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Ledare SLMF

Bästa SLMF-medlemmar

J

ag vill varmt välkomna er till årets
sista utgåva av LoAF. Även om kylan
långsamt breder ut sig över landet
så finns det några ”heta ämnen” som
diskuteras inom lungmedicinsk forskning
och utbildning. Det är särskilt några
punkter som jag gärna vill lyfta fram.
Svensk Lungmedicinsk Kongress i
Stockholm april 2019

Vänligen notera i er kalender redan
nu SLMF´s kommande årskongress.
Organisationskommittén har kontinuerligt jobbat för ett mycket stimulerande program, de stipulerade programpunkterna kan ni redan nu läsa om i
förannonseringen och på hemsidan för
kongressen (https://mkon.nu/svenska_
lungkongressen_2019). Många viktiga
kliniska områden blir belysta från astma/
KOL över insterstitiella lungsjukdomar
till experimentella forskningsrön. Jag
vill redan nu be alla vetenskapligt aktiva
medlemmar att fundera över vilka
abstrakts ni vill lämna in. Ännu mer plats
för aktuell forskning kommer att beredas
vid kongressen i Stockholm.
Vetenskaplig Kommitté (VK)

I vetenskapliga kommittén pågår just
nu ett mycket intensivt arbete och jag
hänvisar till det fördjupande bidraget om
VK´s arbete i detta nummer av LoAF. På
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styrelsens och alla medlemmars vägnar
vill jag gärna tacka Christer Janson
för fem års mycket viktigt arbete som
ordförande i VK och välkomnar Anders
Blomberg som ny ordförande.
Hemsida

Den nya delen om VK på SLMF´s hemsida, som visar t.ex. pågående vetenskapliga projekt inom klinisk lungmedicin,
har redan besökts av mer än 500 personer – det är mycket glädjande. Vi avser
att ytterligare uppdatera och aktualisera
informationen. Har Ni synpunkter eller
önskemål så lämna dessa gärna till mig
(vetenskaplig-sekr@slmf.se)
Lungmedicinska forskningsgrupper vid
landets universitet presenterar sig

I denna upplaga av LoAF är det Uppsala
som presenterar en översikt av historisk
och pågående lungmedicinsk forskning
med stor bredd och med stor betydelse.
Alla tidigare bidrag från andra lärosäten
samlas under fliken ”Vetenskaplig
Kommitté” på SLMF´s hemsida. Serien
av presentationer kommer att fortsätta i
kommande nummer av LoAF.

under våren 2018 visade en mycket positiv
resonans hos deltagarna. Samarbetet med
Mediahuset som arrangör upplevdes
också som mycket positiv. Styrelsen
bedömde konceptet som mycket lyckat.
Flera förslag till andra utbildningsämnen
lämnades i utvärderingsblanketten.
Under ledning av utbildningsansvariga
Margaretha Smith och med hjälp av
både VK och styrelsen har därför ett
nytt program utformats. Temaområden
blir KOL, transplantation och komplexa
infektioner. Mer detaljerad information
finns tillgänglig inom kort.
Avslutningsvis önskar jag er alla en
mycket glädjande och avkopplande
jultid och en mycket rolig och fantastisk
övergång till det nya året. Väl mött under
2019!

Postgraduate utbildning –
lungmedicinsk ”Roadshow”

Utvärderingen av de första fyra utbildningstillfällena med tema ”Svår astma”

LUDGER GROTE

Vetenskaplig sekreterare SLMF
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Ledare SFFA

Kära allergiintresserade vänner

Å

ret går mott sitt slut och vi får tända många ljus för att kompensera
mörkret. Istället för pollen florerar nu i vanlig ordning infektioner som
gör det besvärligt framför allt för de med
astma. Kvällarna är mörka och dagarna
korta men misströsta inte, det kommer
så småningom en vår.
Under hösten har allergidagen i
Stockholm, ERS (European Respiratory
Society) i Paris och FAAM (Food Allergy
and Anaphylaxis Meeting) i Köpenhamn
gått av stapeln. Allergidagen i Stockholm
handlade om yrkes- och miljörelaterad
allergi och var välbesökt, se även
sammanfattning i detta nummer. Jag
deltog inte själv på ERS men mötet var
välbesökt, 22 000 personer deltog och
420 olika vetenskapliga sessioner hölls.
På FAAM i Köpenhamn fanns mycket
att lyssna på t.ex. oral immunoterapi
och eosinofil esofagit. Man kan fundera
över om oral immunoterapi kommer
att bli en behandling i kliniken då det
fortfarande är många av deltagarna i de
rapporterade studierna som får allergiska
biverkningar av behandlingen. Dock
är det den enda behandling som finns
idag och som kan göra livet lättare för
patienter med mat-allergi. Av de olika
sorters immunoterapi som utvärderas
i studier verkar oral immunoterapi den
mest lovande. En annan diagnos som
tas upp allt oftare på internationella
kongresser är eosinofil esofagit. Detta
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är en diagnos där samarbete mellan
allergologi och gastroenterologi är av
allra högsta vikt. Dessa patienter faller
ofta mellan stolarna. Vid en allergisk
matstrupe kan det vara svårt att välja
mellan de behandlingsstrategier som
finns, protonpumpshämmare, nedsvald
steroidspray eller diet med borttagande
av 1-6 olika livsmedelsgrupper. Förutom
gastroenterolog är också dietisten en
mycket viktigt person vid behandlingen.
Allt detta kunde man lära sig om i
Köpenhamn och trots att denna diagnos
kommer upp mer och mer på olika
konferenser i allergisammanhang så finns
det många odiagnostiserade patienter.
Även i andra sammanhang finns fokus på

matallergi, t.ex. har Stockholm fått medel
för ett Kunskapscenter Matallergi för
Barn med uppdraget att höja kunskapsnivån i sjukvården. Andra nyheter är att
Allergikonsulenterna i Stockholm blir
permanentade vilket barnallergisjukvården i Stockholm jublar över. Allergikonsulenterna gör ett mycket viktigt arbete
gentemot skola/förskola och jag önskar
verkligen att det kommer att finnas Allergikonsulenter i hela Sverige i framtiden.
Ett jämlikare Sverige när det gäller
utredning och behandling är målet för
nya Nationella Programområden (NPO)
och för allergologins del ser det ljusare
ut då en referensgrupp med allergologer
kommer att arbeta med NPO Lung- och

Allergisjukdomar. Tidigare var det glest
med allergologer i gruppen. När det gäller
utbildning till allergolog så arbetar SFFA
med att försöka förenkla för blivande
allergologer då det gäller kurser och utbildning inom allergologi.
Angående utbildning så kommer nya

tillfällen våren 2019 då SFFAs vårmöte
i Stockholm innehåller mycket matnyttigt, bland annat svår astma, allergifria
hundar? Senaste nytt om CD-sens samt
hur man kan bemöta patienter med en
”helt annan världsbild” kring allergier än
vården, med mera. Även en kurs i överkänslighet och allergi mot mat samt en
kurs i urtikaria och angioödem finns på
vårens agenda. Läs mer på SFFAs hemsida
för uppdatering angående utbildningar.
En god jul och ett gott slut på året 2018
önskas er alla, ”Förbanna inte mörkret,
tänd ett ljus i stället”.

CAROLINE NILSSON

Ordförande SFFA
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SLMFs Vetenskapliga kommitté

SLMFs Vetenskapliga kommitté eller VK
– vad har vi för uppdrag?

O

m man nagelfar innehållet på
SLMFs hemsida hittar man där
en rubrik som lyder: ”Vetenskaplig kommitté och lungmedicinsk
forskning”, och det är här VK kommer
in. Enligt §7 i SLMFs stadgar heter det:
Styrelsen har till sitt förfogande en vetenskaplig kommitté vars sammansättning
årligen föreslås styrelsen för beslut. Kommittén består av vetenskapligt meriterade föreningsmedlemmar med geografisk
spridning inom riket. De lungmedicinska
universitetsklinikerna inbjuds att vardera ha en representant i vetenskapliga
kommittén. Därtill kan en representant
för forskning utanför universitetsklinik
inkluderas, tillsammans med tre yngre
forskare, som är under forskarutbildning
eller nyligen disputerade. Kommittén föreslår och utser inom sig ordförande och
sekreterare för en fyraårig mandatperiod,
viket sedan föreläggs styrelsen för beslut.
SLMFs vetenskaplige sekreterare skall vara
ledamot av kommittén och ansvarar för
avrapportering till styrelsen. Kommitténs
uppgift är att ta initiativ till och samordna
vetenskapliga projekt och utbildningsaktiviteter inom föreningens ramar. Den kan
även bereda ärenden som föreläggs den av
styrelsen. Kommittén har icke självständig
beslutsrätt utan dess förslag skall föreläggas styrelsen för beslut.
Som noteras ovan är således VK ett rådgivande organ till SLMFs styrelse, ff.a. när
det gäller forskning och i viss mån utbildning. I nuläget har VK representanter från
samtliga sju universitetssjukhus (lärare,
yngre nydisputerade läkare samt doktorander) samt även vetenskapligt meriterade kollegor från icke-universitetskliniker.
Det är således viktigt att VK representerar
en så stor del av landet som möjligt liksom
kliniker med olika förutsättningar att bedriva forskning, såväl akademiska studier
som läkemedelsstudier. SLMFs vetenskaplige sekreterare har en nyckelroll som
länken mellan styrelse och VK.
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VK arbetar genom regelbundna telefon-

