändringar upptäcks. 

MR har visat sig vara delvis underlägset CT-thorax med iv 
kontrast för radiologisk kartläggning av förändringar i främre 
mediastinum förutom vid cystiska lesioner (9). Vid misstanke 
om thymom eller annan thymusmalignitet borde därför 
komplettering med CT undersökning övervägas. Diffusions-MR 
kan dock möjligen skilja mellan benigna thymusförändringar 
och maligniteter (10).

PET-CT har i nuläget ingen given plats i diagnostiken av 
thymom. I en retrospektiv undersökning av 105 patienter med 
histologiskt verifierade förändringar i främre mediastinum 
uppvisades hos 49 patienter med thymom ett patologiskt SUV-
värde förutom hos en patient med låggradigt thymom. Även 
övriga maligna tumörer hade patologiskt upptag och dessutom 
påvisades visst upptag i 2 av 14 cystor. PET undersökningen 
hade således en bra sensitivitet för malignitet (11). PET kan 
dock användas för staging vid aggressiv sjukdom och för 
behandlingskontroll (4) och när annan diagnos än thymom 
misstänks (t.ex. är upptaget mycket högre hos thymuscarcinom 
(12)).

Storleken av förändringen verkar spela roll. Thymus-
förändringar <3 cm som hittades i samband med lungcancer-
screeningstudier, var mindre eller hade oförändrat storlek vid 2 
års kontroll och behövdes inte vidare utredas med histologiskt 
prov (4,13). 

Ultraljud har också använts för kartläggning av thymus men 
ingår inte i diagnostikarsenalen i ESMO guidelines (4).

Baserande på ovan nämnda och de aktuella ESMO guidelines 
för thymustumörer borde alla fynd med radiologiskt förstorad 
thymus utredas vidare. Hänsyn ska tas till utseendet på CT så 
som homogenitet, täthet, morfologi, symmetri, fettinlagring 
och storlek (14). Vid radiologisk stark misstanke om thymom 
utan tecken på spridning, och ffa vid samtidigt förekommande 
av autoimmun åkomma, bör man direkt remittera vidare för 
komplett extirpation då detta fortfarande är grundstommen 
vid kurativt syftande behandling. I alla andra fall behöver 
histologiskt prov eftersträvas med antingen transthorakal 
mellannålspunktion eller någon form av thorakotomi. Cytologi 
rekommenderas ej vid misstanke om thymusmalignitet (4). 
PET-CT kan användas i staging syfte vid misstanke om spridd 
sjukdom och ev. vid differentialdiagnostiska överväganden. 
Små förändringar under 3 cm som upptäcks en passant hos 
asymtomatiska patienter skulle kunna undantas från vidare 
diagnostik. Radiologisk kontroll under exempelvis 2 års tid 
borde dock övervägas pga. det något låga falltalet i ovan nämnda 
studie (13).

Oklara förändringar i främre mediastinum utreds här på 
lungsektionen i Halmstad. Vi har dock inga skriftliga lokala 
rutiner på vårt sjukhus för utredning av förstorad thymus. 
Oftast upptäcks förändringen med CT-thorax i samband med 
annan utredning på vårdcentralen, akutmottagningen eller 
här på medicinkliniken. Fyndet kan sedan diskuteras bland 
kollegor eller på lungröntgenronden. Ofta går man vidare 
med PET-CT för att bedöma risken för malignitet. Vid mindre 
förändring utan PET-upptag sker ibland enbart radiologisk 
uppföljning under 1-2 år. Övriga förändringar remitteras 
vidare för CT-ledd transthorakal punktion och om detta inte 
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är möjligt skickas remiss till thoraxkonferens i Lund/Göteborg 
för ställningstagande till kirurgisk biopsi eller extirpation. Hur 
många patienter som remitterats direkt för komplett resektion 
har jag ingen vetskap om. Fynd av thymusmalignitet är dock 
mycket sällsynt och förekommer c:a en gång per år på vår 
klinik. ESMO guidelines och det nationella vårdprogrammet för 
lungcancer tjänar ofta som orientering för handläggning men det 
finns inga enhetliga rutiner på sjukhuset som alla kan följa varför 
sådana behöver utarbetas. Ytterligare internationella guidelines 
som kan användas i utredningen är National Comprehensive 
Cancer Network (NCCN) guidelines och International Thymic 
Malignancy Interest Group (ITMIG) rekommendationer. 
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Specialistexamen 2019
Kära blivande och nyblivna lungmedicinare! 
Under våren 2019 kommer åter ett ypperligt tillfälle att skriva 
specialistexamen i Lungsjukdomar! Alla snart färdiga, nyblivna 
eller gamla specialister inom Lungsjukdomar är välkomna att 
genomföra denna kostnadsfria examen! Anmäler dig gör du till 
utbildningsansvarige inom SLMF utbildning@slmf.se senast 
1 dec 2018.