sammanträden (2-3 gånger per termin)
samt ett plenummöte vår respektive höst.
Under vårmötet träffas VK tillsammans
med SLMFs styrelse för att diskutera
gemensamma frågor och lägga upp nya
strategier inför det kommande årets
arbete.
En viktig roll för VK är att hålla den
vetenskapliga fanan högt inom lungmedicinen. Detta är viktigt på flera sätt. Vår
forskning bidrar till den snabba utvecklingen av kunskapen inom KOL, astma,
sömnapné, lungcancer och interstitiella
lungsjukdomar. Kunskap som våra stora
patientgrupper får nytta av. Forskning
gör också att arbetet som lungmedicinare
blir roligare och mer intressant. Detta
blir därigenom ett verktyg för att rekrytera nya specialister och profilera oss. Att
främja den lungmedicinska forskningen
är också viktigt eftersom lungmedicinarna idag oftast inte arbetar på egna
kliniker, utan utgör en sektion inom en
centrumbildning, t.ex. tillsammans med
internmedicin, hjärt- eller infektionssjukdomar. Det gäller då att se till att forskarutbildningen inom klinisk lungmedicin
inte ”drunknar” i andra sektioners forskning. En viktig fråga för VK är därför att
kontinuerligt inventera hur många som
gör specialistutbildning inom lungmedicin, samt att kartlägga hur många kliniska
doktorander som bedriver forskarutbildning och hur många som efter disputation avser att fortsätta mot en docentur
inom lungmedicin. VK arbetar för att så
många som möjligt ska göra specialistexamen i lungmedicin men har också som
målsättning att verka för att underlätta för
kliniker att bedriva forskning. En rad förslag utreds för närvarande inom VK och
kommer att redovisas för SLMFs styrelse
under nästa år.
En betydelsefull uppgift för VK är att
hjälpa SLMFs styrelse att identifiera vetenskapligt sakkunniga till olika beredningsgrupper för granskning av forsk-

ningsansökningar. Här är ju SLMFs eget
forskningsanslag av största vikt, där VK
ger förslag till externa granskare, oftast
från våra nordiska länder. Vidare ger
VK förslag på lämpliga personer till t.ex.
Hjärt-Lungfondens forskningsråd och
Svenska Läkaresällskapets (SLS) prioriteringskommitté. Dessutom kan VK assistera styrelsen när det gäller att nominera
personer till andra uppdrag inom SLS.
Det är av största vikt att VK arbetar för att underlätta och stödja klinisk
lungforskning genom att ta initiativ till
och hjälpa till att vetenskapligt granska
akademiska multicenterstudier samt etablera och underhålla nätverk för genomförande av randomiserade kliniska undersökningar (RCT). Sverige är ett litet
land, så samverkan är på många sätt A
och O för att den kliniska lungmedicinska
forskningen ska kunna hävda sig internationellt. Flera viktiga nätverk för klinisk
lungmedicinsk forskning har etablerats
som en konsekvens av SCAPIS (Swedish CardioPulmonary bioImage Study),
t.ex. inom KOL-forskning (BRONCHOSCAPIS) och sömnforsking (sömnSCAPIS).
VK har en viktig roll när det gäller att ge

svenska lungkongressen (SLK) en vetenskaplig touch. Målsättningen är att varje
år presentera den/de som erhåller SLMFs
forskningsanslag under SLK, och att denne/dessa ger en föreläsning om sin forskning och vad anslaget ska användas till.
Vidare verkar VK för att postervandringar/diskussioner samt orala presentationer
ska vara av hög kvalitet och därigenom
vara viktiga och välbesökta inslag på SLK.
Inom lungmedicinen finns en rad nationella register, som är viktiga för att
etablera kunskap om t.ex. nya behandlingsmetoder och för att möjliggöra
många gånger unik forskning, då data
kan kopplas till våra övriga nationella
kvalitetsregister, som ofta har ytterst god
täckning och innehåller data av mycket
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SLMFs Vetenskapliga kommitté
hög kvalitet. Dessutom finns på SLMFs
hemsida olika vårdprogram om flera av
våra vanliga och mindre vanliga lungsjukdomar. I båda dessa fall arbetar VK för att
se till att dessa register och vårdprogram
är uppdaterade och håller hög kvalitet.
SLMF har ett välutvecklat program för ST-

utbildningen med ”egna” kurser som täcker specialitetens krav samt en ofta välbesökt utbildningsdag under SLK, ibland i
samarbete med t.ex. Allergi-föreningen.
Dock behöver SLMF även ge möjlighet till
vidareutbildning av specialister. Här fyller
VK en viktig funktion genom att komma
med förslag till teman för och föreläsare
till post-graduate-kurser och de ”roadshows” inom olika delar av lungmedicinen som nu iscensatts t.ex. genom samarbete med Mediahuset. Utbildning och
fortbildning är av största vikt för att hålla
vår specialitet levande, och ett bra program för detta är högt prioriterat inom
föreningen.
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SLMF står inför många utmaningar de
närmaste åren – ff.a. när det gäller rekrytering av specialister och kliniska forskare
till lungmedicinen. Inom dessa området
kommer VK att tillsammans med SLMFs
styrelse fortsätta ett enträget arbete med
att hålla den lungmedicinska fanan högt
och försöka identifiera nya möjligheter
och strategier för att öka intresset för den
mest inspirerande specialiteten vi har.

Vill du veta mer om VK och dess arbete,

är du välkommen att läsa mer om vilka vi
är på SLMFs hemsida och/eller kontakta
någon av oss.

CHRISTER JANSON

ANDERS BLOMBERG

LUDGER GROTE

avgående ordförande i VK
Uppsala

tillträdande ordförande i VK
Umeå

vetenskaplig sekreterare
Göteborg
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Yrkes- och miljörelaterad allergi
Referat från Allergidagen.
Den 30:e Allergidagen som SFFA arrangerade med ekonomiskt stöd från
Novartis och Mylan ägde rum den 5:e
oktober i Stockholm, Norra Latin, och
handlade om yrkes- och miljörelaterad
allergi. Härmed följer sammanfattningen av dagen.

D

agen inleddes av överläkare Patrik Nordenfelt från Länssjukhuset
Ryhov, Jönköping, med föreläsningen ”Hur utreds arbetsrelaterade övre
och nedre luftvägsbesvär på en allergimottagning”
Man ska misstänka arbetsrelaterade
luftvägsbesvär vid nydebuterad eller
försämrad rinit eller astma i arbetsför
ålder, ca 15 % av astma som debuterar i
vuxen ålder är yrkesastma. Arbetet som
utlösande faktor ska misstänkas om det
finns tidsamband med arbetet. Är det ett
högriskarbete och patienten har luftvägsbesvär ska man även då misstänka arbetet. Dessutom om patienten misstänker
det själv.
De besvär som kan komma är som vid
astma, pip i luftrören, hosta samt ofta
noteras nattliga besvär. Vid högmolekylära ämnen, v.g. se nedan, anges ofta näsbesvär. Även ögonbesvär förekommer.
Ospecifika besvär som huvudvärk, trötthet och psykiska besvär kan beskrivas.
På en allergimottagning påbörjas utredningen med anamnes; där det ställs
frågor om övre och nedre luftvägsbesvär,
samt om andra besvär som t.ex. feber.
Yrkesanamnes – inte bara senaste arbetet
ska penetreras i detalj. Efterfråga om dolda allergenkällor som t.ex. kollegor med
hund i hemmet, samt fråga om andra på
arbetsplatsen också har besvär. Efterhör
om det finns ett tidssamband med arbetet
som ska finnas åtminstone till en början,
kanske senare anges förbättring bara vid
längre tids ledighet. Vid kontorsarbete,
fråga om känd fuktskada på arbetsplatsen eller om det byggts om där nyligen.
Hos de med besvär i kontorslandskap kan
en fuktskada på arbetsplatsen ge besvär
och då är det inte mögel i sig som är problemet utan att det kan frisättas irritanter
från fuktskadan kan. Dessutom kan dålig
ventilation ge besvär på en arbetsplats.
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Norra Latin konferenscentrum.

De ämnen som man kan överväga att
utreda för delas in i hög- och lågmolekylära ämnen. Sedan finns det irritanter
som inte kan ge allergi men likväl besvär
och astma som klor, ammoniak, brandrök, svetsrök, damm, kyla, och värme. De
högmolekylära, >5 kDa, är allergen från
växt- och djurriket som mjöl i bageri, latexgummi inom sjukvården, fisk och skaldjur inom beredningsindustri, mm. Lågmolekylära, <1 kDa, är ämnen där vissa
ger mera rinit som akrylater som finns
inom plastindustri, tandvård, nagelskulptering. Andra ger mer astma som diisocyanatersom finns i färg, plaster och lim.
Andra exempel på lågmolekylära är persulfater vid hårblekning och kobolt och
krom vid metallbearbetning. Vissa högmolekylära ämnen, som mjöl, kan påvisas
med pricktest och/eller blodprov, andra,
som diisocyanater, kan påvisas med bara
blodprov.
Om patienten anger andningsbesvär
är det viktigt att utreda om patienten har
astma samt eventuella andra lungskador.
Astma utreds som vanligt, dock kan man
göra PEF-kurva under arbete och ledighet
för att se om PEF sjunker under arbetet.
Mannitol-, torrluft- och metakolin kan
användas för att påvisa hyperreaktivitet.
Radiologi som lungröntgen och CT-thorax, används för att påvisa skador.

Annan luftvägssjukdom än astma som
kan drabba t.ex. bönder är hypersensitivitets pneumonit som akut ger andfåddhet, torrhosta, feber och muskelvärk
inom 4-12 timmar efter exponering, kan
övergå i kronisk form med hosta som ofta
är produktiv, avmagring och eventuellt
rassel vid auskultation. Det utreds med
prov för precipiterande antikroppar och
CT-thorax.
Efter utredning på allergimottagning
kan patienten sedan remitteras till mottagning för arbets- och miljömedicin för
t.ex. arbetsplatsinspektion och värdering
om det finns samband med arbetet och
patientens besvär.
Professor Mats Holmström från Stock-

holm höll ett informativt och lärorikt föredrag med titeln ”Näsan är täppt – kan
det vara jobbet?”.
Det kan det vara i allra högsta grad,
men yrkesrinit kännetecknas av att det
är svårt att upptäcka och diagnosticera,
samt att patientens status ofta inte uppvisar några specifika fynd. Då är det viktigt
att ta en noggrann anamnes och att fråga,
”VAD JOBBAR DU MED?”.
Rinit är vanligt förekommande bland
yrkesarbetande och förekommer hos
minst hälften av möbelindustriarbetare, i
kemisk teknisk industri hos cirka 65 % av
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de anställda och hos 60 % av slöjdlärare.
I de kontrollgrupper som jämförts med,
finns rinit i 20-25 % av fallen.
I vårt grannland Finland är rinit vanligast hos bagare, i matindustri och hos
djuruppfödare.
Det är bra att tänka på att rinit kan
uppstå på grund av exponering (”occupational rhinitis”) och medföra försämring
av en redan etablerad rinit (”work exacerbated rhinitis”).
Mats Holmström berättade också om
ett antal ämnen som kan åstadkomma
yrkesrelaterad nasal inflammation. Mer
än 200 ämnen kopplas till yrkesrinit. Exempel på det var: ftal anhydrider, formaldehyd, trädamm, acrylater, trikloretan,
försöksdjur och pappersdamm. Yrkesgrupper som är utsatta för risk och som
omnämndes, är bönder, frisörer och bl.a.
städpersonal. Vissa faktorer som exempelvis rökning kan försämra yrkesrinit.
Det gäller både aktiv rökning och passiv,
sådan. Även atopi disponerar för yrkesrelaterade luftvägsproblem, enligt Mats
Holmström.
Vid humanstudier ses försämring av
rinit vid exposition för kvävedioxid och
i djurstudier har noterats att försämring
ses vid exponering för, ozon, dieselavgaser, svaveldioxid samt kvävedioxid. Det
poängterades även att astma och rinit
uppträder samtidigt men att riniten ”visar
sig”, först. Risken är högre för astma och
rinit om de ämnen som personer exponeras för, har en liten molekylstorlek.
En genomgång av ”kemiska allergener (IgE+)”, exempelvis penicilliner och
aminer presenterades och även irritanter
(icke-allergi), persulfater, aminer (piperazin), formaldehyd nämndes. Underliggande potentiella mekanismer och neurogen inflammation i relation till irriterande
ämnen diskuterades innan symptom som
nästäppa, sekretion, blödning, klåda och
nysningar och luktsinnespåverkan konstaterades vara ungefär samma symptom,
som vid rinit som ej anses vara orsakad av
yrkesrelaterade ämnen.
Den utredning som ska ske, ska vara
multidisciplinär och innehålla noggrann
anamnes, kompletterad med klinisk undersökning. Vad kan då göras åt yrkesrelaterad rinit? Skyddsåtgärder och information är av vikt (www.kemiguiden.se
och www.av.se) och Mats Holmström var
även en varm anhängare av dagliga nässköljningar. Kontakt med företagshälsovård ger en koppling till arbetsplats och
kunskap om de ämnen som hanteras vid
arbetsplatsen.
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Slutorden blir ”Alla patienter med
yrkesrinit ska undersökas med hänsyn
till eventuell astma och vice versa” och
GLÖM INTE FRÅGAN ”VAD JOBBAR
DU MED?”.
Arbets- och miljörelaterade hudallergier

presenterades av Nils Hamnerius och
Ann Pontén från Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen i Malmö.
Yrkesrelaterade hudsjukdomar tillhör
de vanligaste arbetsrelaterade sjukdomarna/skadorna som finns. Det som
dominerar arbetsrelaterade hudsjukdomar är kontaktdermatiter, och då främst
handeksem. Orsaken till handeksem
kan vara endogen (konstitutionell, t.ex.
atopiskt handeksem), eller exogen, dvs
betingat av exponering för kemikalier.
Huden exponeras ständigt för kemikalier, såväl allmänt i vardagen (t.ex. vatten,
tvål, hudkrämer, kläder) som yrkesmässigt (t.ex. kylvätskor, färger, lim, härdplaster, men även skyddshandskar och annan
skyddsutrustning). Kemikaliekontakten
kan resultera i såväl icke-allergiskt kontakteksem som kontaktallergiskt eksem.
Det icke-allergiska kontakteksem, s.k.
irritativt eksem, orsakas av kemikalier
som skadar hudens barriärfunktion.
Vanliga orsaker till irritativt handeksem
är våtarbete – t.ex. hos frisörer, sjukvårdspersonal, lokalvårdare, målare, vid
cementarbete, metallbearbetning.
Det kontaktallergiska eksemet orsakas
av att individen har utvecklat en fördröjd
överkänslighet (typ IV-allergi, cellmedie-

rad överkänslighet) mot en kemikalie.
Vid utredning av handeksem måste man
överväga såväl endogena faktorer som
kemikaliexponering i arbetet och på fritiden. Ofta finns det mer än en orsak till
handeksemet, dvs handeksemet kan bero
på en kombination av t.ex. irritativt våtarbete och en kontaktallergi mot en kemikalie. En eventuell kontaktallergi kan inte
avgöras på anamnes eller klinisk bild, utan
epikutantestning, s.k. lapptest, måste ingå
i utredningen.
Mer än 4000 olika kontaktallergen har
beskrivits. Vanliga kontaktallergen är metaller (t.ex. krom vid metallbearbetning,
krom i kromgarvat läder), konserveringsmedel (i hudvårdsprodukter, hygienartiklar, rengöringsmedel, målarfärger, kylvätskor), parfymämnen (i hudvårdsprodukter,
rengöringsmedel), olika härdplaster och
limer, acceleratorer i gummimaterial (ffa
problem i skyddshandskar), färgämnen
(hårfärg, textilfärg), växtsubstanser (t.ex.
i naturmedel) och lokalbehandlingsmedel.
Exempel på yrken där arbetsorsakad
kontaktallergi är vanligt är hårfrisörer
(färgämne i hårfärger), målare (konserveringsmedel i färger), reliningarbetare
(epoxi), nagelteknologer (akrylater i nagelgeler).
På en yrkesdermatologisk avdelning
är ett nära samarbete mellan läkare och
kemister väsentligt. För att kunna bedöma patientens yrkesmässiga kemikaliexponering räcker ofta inte anamnesen
till. Arbetsplatsbesök är därför en viktig
arbetsmetod vid utredning av arbetsrela-

Nils Hamnerius, Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen i Malmö.
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terade eksem. Att på ort och ställe kunna
se hur arbetet går till, få uppfattning om
hur arbetsmaterial och kemikalier hanteras osv kan vara avgörande för att kunna
identifiera en avgörande kontaktallergi.
Per Gustavsson, professor från Arbetsmedicin, Karolinska Institutet, Stockholm
berättade vad som kan göras på arbetsoch miljömedicinsk mottagning, där
patientverksamhet delas med arbets- och
miljödermatologi.
Mottagning är en blandning av olika
kompetenser med 65 medarbetare: läkare, yrkes-och miljöhygieniker, kemister,
biologer, epidemiologer, samhällsvetare,
informatör, sjuksköterskor, kurator och
administrativ personal. Centrum för arbets- och miljömedicin, CAMM, har ett
nära samarbete med Institutet för miljömedicin, IMM i forskning, forskarutbildning och undervisning. Trettio medarbetare är disputerade, varav 9 docenter,
4 professorer och en lektor.
Patientutredningarna varierar och i
2017 såg ut så här: inomhusmiljö på arbete 17 %, övriga kemikalier på arbete
15 %, vibrationer 14 %, inomhusmiljö i
bostad 12 %, övrigt arbete 10 %, damm
8 %, belastning 6 %, plaster 6 %, psykosociala faktorer 2 %, övrig omgivningsmiljö 2 %, övriga kemikalier i omgivningsmiljö 2 %, lösningsmedel 1 %, elektromagnetiska fält 1 %, asbest 1 %, amalgam och
andra tandlagningsmaterial 1 %.

Hur går patientutredningen till? Remisser kommer från vårdcentral eller
från specialistkliniker. Från primärvården
kommer ca 30 % remisser. Efter prioritering vid remissrond planeras läkarbesök.
Vidare kan det bli en utredning med spirometri, FENO, utredning av yrkeshygeniker med arbetsplatsbesök, ergonom eller
psykolog. Man avslutar med bedömning,
eventuellt arbetskadeintyg, besked till patient och inremitterande. Utredningstider
kan vara upp till 4 månader. Verksamheten är lik andra kliniker i landet.
KOL, en kronisk luftvägsobstruktion
med nedsatt ventilationsförmåga, kan
vara ett sent stadium av en allergisk astma. Mellan 400 000 och 700 000 personer
i Sverige har KOL och det registreras 3000
dödsfall pga KOL varje år. Rökningen ligger bakom 80 % av KOL fallen, men man
får inte glömma att även arbetsmiljö kan
orsaka KOL hos ickerökare. Andra orsaker till KOL som har varit identifierade i
flera forskningsstudier är damm, rök och
gaser (svetsrök, förbränningsprodukter
som motoravgaser, asfaltrök. Stendamm
är en tydlig riskfaktor för att utveckla
KOL och även kvarts kan vara en särskild
potent riskfaktor. I ett internationellt perspektiv är exponering för koldamm och
rök från förbränning av biomassa för matlagning viktiga riskfaktorer för KOL. Det
organiska dammet som trädamm, textildamm och pappersdamm är mer osäkert
om det utgör riskfaktorer för KOL.