Specialistexamen i Lungsjukdomar består av två delar; 
Del 1 är skriftlig och du får 5-7 frågor att besvara inom cirka 8 
veckor. För att klara att göra detta rekommenderas din klinik 
att ge dig två veckors avsatt arbetstid. Frågorna skickas ut i 
december månad 2018.
Del 2 är muntlig och du får då tillsammans med examinator 
diskutera fall och kompletteringar till de skriftliga frågorna. Del 
2 planeras gå av stapeln under v 12, 2019.

Alla examinander som godkänns kommer att diplomeras vid 
Svenska Lungkongressen 2019! 
Vill du som godkänts dessutom skriva ERS Hermes-examen så står 
SLMF för avgiften för denna examen inom de närmsta tre åren.

Varmt välkommen med din anmälan!

MARGARETHA SMITH
Utbildningsansvarig SLMF
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Sahlgrenskas 
Allergisymposium 
Allergisektionen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fyller 
70 år och har äran att inbjuda till: 

Symposium om födoämnesallergi  

Utredning behandling och 
framtida möjligheter  

torsdag 22 november 2018 
Symposiet är öppet för alla intresserade och anordnas i samarbete med 
Thermo Fisher. 

Deltagaravgift utgår med 700 kronor/deltagare.  

Lunch ingår 

 

Välkomna! 



Sahlgrenskas Allergisymposium 22 november 2018

Program 
Tid Programpunkt  Föreläsare 

09:00-09:30  Samling med kaffe  

09:30-09:45  Välkommen Sektionschef/Överläkare 
Monica Arvidsson 

09:45-10:15 70 år av födoämnesallergi på Allergologen 
SU 

Doc. Ulf Bengtsson  

Med. Dr./Dietist  
Jenny van Odijk 

Spec.läk. Adina Pascu, 
Allergisektionen, SU 

 Moderator: Överläkare Teet Pullerits  
10:15-11:00 Has the Finnish Allergy programme been 

able to reduce food allergies in Finland? 
Prof. Mika Mäkelä, 
Helsingfors University 

11:00-11:10 Bensträckare  
11:10-12:00 Går det att förebygga astma och allergi 

genom tidig exponering för 
födoämnesallergener? 

Med. Dr./Barnallergolog 
Anna Asarnoj, 
Astrid Lindgrens 
barnsjukhus, Stockholm 

12:00-13:00 Lunch  

 Moderator: Överläkare Monica Arvidsson  
13:00-13:45 Erfarenheter av desensibilisering för 

födoämnen. Är vi redo? 
Docent Caroline Nilsson, 
Sachsska barnsjukhuset, 
Stockholm 

13:45-14:30 Kan man bli allergisk i tarmen? Docent Christina West, 
Umeå Universitet 

14:30-15:00 Kaffe  
15:00-15:30 Den nya allergidiagnostiken – Hur ska vi 

använda komponenterna? 
Prof. Magnus Borres, 
Uppsala Universitet 

15:00-15:30 Överkänslighet mot histamin och biogena 
aminer – Hur ska vi handlägga? 