Yrken som är förknippade med eventuellt ökat risk är byggnadsarbetare, tunnelarbetare, stenkrossarbetare, mekaniker,
murare.
Vad som gäller astma har idag omkring
800 000 personer i Sverige astma. Omkring 15 % av alla nyinsjuknanden i astma
beräknas vara orsakade av faktorer i arbetsmiljön och arbetsmiljöexponeringar
kan också försämra befintlig astma. För
allergisk astma kan högmolekylära ämnen
såsom mjöl, enzymer, skaldjur, äggpulver,
kaffebönor, spannmålsdamm, djurprotein, djurepitel, latex i skyddshandskar och
pollen vara bidragande. De yrken och arbetsmiljöer som är utsatta är bagare, livsmedelsindustri, jordbrukare, djurskötare,
forskare, sjukvårdpersonal, florister.
Bland lågmolekylära ämnen som orsakar astma är isocyanater (där både allergiska och ickeallergiska mekanismer
är påvisade), cyanoacrylater (”superlim”),
akrylater i vissa fall, syraanhydrider, reaktiva färger, blekmedel (persulfater), vissa
färger, kolofonium, trädamm från vissa
exotiska hårda träslag. Yrken där man
kan exponeras till lågmolekylära ämnen
är billackerare, gummiindustriarbetare,
snickare, bilglasmontörer, ögonfransförlängare, nagelteknologer, tandtekniker,
textilarbetare, hårfrisörer, träarbetare,
elektronikmontörer men även dansare
(från friktion mot golvet). Arbetsmiljöer
där lågmolekylära ämnen förekommer är
färgtillverkning, tillverkning och använd-

Per Gustavsson, professor vid Arbets- och miljömedicin, Karolinska Institutet, Stockholm.
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ning av polyuretanplast, plasttillverkning,
kemisk processindustri.
För icke allergisk astma kan klorgas,
svaveldioxid och andra irritanter i processindustri mm ses som faktorer bidragande till astmasymtom. Således är det
viktigt att fråga vad patienten jobbar med.
Sedan 2002-07-01 gäller delvis ändrade
bevisregler för begreppet arbetsskada.
En sjukdom ska anses ha uppkommit till
följd av annan skadlig inverkan om övervägande skäl talar för det. Det är viktigt
att det ska vara mer sannolikt att de är
arbetsmiljön som har orsakad sjukdomen än någonting annat. Bedömningen
är tyvärr långt ifrån lätt. Vid remittering
till företagshälsovård kan man bedöma
arbetsskadesambandet och om patienten
kan jobba kvar.
Livsmedelsallergen i luften presenterades

av Caroline Nilsson, docent och barnallergolog i Sachsska Barnsjukhuset.
Matallergi verkar öka. En rapport från
USA då försäkringsärenden under en 10års period har gåtts igenom och visar att
svåra allergiska reaktioner på livsmedel
har ökat med 377 %. Jordnöt var den vanligaste orsaken till anafylaxi, 26 %. Nötter
stod för 18 % följt av ägg, skaldjur och mjölk.
2/3 delar av patienterna var under 18 år.

Många är oroliga för jordnötter i luften framför allt på flyg. Tidigare försök att
mäta jordnötsallergen i luften har funnit
mycket små mängder 1 cm ovanför jordnötter som skalades, 0,3 mg/m3. Även
jordnötsallergen har blivit uppmätt i hemmet men i mycket låga mängder, 0,0010,007 mg/g damm. I andra studier har
jordnötsallergiska barn utsatts för jordnötter, 2/75 fick ögonklåda, respektive
jordnötssmör 0/30 reagerade. Preliminära
resultat från en svensk studie har uppmätt
jordnötsallergen i luften 1 cm från jordnötskällan i en mycket låg mängd, längre
avstånd har givit inkonklusiva svar.
Andra allergen togs också upp och
för allergiska reaktioner på vete i luften
finns för barn enstaka fall och för vuxna
en studie av bagare där 177/393 bagare
reagerade på luftburen dubbel-blind veteprovokation och av dessa hade 62 % IgE
mot vete. Även luftburet ägg, då ägg vispas eller upphettas, rapporteras ge allergiska symtom. Även här är bagare överrepresenterade. 3/4 bagare med anamnes på
allergiska symtom av ägg i luften samt IgE
mot ägg reagerade med astma vid inhalationstest med ägg. En pediatrisk studie
från Storbritannien letade prospektivt under 3 års tid efter patienter som hade en
anamnes på allergiska reaktioner av mat

i luften. Resultatet blev 12 barn som uppgav att de reagerade med astma på matallergen i luften av fisk, kikärtor, mjölk,
ägg och bovete. Nio genomgick luftburen
provokation dubbel-blint och av dessa
hade 7 barn en sänk lungfunktion. Utlösande mat var fisk, kikärtor och bovete.
Sammanfattningsvis verkar det vara
mycket ovanligt med allergiska symtom
av matallergen i luften men på nära håll
kan symtom utlösas för vete, ägg, fisk,
bovete, kikärtor i studier. Det finns inga
studier som visar att jordnötter i luften
orsakar systemiska allergiska reaktioner.
Ytterligare föreläsningar under dagen
handlade om ”Klorexponering & passiv
rökning” av Eva Rönmark, professor vid
Institutionen för Folkhälsa och Klinisk
Medicin, Enheten för Yrkes- och Miljömedicin, Umeå universitet.
Den första oktoberfredagen år 2019 är
4:e oktober – och då är det dags för nästa
Allergidag.
PATRIK NORDENFELT
NILS HAMNERIUS
ANN PONTÉN
ADINA PASCU
CAROLINE NILSSON

Välkommen till SFFA:s Vårmöte 2019!
Aula Medica, Stockholm
2 april, 2019
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Nytt avhandlingsarbete visar att genomisk
profilering av icke-småcellig lungcancer har
både kliniska och molekylära implikationer
Den 19:e oktober 2018 disputerade Anna Karlsson vid avdelningen för onkologi och
patologi, institutionen för kliniska vetenskaper Lund, medicinska fakulteten, Lunds
universitet med avhandlingsarbetet ”Genomic characterization of non-small cell lung
cancer – clinical and molecular implications”. Huvudhandledare var docent Johan
Staaf (avdelningen för onkologi och patologi, Lunds universitet) och bihandledare var
docent Maria Planck (avdelningen för onkologi och patologi, Lunds universitet, samt
lung- och allergikliniken, Skånes universitetssjukhus) och docent Markus Ringnér (avdelningen för molekylär cellbiologi, Lunds universitet). Fakultetsopponent vid försvaret
var Odd Terje Brustugun (PhD, MD, Oslo universitetssjukhus, avdelningen för cancergenetik, Oslo, Norge).

Mål

Avhandlingsarbetet syftade övergripande
till molekylär profilering av lungcancer
för att stratifiera lungcancertumörer baserat på genomiska likheter eller skillnader.
Dessutom ville vi förbättra klinisk diagnostik av icke-småcellig lungcancer genom att implementera nya teknologier i
rutindiagnostik. Avhandlingen består av
fem delarbeten (Figur 1).

Bakgrund

Globalt drabbas årligen 1,6 miljoner
människor av lungcancer och 1,3 miljoner dör i sin sjukdom, vilket gör lungcancer till den dödligaste formen av cancer.
Sjukdomsorsaken tillskrivs till största del
rökning (75–80 % av fallen) men även
andra miljö- och genetiska faktorer kan
orsaka sjukdomen. De flesta tumörer är
av typen icke-småcellig lungcancer (75 %)
och denna grupp delas in i ytterligare
histologiska undergrupper baserat på
morfologi och uttryck av immunhistokemiska markörer. Tidig upptäckt, dvs när
tumören är liten till storlek och ej spridit
sig, är den viktigaste faktorn för överlevnad. Vid avancerad sjukdom (dvs hos
majoriteten av patienterna) är det numera
viktigt att utreda huruvida tumören har
mutationer i tumördrivande gener som
exempelvis EGFR (muterad i 10-15 % av
fallen). Dessutom inträffar relativt ofta
så kallade genfusioner i lungcancer, där
proteinet kan vara starkt tumördrivande.
Hos ca 1-5 % av lungcancerpatienterna
detekteras fusionsgener som involverar
proto-onkgenerna ALK, RET eller ROS1.
Både EGFR mutationer och fusionsgener
är förändringar i tumören som denna är
starkt beroende av för sin existens. Idag
finns det riktade läkemedel (tyrosinkinashämmare, TKI) utvecklade mot dessa, för
tumören, viktiga förändringar. För patienter med EGFR mutation eller genfusion
innebär möjligheten att få målriktad behandling oftast högre livskvalité samt en
längre sjukdomsfri överlevnad även om
resistensutveckling ofta sker över tid.
Metoder för att detektera dessa specifika
förändringar kallas ofta behandlingsprediktiv mutationstestning.
Lung & Allergiforum • Nummer 4/2018

Figur 1. Översikt. Avhandlingsarbetet ”Genomic characterization of non-small cell lung cancer
– clinical and molecular implications” från Lunds universitet består av fem delarbeten.
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Material

Forskargruppen för lungcancer vid avdelningen för onkologi och patologi vid
Lunds universitet under ledning av Maria
Planck och Johan Staaf, bedriver forskning i nära samarbete med thoraxkirurgiska och patologiska klinikerna vid Skånes universitetssjukhus (SUS). I det aktuella avhandlingsarbetet användes flertalet biobanker bestående av färskfruset
och fixerat tumörmaterial från tidig eller
avancerad lungcancersjukdom (Figur 2).
Metoder

I avhandlingsarbetet användes metoder
för att storskaligt profilera lungtumörer på både DNA nivå genom mutationsscreening men även för att studera
genuttrycksmönster på RNA nivå samt
kartlägga metyleringsmönster. För mutationsscreening (DNA) användes en riktad
panel (TruSight Tumor 26, Illumina) där
mutationsstatus för 26 onkgener och tumörsuppressor gener undersöktes med
next-generation sequencing (NGS). För
att kartlägga metyleringsmönster (DNA)
och genuttrycksmönster (RNA) användes
microarrays från Illumina. Microarrays
tillåter undersökning av hundratusentals
genomiska sekvenser i varje tumör vid ett
enda analystillfälle. För fusionsgensstatus
användes antingen en riktad NGS-panel
(Archer Dx) mot generna ALK, RET och
ROS1 eller den s.k. NanoString teknologin.
Resultat

Studie I [1] i den aktuella avhandlingen
beskriver ett ramverk uppsatt på avdelningen för onkologi och patologi vid
Lunds universitet där behandlingsprediktiva mutationer hos lungcancerpatienter
diagnostiserade i Södra Sjukvårdsregionen analyserades. Studien beskriver den
kliniska validering av den nya tekniken
(riktad NGS) som utprövades parallellt
med den vanliga rutinmässiga diagnostiken vid tidpunkten. Vid valideringstidens
slut, när den nya tekniken ansågs lämplig
för behandlingsprediktiv mutationstestning av lungcancerpatienter, infördes den
i klinisk rutin. Därefter analyserades totalt
ca 1200 patienter med lungcancer eller
malignt melanom under 1,5 år. Med den
nya tekniken kartlades även parallellt förändringar i andra gener som i dagsläget
inte används som kliniskt beslutsunderlag av behandlande läkare för lungcancer.
Studie I rapporterar frekvenser av samtliga förändringar som hittades, sammankopplat med histologiska undergrupper
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Figur 2. Biobanker. Flertalet biobanker låg till grund för avhandlingsarbetet. Biobanker innehöll färskfrusen eller fixerad vävnad (FFPE) från tidig eller avancerad lungcancer-sjukdom.

Figur 3. Frekvens av detekterade mutationer efter den första året av klinisk drift av det etablerade ramverket. Figuren visar frekvensen av mutationer hos samtliga patienter (n=533) som svarta
staplar. Figuren demonstrerar även att frekvensen av mutationer skiljer sig mellan de histologiska
undergrupperna av icke-småcellig lungcancer (adenocarcinom, skivepitel och tumörer som av olika
anledningar inte undergrupperats, NSCLC-NOS).

under det första året av klinisk drift vilket gav en mer komplett bild av den tumörgenetiska profilen av icke-småcellig
lungcancer i sjukvårdsregionen (Figur 3).
Upptäckta mutationer rapporterades till
avdelningen för klinisk patologi för vidare rapportering, bedömning och kliniskt
svar till behandlande läkare.
I Studie I utvecklades även en ny teknik
för parallell analys av genfusioner baserat
på analys av tumör RNA via NanoString
teknik. NanoString är en snabb, enkel och
robust teknik utvecklad för att med hög
känslighet kunna analysera små mängder
av nedbrutet RNA, vilket typiskt är fallet med RNA utvunnit ur fixerat kliniskt
rutinmaterial. Den NanoString baserade
fusionsgensdetektionen rapporterades
inte till kliniken som en klinisk rutin, men
samtliga fusioner som detekterades med
rutindiagnostiken kunde även detekteras
med NanoString (Figur 4).

I Studie II gjordes en uppgradering av
NanoString metoden från Studie I genom
att inkludera fler gener (utöver fusionsgener), till exempel gener som används
som markörer för att fastställa de histologiska undergrupperna av icke-småcellig
lungcancer. Målet med Studie II var att
utveckla en formel som kan förutsäga vilken histologi en tumör besitter baserat på
RNA uttrycket av gener associerade med
lungcancerhistologi, en så kallad prediktor. Den utvecklade RNA prediktorn för
histologi visade sig prestera mycket bra,
dvs var i hög grad överensstämmande
med den histologi som bestämts via patologiska undersökningar. Prediktorn
kunde med hög säkerhet förutsäga histologi i patientkohorter där genuttrycket
kartlagts med en annan teknik än den
som prediktorn själv utvecklats på, dvs
den var plattformsoberoende. Med NanoString tekniken är det alltså möjligt
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att via en enda analys samtidigt kunna
fastställa både icke-småcellig lungcancer
histologi samt fusionsgens status: två kliniskt mycket relevanta frågeställningar i
lungcancer.
Två mindre vanligt förekommande histologiska undergrupper av icke-småcellig
lungcancer är storcellig lungcancer (LCC)
samt storcellig neuroendokrin lungcancer
(LCNEC). Trots att relativt få patienter
utvecklar LCC och LCNEC tumörer så representerar dessa två tumörtyper en viktig differentialdiagnos. I Studie III [2] och
IV [3] karakteriseras dessa tumörtyper på
genomisk nivå dels ingående som en egen
grupp (Studie IV) och dels i en kontext
av andra lungcancer tumörer (Studie III).
Studie IV påvisade att tumörer av LCNEC histologi är starkt skilda från LCC
tumörer avseende genförändringar. LCC
tumörerna visade sig även vara en heterogen grupp av tumörer vilka innehöll
tumörer av andra undergrupper när proteinmarkörer som idag används kliniskt
för histologibestämning testades. Vid
tidpunkten för Studie IV ändrade världshälsoorganisationen WHO sina riktlinjer
för hur LCC tumörer ska klassas, där de
dels separerar LCNEC från LCC gruppen
vilket även vi noterade i Studie IV. Dessutom infördes proteinmarkör baserad
testning för att öka känsligheten i histologibestämningen. Det senare medför att
många tidigare LCC tumörer nu blir omklassade till andra histologiska subtyper,
vilket kraftigt reducerar den kvarvarande
LCC gruppen. I Studie IV kunde vi införa
dessa nya riktlinjer och rapportera genförändringar kontra de nya riktlinjerna
för de i dag använda histologiklasserna.
Resultatet av de nya riktlinjerna var även
i enlighet med våra egna resultat i Studie III där genuttrycksmönster (RNA) av
LCC/LCNEC tumörer analyserades i en
kontext av alla histologiska undergrupper
av lungcancer. LCNEC tumörer grupperades med småcellig lungcancer (SCLC)
baserat på genuttryck som en separat
grupp med tydligt uttryck av neuroendokrina gener, medan LCC tumörer som
uttryckte proteinmarkörer karakteristiska
för andra undergrupper av icke-småcellig
lungcancer grupperades med respektive
tumörer. För kvarvarande LCC tumörer
enligt de nya riktlinjerna (vilka inte ska
uttrycka några proteinmarkörer karakteristiska för andra undergrupper s.k.
”marker null”) såg vi att de grupperade
tillsammans som en separat molekylär
undergrupp (Figur 5).
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Figur 4. Ramverk för behandlingsprediktiv mutationstestning med möjlig integration av
fusionsgensstatus i avancerad icke-småcellig lungcancer. Studie I i den aktuella avhandlingen
beskriver etableringen av ett ramverk för behandlingsprediktiv mutationstestning med nextgeneration sequencing (NGS) som utfördes i klinisk rutin vid avdelningen för onkologi och patologi,
Lunds universitet. Rutinen som initierades januari 2015 och avslutades i juni 2016 var det första
diagnostiska ramverket för mutationstestning baserat på den nya NGS tekniken i Sverige. Boxar med
grön färg visar hur fusionsgensstatus med NanoString teknologin skulle kunna införas i klinisk rutin.

Figur 5. Kartläggning av genuttrycksmönster (RNA) med specifikt fokus på LCC och LCNEC
tumörer. Figuren visar genuttryck av 2730 gener (radvis) för 159 lungcancerpatienter (kolumner).
Blåa fält påvisar förlust i uttryck medan röda fält påvisar ett ökat uttryck. Patienter som liknar varandra
baserat på genuttrycksmönster hamnar jämte varandra kolumnvis. Den här typen av analys visar att
tumörer som enligt WHO:s uppdaterade riktlinjer för histologisk undergruppering av LCC och LCNEC
tumörer stämmer överens med genuttrycksmönster. Figuren demonstrerar att LCC tumörer som uttrycker proteinmarkörer associerade med adenocarcinom histologi (AC) liknar tumörer från patienter
med diagnosticerad icke-småcellig lungcancer av typen adenocarcinom (AC, markerat med grön
färg i figuren). På samma sätt liknar LCC tumörer som uttrycker markörer associerade med skivepitel
(SqCC) histologi andra SqCC tumörer (markerat med gul färg i figuren). Återstoden av LCC tumörer
som inte utrycker varken AC- eller SqCC-markörer är den sanningsenliga LCC undergruppen (”marker
null”, markerat i svart färg i figuren). LCNEC tumörer grupperade sig med tumörer av typen småcellig
lungcancer (SCLC) med tydligt uttryck av neuroendokrina tumörer (markerat i rosa färg i figuren).
Sammantaget överensstämmer vår undersökning av genuttrycksmönster med de reviderade
riktlinjerna från WHO gällande histologisk gruppering av LCC och LCNEC tumörer.
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Figur 6. DNA metyleringsmönster i lungcancer. 124 lungcancerpatienter (kolumner) undersöktes för DNA metyleringsstatus (rader). Gula fält påvisar
hypermetylering medan blåa fält påvisar hypometylering. Patienter som liknar varandra med avseende DNA metyleringsmönster hamnar jämte varandra
kolumnvis. Den här typen av analys visar att det finns undergrupper av lungcancer baserat på DNA metyleringsmönster. I den aktuella studien identifieras
fem undergrupper (epityper, ES1-ES5). Dessa epityper var associerade med olika kliniska och histopatologiska variabler såsom rökning, histologisk undergrupp, mutationsstatus, globala metyleringsmönster (generell hyper- eller hypometylering) och överlevnad.