Spec. läk. Adina Pascu 

Med. Dr./Dietist Jenny 
van Odijk, 
Allergisektionen, SU 

16:00-16:30  Sammanfattning och avslut  Överläkare  
Monica Arvidsson 

Överläkare  
Teet Pullerits 
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SLMF

SAMMANFATTNING AV AVHANDLINGEN:ORDINARIE MEDLEMMAR

Shahriar Faezi Razi 
Hamid Akbarshahi  
Styliana Vasileiadou 
Benedikt Fridriksson 
Lisa Offenbartl Svegard 
Frida Strömberg Celind

SLMF – NYA MEDLEMMAR
ASSOCIERADE MEDLEMMAR

Erik Frykholm 
Elisabet Nerpin 
Bright Nwaru 
Natalia V Rivera Sifaki
Karin Ersson

Ulrika Nygren
Cecilia Hagman
Petri Räisänen
Lars Häljesgård
Henrik Ljungberg
Anna Salomonsson

Fr. v. Ludger Grote, Ragnberth Helleday, Fredrik Sundbom, Olga Pettersson, Helena Engström, Stefan Barath, Hanan Tanash, Martin Wallberg,
Margaretha Smith, Josefina Averheim. Saknas på bilden gör Stéphanie Mindus.

SLMFs styrelse 2018 – 2019

Sonja Andersson Marforio
Craig Wheelock
Sara Hedén
Alexandros Sountoulidis
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Sektionen för Lung- och allergisjukdomar 
V.O. Hjärt- och lungmedicin 
Skånes universitetssjukhus 
221 85 Lund, Tel: 046-171565 
ordforande@slmf.se

Ragnberth Helleday
Avgående ordförande
Lung- och allergisektionen, Medicincentrum, Norrlands 
Universitetssjukhus (NUS), 901 85 Umeå, Tel: 090-785 33 35, 
avg-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

Martin Wallberg
Ledamot, redaktör
Ansvarsområde: Medlemstidning
Sektionen för Lung- och allergisjukdomar 
V.O. Hjärt- och lungmedicin 
Skånes universitetssjukhus, 221 85 Lund, Tel: 046-17 10 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

Fredrik Sundbom
Ledamot, webredaktör
Ansvarsområde: Hemsida
Lung-och allergisektionen, Hjärt-lungsjukdomar och
klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala, 
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webmaster@slmf.se

Josefina Averheim
Yngre ledamot
yngreledamot@slmf.se

Stéphanie Mindus
Adjungerad ledamot
Ansvarsområde: Nationell delegat i ERS, internationella frågor
Lung- och allergisjukdomar, Akademiska sjukhuset, 
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Caroline Nilsson
Ordförande 
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caroline.a.nilsson@sll.se

Patrik Nordenfelt
Vice ordförande 
Medicinkliniken 
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patrik.nordenfelt@rjl.se

Maria Jenmalm
Vetenskaplig sekreterare 
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581 85 Linköping 
maria.jenmalm@liu.se

Jon Konradsen
Kassör 
Astrid Lindgrens Barnsjukhus 
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
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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

Marit Westman 
Ledamot 
ÖNH-kliniken 
Karolinska Universitetssjukhuset 
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marit.westman@karolinska.se

Erik Melén 
Ledamot 
Sachsska Barnsjukhuset (Södersjukhuset) 
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Erik.Melen@ki.se

Nils Hamnerius 
Ledamot 
Yrkes- och miljödermatologi
SuS Malmö
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nils.hamnerius@med.lu.se

Åke Davidsson 
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Universitetssjukhuset Örebro 
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2018

16 -17 november VIII Scandinavian COPD Research Symposium Holmenkollen, Norge

2019

24 - 25 januari Postgraduatekurs om KOL
Tema: Astma och KOL – likheter och skillnader

Skepparholmen, Nacka

4 -7 februari Andningssvikt, hemrespirator, oxygen och sömnapné
ST-kurs i regi av SLMF

Uppsala

11-13 mars Lungfunktionsdiagnostik för lungläkare
ST-kurs i regi av SLMF

3-5 april Svenska Lungkongressen 2019 Stockholm

2018

8-10 november ISAF 2018, International Severe Asthma Forum Madrid, Spanien

12-15 november Kurs: Allergi och astma hos barn och vuxna Linköping

13-14 november Allergen Immunterapi (AIT-2), fortsättningskurs Stockholm

22 november Symposium om födoämnesallergi: Utredning, behandling 
och framtida möjligheter

Göteborg

6-9 december WISC 2018, WAO International Scientific Conference Florens, Italien

2019

2 april SFFA Vårmöte 2019 Stockholm

Kongresskalender

SLMF

SFFA

DECEMBER

1
Lördag

2018

Sista anmälningsdag
för specialistexamen
Anmäl er via mail till Margaretha Smith Wallhede
margaretha.smith@lungall.gu.se