Metylering är en biologisk process som
celler i kroppen använder sig av framförallt under fosterutvecklingen för att
styra genuttryck under korta perioder. Via
specifik metylering av en del av genen kan
uttrycket exempelvis stängas ner. Denna
biologiska process är även vanlig i cancer
där effekten av förändringar i metyleringsstatus dessvärre kan leda till olika fördelar
för tumören. I Studie V [4] undersöktes
metyleringsmönster av tumörer från patienter med icke-småcellig lungcancer av
olika histologiska undergrupper, och det
visade sig att dessa tumörer kan delas in i
kategorier baserat på skillnader i metyleringsmönster (metyleringsdrivna undergrupper, epityper) vilka överlappade med
histologiska undergrupper på en högre
nivå. De metyleringsdrivna undergrupperna kunde även sammankopplas med
överlevnad (Figur 6).

möjligheterna avseende behandling av
lungcancer ökar ständigt i takt med ökad
kunskap om lungcancerbiologin. Att korrekt undergruppera icke-småcellig lungcancer kommer sannolikt innebära ökade
behandlingsmöjligheter för patienten i
framtiden. Detta avhandlingsarbete visar
olika exempel på hur kartläggning av olika
tumörbiologiska processer och ökad genomisk förståelse av icke-småcellig lungcancer kan ha en framtida klinisk betydelse för lungcancerpatienter.

1. Clinical framework for next generation sequencing based analysis of treatment predictive mutations and multiplexed gene fusion
detection in non-small cell lung cancer. Lindquist KE*, Karlsson A*, Levéen P, Brunnström
H, Reuterswärd C, Holm K, Jönsson M, Annersten K, Rosengren F, Jirström K, Kosieradzki
J, Ek L, Borg Å, Planck M, Jönsson G, Staaf J.
Oncotarget. 2017 May 23;8(21):34796-34810.
*These authors contributed equally.
2. Gene Expression Profiling of Large Cell Lung
Cancer Links Transcriptional Phenotypes to
the New Histological WHO 2015 Classification. Karlsson A, Brunnström H, Micke P, Veerla S, Mattsson J, La Fleur L, Botling J, Jönsson
M, Reuterswärd C, Planck M, Staaf J. J Thorac
Oncol. 2017 Aug;12(8):1257-1267.
3. Mutational and gene fusion analyses of primary large cell and large cell neuroendocrine lung
cancer. Karlsson A, Brunnström H, Ericson
Lindquist K, Jirström K, Jönsson M, Rosengren
F, Reuterswärd C, Cirenajwis H, Borg Å, Jönsson P, Planck M, Jönsson G, Staaf J. Oncotarget.
2015 May 23;8(21):34796-34810.

Sammanfattning

Sammantaget visar detta avhandlingsarbete på vikten av genomisk karakterisering av lungcancer, vilken redan har
klinisk betydelse idag men som sannolikt
kommer öka ännu mer i framtiden. Val-
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Doktorand,
avdelningen för onkologi och patologi,
institutionen för kliniska vetenskaper Lund,
medicinska fakulteten, Lunds universitet

4. Genome-wide DNA methylation analysis of
lung carcinoma reveals one neuroendocrine
and four adenocarcinoma epitypes associated
with patient outcome. Karlsson A, Jönsson
M, Lauss M, Brunnström H, Jönsson P, Borg Å,
Jönsson G, Ringnér M, Planck M, Staaf J. Clin
Cancer Res. 2014 Dec 1;20(23):6127-40.

Den kompletta avhandlingen nås via: http://portal.research.lu.se/ws/files/51459080/Thesis_Anna_F_Karlsson_LUCRIS.pdf
Lungcancer-gruppen vid avdelningen för onkologi och patologi, Lunds universitet: https://www.lu.se/lucat/group/v1001090
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Studier av sjukdomsförloppet vid KOL
Det var en stor ära att få SLMF’s forskningsanslag 2015. Forskningsanslaget
beviljades för ett forskningsprojekt
som utgår från forskningslinjen för KOL
inom det epidemiologiska forskningsprogrammet OLIN-studierna (Obstruktiv Lungsjukdom I Norrbotten); OLINs
KOL-studie.

V

ad vet vi egentligen om sjukdomsförloppet vid KOL? Den betydande
underdiagnostiken av KOL medför
att det finns stora mörkertal om vi använder oss av registerbaserade data som
uppgifter från sjukvårdsregister och undersökningar baserade på patienter inom
hälso- och sjukvården. Såväl nationella
som internationella studier talar för att
endast 20-30 % av alla med KOL är identifierade inom hälso- och sjukvården (13) och den betydande underdiagnostik är
relaterad till svårighetsgrader av KOL (1).
Registerbaserade studier domineras av individer med svårare KOL medan lindrig –
medelsvår KOL dominerar i befolkningen.
Resultat från registerbaserade studier påverkas av den betydande underdiagnostiken varför epidemiologiska studier är
nödvändiga för att få en mer rättvisande
bild av sjukdomen KOL.
Kunskapen om förekomst av och riskfaktorer för KOL baseras till största del på
epidemiologiska tvärsnittsstudier medan
det finns få longitudinella populationsbaserade studier. OLIN-studierna publicerade tidigt incidensstudier på KOL,
såväl 10-års kumulativ incidens i en population luftvägssymtomatiker (4) som
7-års kumulativ incidens i ett åldersstratifierat urval från befolkningen (5). Det
var tydligt att bortfallet i dessa studier var
relaterat till lungfunktion, rökvanor och
mortalitet. Vi kunde också se att det var
en hög andel av de incidenta fall av KOL,
nästan var fjärde individ, som hade en
snabb lungfunktions-förlust (“rapid decline”, FEV1 > 90 ml/år) (6). Vår tolkning
är att incidensen av KOL underskattas vid
befolkningsundersökningar som görs med
så stora intervall som sju respektive tio års
mellanrum och att undersökningar med
betydligt tätare intervall krävs för att kartlägga sjukdomsförloppet vid KOL. Med
denna bakgrund planerades studiedesign
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för en longitudinell studie av ett populationsbaserat urval av KOL, OLIN’s KOLstudie, med det övergripande syftet att
studera sjukdomsförloppet vid KOL (7).
OLIN’s KOL-studie

Under åren 2002-04 inbjöds tidigare
deltagare vid kliniska undersökningar
av OLIN-studiernas första fyra vuxenkohorter till förnyade undersökningar
och drygt 4200 individer medverkade.
Alla individer med obstruktiv lungfunktion, FEV1/(F)VC identifierades (n=993)
tillsammans med lika många köns- och
åldersmatchade individer utan obstruktiv
lungfunktionsnedsättning. Studiepopulationen (n=1986) har inbjudits till årlig
undersökning alltsedan 2005 med ett basprogram inkluderande bland annat spirometri, strukturerad intervju, saturationsmätning och skattning av livskvalitet. De
individer som ej har kunnat delta vid de
kliniska undersökningarna respektive år
har inbjudits till telefonintervju där samma intervjuformulär har använts som vid
de kliniska undersökningarna. Tilläggsstudier med specifika frågeställningar har
adderats genom åren; som exempel kan
nämnas genetik (2005), kardiovaskulär
komorbiditet (EKG 2005, 2010, 2015 samt
noninvasiv mätning av kärlstyvhet 2010),
blodprover (inflammations- och hjärtskademarkörer 2005, 2010, 2015), fatigue
(frågeformulär FACIT-F 2007, 2014), fysisk aktivitet (frågeformulär IPAQ 2008,
2014), handmuskel-styrka (handdynamometer Jamar® 2009/10, 2014). För närvarande pågår ytterligare en uppföljning och
de kliniska undersökningarna fördelas
under åren 2018-2019.
Resultat

Deltagandet har genomgående varit högt.
Hittills har studien bidragit med tjugofem
vetenskapliga publikationer (varav en accepterad ännu ej publicerad) och ett flertal manus är i publikationsfas. Den första
avhandlingen hade fokus på fatigue och
livskvalitet (Caroline Stridsman, 2013),
den andra avhandlingen hade fokus på
kardiovaskulär komorbiditet (Ulf Nilsson,
2017) och den tredje, tillika den tjugonde
avhandlingen från OLIN-studierna!, hade

fokus på förekomst och betydelse av proteas/antiproteas balans vid KOL (Robert
Linder, 2018). För närvarande pågår två
doktorandarbeten med fokus på fenotypning och dödsorsaker respektive handmuskelkraft och fysisk aktivitet vid KOL.
Ytterligare ett doktorandarbete med fokus
på biomarkörer kommer att registreras
inom kort. Studiedesign medför att ett
flertal frågeställningar kan besvaras med
jämförelse mellan individer utan och med
KOL respektive i förhållande till svårighetsgrad av KOL. Ett urval av publikationer (7-15) åskådliggör de mångfacetterade data som hittills har genererats
från OLINs KOL-studie; från livskvalitet
och fatigue till nikotinberoende, hälsoekonomi, kardiovaskulära riskmarkörer,
sjukdomsmekanismer och mortalitet.
Epidemiologiska databasen och Socialstyrelsens dödsorsaksregister
Parallellt med de årliga undersökningarna
av studiepopulationen i OLIN’s KOLstudie har successivt en longitudinell databas byggts upp. Våren 2016 adderades
undersökningsresultaten från år 2015
vilket genererade en databas med mer än
tio års kumulativa epidemiologiska data.
Till den kumulativa epidemiologiska databasen har uppgifter från Socialstyrelsens
dödsorsaksregister inhämtats vilket ger
möjlighet att värdera tio års kumulativa
data i den epidemiologiska databasen i
förhållande till registerbaserade dödsorsaksuppgifter. Vi har tidigare kunnat
påvisa en ökad mortalitet bland individer
med KOL jämfört med individer utan
KOL trots att den populationsbaserade
kohorten domineras av individer med
lindrig och medelsvår KOL (8-10). Från
registerbaserade studier vet man att individer med svårare sjukdom har en ökad
respiratoriskt relaterad död medan orsakerna till den ökade mortaliteten bland
individer med lindrig och medelsvår KOL
är föga studerat. Vi har påbörjat studier
av dödsorsaker hos de >600 dödsfallen i
relation till data i den kumulativa epidemiologiska databasen och ser fram emot
att kunna publicera resultat redan under
det kommande året.
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Kardiovaskulär samsjuklighet vid KOL
Samsjuklighet är vanligt vid KOL och
vanligast är kardiovaskulär sjukdom. Förmodligen bidrar kardiovaskulär sjukdom
till den ökade mortaliteten som observerats bland individer med KOL. Nationella
och internationella riktlinjer rekommenderar att förekomst av kardiovaskulär
sjukdom och kardiovaskulära riskfaktorer skall bedömas hos individer med KOL
men ger utöver detta inte några specifika
riktlinjer. Vi har kunnat visa att andelen
med ischemiska EKG-förändringar ökar
med ökad svårighetsgrad av KOL (13)
och att ischemiska EKG-förändringar
ökar risken för död även hos dem utan
känd hjärtsjukdom (14). I pågående studier kommer vi även att kunna värdera
förekomst och betydelse av hjärtskademarkörer för riskstratifiering vid KOL.
Studier av kardiovaskulära biomarkörer i
den populationsbaserade KOL-kohorten
kan bidra med kunskap som kan möjliggöra utveckling av algoritmer för tidig
identifikation av subklinisk hjärtsjukdom
av prognostisk betydelse bland individer
med KOL i befolkningen. Genom uppgifterna från Socialstyrelsens dödsorsaksregister kommer riskstratifiering vid KOL
också att kunna relateras till kardiovaskulär mortalitet. I förlängningen kan ny
kunskap bidra med underlag för identifikation av riskgrupper bland individer
med KOL med indikation för preventiva
insatser på befolkningsnivå.
Sjukdomsmekanismer och longitudinella data
Vi har även genom studier av metalloproteinas-9 (MMP-9) och dess hämmare
(tissue inhibitor metalloproteinas-1,
TIMP1) visat att det förefaller finnas en
ökad proteolytisk aktivitet hos individer
med KOL jämfört med dem som inte har
KOL (15) och att detta är associerat med
en ökad mortalitet (16). Dessa resultat har
i sin tur bidragit till fördjupade studier av
sjukdomsmekanismer vid KOL genom
ett forskningssamarbete med Lung- och
Allergiforskningen i Umeå där studiepopulationen utgörs av stratifierade urval
som baseras på longitudinella data från
OLINs KOL-studie.
Kumulativa data i den longitudinella
epidemiologiska databasen kommer även
att kunna värdera sjukdomsförloppet vid
KOL genom bearbetning av data med
multipla mättillfällen alltsedan rekrytering under åren 2002-04; exempelvis
förekomst av exacerbationer, lungfunktionsutveckling, prediktorer för snabb
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lungfunktionsförlust (“rapid decline”),
förändring av luftvägssymtom över tid,
incidens och progress av komorbiditet
under mer än tio års observationstid.
Kliniskt betydelsefull studie
SLMF’s forskningsanslag har bidragit till
finansiering av OLINs KOL-studie som
genererar kliniskt värdefull kunskap om
sjukdomsförloppet vid KOL. I pågående
studier kan särskilt nämnas studier av
kardiovaskulär komorbiditet som kommer att kunna bidra med underlag för
riskstratifiering vid KOL på befolkningsbasis. Studier av sjukdomsmekanismer
har varit hypotesgenererande och lett till
fördjupade studier av stratifierade urval.
Jämförelse mellan den kumulativa epidemiologiska databasen och Socialstyrelsens register kommer att kunna belysa ett
flertal frågeställningar inkluderande värdering av betydelsen av underdiagnostik
vid KOL. Sammanfattningsvis kommer
studien att kunna bidra med ökade kunskaper om sjukdomsförloppet vid KOL
och identifikation av riskfaktorer som
underlag för preventiva insatser. Genom
användning av enkla kliniskt relevanta
undersökningsmetoder som dynamisk
spirometri, strukturerad intervju, EKG
samt validerade frågeformulär för skattning av livskvalitet, fatigue och fysisk aktivitet finns mycket goda möjligheter att
implementera ny kunskap i det dagliga
kliniska arbetet.
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Lungmedicinsk Roadshow 2019

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.
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

FÖR MER INFORMATION – HÅLL UTKIK PÅ:

http://mediahuset.link/roadshow

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

Beräkningen av tid för astma/KOLmottagningarna i primärvård
– Utifrån Socialstyrelsens riktlinjer från 2015 –
Hur har det gått till?
Introduktion

I en nyligen publicerad artikel i Läkartidningen (1) har kriterierna för astma/KOLmottagningar i primärvården reviderats.
Behovet av att uppdatera kriterierna
framkom då Socialstyrelsens riktlinjer för
vård av astma och KOL publicerades 2015
(2). I Socialstyrelsens riktlinjer (2) finns
åtgärder med prioritet 1-4 gällande utredningar för vuxna och barn med astma och
patienter med KOL, samt uppföljningar
vid underhållsbehandling och efter exacerbationer. I och med att riktlinjerna för
vård och behandling ändrats framkom
också ett behov av att se över hur mycket
tid som behöver avsättas för att möjliggöra detta. Syftet med denna artikel är att
beskriva beräkningen av tid för godkänd
astma/KOL-mottagning i primärvård,
främst avseende astma/KOL sjuksköterskans arbete.
Bakgrund

I de första riktlinjerna som togs fram av
Socialstyrelsen 2004 (3) beräknades ½-1
timme per 1000 invånare per vecka men
den gällde enbart vuxna med astma. 2008
skrevs en artikel som fick stort genomslag
där representanter för Astma-, Allergioch KOL-sjuksköterskornas förening
(ASTA) och Nätverket för Astma-, Allergi- och KOL-intresserade Allmänläkare
(NAAKA) enades om kriterier för astma/
KOL-mottagning i två steg, Godkänd och
Optimal astma/KOL-mottagning (4). Den
skrivningen har legat till grund för de certifierade mottagningarna som börjat växa
fram med början i Skåne och nu även i
Stockholm. Där togs även hänsyn till att
barn från skolåldern behandlades i primärvården samt den allt större gruppen
patienter med KOL. För godkänd astma/
KOL-mottagning räknades tiden på 1½
timme per 1000 invånare per vecka, men
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då gällde det bara utredningar, ingen patientutbildning ingick. Om mottagningen
också vårdade barn ökade tiden till 2 timmar per 1000 invånare per vecka. På optimal nivå lades till patientutbildning och
avancerat rökslutarstöd som då blev 3-4
timmar per 1000 invånare per vecka (4).
I de nya riktlinjerna för astma och KOL
från Socialstyrelsen har interprofessionell
samverkan fått hög prioritet, vid KOL är
prioriteringen 3 och vid astma 4 (2). Interprofessionell samverkan som leder till
förbättrad livskvalitet, ökad funktionell
kapacitet och minskad dyspné för patienter med KOL och minskade symtom hos
patienter med astma har vetenskapligt
stöd. Likaså att patienten får ökad kunskap om sin sjukdom (2, 5). Patientens
behov avgör teamets sammansättning och
samverkan bör ske mellan olika professioner såväl som mellan olika enheter (5).
Syftet med denna artikel är att tydliggöra hur tiden har beräknats per 1000 listade patienter och per vecka, som utgörs
av en snitt-vårdcentral. Vi har i denna
artikel främst fokuserat på astma/KOL
sjuksköterskans arbete men tar även upp
de andra professionerna i astma/KOL
teamet, fysioterapeuter och allmänläkare.
Metod

Underlaget till föreliggande uträkning har
utgjorts av incidens- och prevalens-data
på de olika sjukdomarna och tillstånden
utifrån svenska studier (6-9). Internationella studier visar att den faktiska prevalensen troligen är högre än 8 % och 10 %
för respektive astma och KOL (10, 11).
När det gäller barn beräknas prevalens
av astma till 6-8 % och ca hälften av dessa
sköts i primärvården (9). Yngre barn och
barn med svårare sjukdom och de med
flera allergisjukdomar får vård på sjukhusbaserade barnmottagningar eller motsva-

rande inom öppenvården. Prevalensen av
astma hos den vuxna befolkningen är något högre och uppskattas till ca 8 %. Även
denna grupp sköts främst inom primärvården. Prevalensen för KOL är ca 10 %
av alla över 40 år som röker och där sköts
majoriteten i primärvården (11). Sjukdomen ökar stegvis med åldern och vid 60
års ålder är prevalensen som högst, upp
till ca 15 %. Med den ökande prevalensen
av tobaksrökning beräknas att 2030 ske
4.5 miljoner dödsfall årligen relaterade till
KOL och andra rökningsrelaterade sjukdomar (11). Dessa prevalenssiffror ligger
till grund för beräkningen där det räknats
ut hur många individer det blir per 1000
listade. Antalet personer med astma som
får sin vård i primärvården, 4 %, blir ca
40 individer på 1000 listade. För KOL blir
motsvarande siffror 2 % då alla med KOL
ännu inte är diagnostiserade i ett primärvårdsområde, vilket blir ca 20 individer
på 1000 listade. Detta stämmer väl överens med hur många diagnostiserade som
finns i ett primärvårdsområde.
Med utgångspunkt från prevalensdata har astma/KOL-sjuksköterskor utgått från den kliniska erfarenheten och
skattat hur lång tid varje moment tar vid
utredning, behandling och uppföljning för
vuxna och barn med astma och patienter
med KOL. I utredningar, behandlingar
och uppföljningar är diagnostik, patientutbildning, rökslutarstöd och fysisk aktivitet prioriterat (2). En del arbetsuppgifter
utförs till större del av en speciell profession men ibland utförs arbetsuppgifter av
flera professioner, till exempel ges patientutbildning av läkare, fysioterapeuter och
sjuksköterskor. Inhalationstekniken bör
också kontrolleras av alla professioner.
Interprofessionell samverkan kännetecknas av att patienten bildar ett team med
samtliga professioner som är involverade i
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den aktuella astma/KOL-vården. I riktlinjerna anger Socialstyrelsen att hälso- och
sjukvården bör erbjuda vård utifrån interprofessionell samverkan (2, 5).
Resultat

Sjuksköterskans arbete
Nedan ges exempel på de olika delmomenten. Vid besök med tolk får dubbla
tiden räknas och för besök med barn 1½
gånger tiden.
Vid utredning av både astma och
KOL görs en spirometriundersökning
där längd, vikt och BMI mäts. En normal spirometri utesluter inte diagnosen
astma varpå eventuell instruktion i PEFmätning görs för att undersöka variabiliteten efter ca två veckor. Nästa steg i
utredningen av bägge sjukdomarna är att
ta anamnes, rökstatus, kort information
om undersökningsresultat samt eventuellt
påbörja motivationsarbete. Anamnes kan
påbörjas när reversibiliteten prövas, 15
minuter, varför den tiden i vissa fall kan
ingå i spirometritiden. Andra undersökningar som kan bli aktuella vid utredning
av misstänkt astma är allergiutredning,
FeNO-mätning och eventuell provokationstest. Vid utredning av misstänkt
KOL kan saturationsmätning i vila och i
aktivitet vara aktuellt. För patienter med
eksem är smörjkunskap viktigt samt vaccinationer för alla sjukdomsgrupper, astma, allergi, eksem och KOL. Speciellt för
patienter med astma och KOL tillkommer
årliga vaccinationer. Viss tid kan hämtas
igen på uppföljningarna. Detta ger en
tidsåtgång på 1½ timme per patient (Tabell 1).
När diagnosen är ställd påbörjar astma/
KOL-sjuksköterskan det betydelsefulla
arbetet att ge patienten stöd till egenvård.
Patientutbildning; läkemedelsverkningar
och biverkningar, inklusive kontroll av
inhalationsteknik, sjukdomskunskap,
livsstilsfrågor där det vid tobak ges kvalificerade råd.
Vid behandling/uppföljning görs ofta
spirometri men reversibilitet prövas inte
alltid. Spirometri utförs heller inte vid
varje återbesök främst gällande patienter
med KOL. Symtomskattningsinstrumenten ACT och CAT är viktiga redskap för
att fånga patientens upplevelse av symtom och andra problem. Patienternas
svar ligger sen till grund för diskussion
och eventuellt vidare åtgärder som till
exempel läkemedelsförändringar, sömnhygien eller motivation till och hantering
av fysisk aktivitet.
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De olika momenten i uppföljningarna
styrs av orsak till uppföljningen samt patientens behov. Vilket gör att alla moment
inte utförs varje gång, Den totala tiden,
2½ timme, får delas upp på olika besök
då patienten ofta inte kan ta in all information vid ett tillfälle (Tabell 2). Samtliga
besök ska dokumenteras samt registreras
i Luftvägsregistret (12) som också är ett
utmärkt verktyg för att utvärdera verksamheten som bör ske en gång per år (2).
Därutöver kommer möten i teamet
inklusive interprofessionell samverkan
samt ansvar för medicinsk utrustning.
Därav uträkningen 4,8 timmar/1000 listade/ vecka för astma- allergi- och KOLsjuksköterskan.
Diskussion

Denna artikel har sin utgångspunkt i att
tydliggöra hur tidsberäkningen av astma-,
allergi- och KOL-sjuksköterskans tid beräknats i de nya kriterierna för astma/
KOL mottagningar i primärvård. Tidsberäkningen har utförts av en grupp erfarna
astma/KOL sjuksköterskor och under
arbetet stämts av upprepade gånger med
andra professioner med stor erfarenhet
inom astma/KOL.

Astma-, allergi- och KOL-sjuksköterskans tid på mottagningen utgörs av
vilken tid patienterna behöver för att en
adekvat utredning för astma-, allergioch KOL ska kunna utföras. Likaså har
de nya riktlinjerna (2) högre krav på uppföljningar för både barn och vuxna, dels
kontroller men också uppföljningar efter
exacerbationer. Patientutbildning är ett
ännu mer prioriterat område idag (2).
Med tanke på att internationella studier
visar att endast 30 % av patienterna har
rätt inhalationsteknik så behöver mer tid
läggas på det (13). Flera studier visar också
att ca hälften av både barn och unga med
astma har en okontrollerad sjukdom (14, 15).
Även annan sjukvårdspersonal är i behov av utbildning av inhalatorer och inhalationsteknik då studier visar att enbart
15 %-69 % av personalen kan inhalationsteknik (16) vilket då åligger astma, allergi
och KOL-sjuksköterskan att utbilda.
I uträkningen av tiden för astma-, allergi- och KOL-sjuksköterskor blev slutsumman på de olika delarna vid utredning
6½ timme vilket troligen är tämligen orealistiskt. Därför uppskattades tiden till vad
som utförs i utredningar vid normalförhållandet.
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Även läkare och fysioterapeuter har en
viktig roll i vården av patienter med astma-, allergi- och KOL. Tiden för astma/
KOL-ansvarig fysioterapeut är satt till 1,3
timmar/vecka/1 000 listade patienter.
Astma/KOL-ansvarig läkare bör även
de ha tid avsatt beroende på mottagningens storlek, dock minst 1–2 timmar/
vecka. Dessa tider är också uträknade på
prevalens och incidens tillsammans med
klinisk erfarenhet.
Kvalitetsindikatorer har satts i Socialstyrelsens riktlinjer med 95 % målnivåer
(2). Med befintliga tider för astma/KOLmottagning kan inte 95 % målnivåer uppnås. En målnivå på 30 % med prioritet 1-2
kanske går att klara av? En undersökning
från Västra Götaland visade att det bara
var 8 % av astma/KOL-mottagningarna
som hade tid enligt de gamla riktlinjerna
med 1½ timme per 1000 invånare per
vecka (17). Patienterna med astma och
KOL är i behov av mer tid för att få en
vård i enlighet med riktlinjerna.
Erfarna sjuksköterskor kanske gör utredningar, behandlingar och uppföljningar på snabbare tid än nya, mer oerfarna,
astma/KOL sjuksköterskor. Det får varje
vårdcentral hantera utifrån hur det ser ut
på deras vårdcentral. Det gäller också de
prevalenssiffror för astma/KOL som kommer från flera vårdcentraler i PRAXISstudien (6-8). Där ingår 56 vårdcentraler i
studien och där finns normala variationer
med vårdcentraler som har fler barn, en
del har fler äldre med högre prevalens för
KOL, en del har fler från andra kulturer.
Detta innebär att vi har kunnat utgå från
en snittvårdcentral i beräkningarna. Varje
chef måste säga sitt om hur demografin
ser ut på deras vårdcentral. Tiden som
är satt är uppskattad och detta är ett genomsnitt som gör att vi ändå valt att sätta
tiden per 1000 listade. De områden som
har certifierade mottagningar har satt sina
kriterier utifrån de gamla riktlinjerna från
2008 (4) och finner det i dagsläget svårt
att öka tiden för sina mottagningar utifrån
nuvarande resurser. Dock måste det vara
ett mål att sikta mot för att patienterna
ska få en god vård enligt indikatorer satta
sedan tidigare (18).
Styrkor och svagheter

En styrka med detta arbete är att uträkningen gjorts på prevalens- och incidensdata för astma och KOL tillsammans med
klinisk erfarenhet.
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Tabell 1.Tidsberäkning utredningar, astma/KOL-mott sjuksköterska
Utredning
Vuxen
NO-mätning
Spirometri
PEF-mätning
FEV1/FEV6 (COPD6)
Provokation (ansträngning, Aridol)
Pricktest
Phadiatop, total IgE
Saturation vila + anstr
Kort info om undersökningsresultat
Dokumentationstid (i alla moment)
Luftvägsregistret
Telefon (+dokumentation)
Tobak (+e-cig o vattenpipa)
Interprofessionell samverkan
Teammöte 1g/mån
Patientundervisning
Allergi
Läkemedelskunskap
Inhalationsteknik
Eksem (smörjteknik)
Sjukdomskunskap
Livsstilsfrågor
Skriftlig behandlings plan
Vaccinationer
Ansvara för medicinsk utrustning

Tidsåtgång
5 min
30 min
5 min + tolkning o info 15 min
5 min
60 min
40 min
5 min
10 min
20 min
10-15 min
5 min - 10 min
10 min
Enkla råd 10-15min. Kval råd 30 min
10-15 min
60 min
Delas upp utifrån patientens önskemål och behov ca 15min.
Vid nybesök tar inhalationstekniken 10-15 min.

5 min
15 min/kvartal
380 min= 6½ tim

*Med tolk - dubbel tid
**Barn med föräldrar och ungdomar – ½ ggr tiden

Tabell 2. Tidsberäkning för uppföljningar, astma/ KOL-mott sjuksköterska
Uppföljning
Vuxen
No-mätning
(Ev spirometri)
Saturation vila+anstr
Dokumentationstid (i alla moment)
Luftvägsregistret
Telefon (+dokumentation)
Tobak, rökslutarstöd
Interprofessionell samverkan
Teammöte 1g/mån

Tidsåtgång

Patientundervisning
Allergi
Läkemedelskunskap
Inhalationsteknik
Eksem (smörjteknik)
Sjukdomskunskap
Livsstilsfrågor
Skriftlig behandlingsplan
Vaccinationer
Ansvara för medicinsk utrustning

Delas upp utifrån patientens önskemål och behov ca 30 min

5 min
(30 min)
10 min
10-15 min
5 min -10 min
10 min
Kval råd 30 min
10-15 min
60 min

5 min
15 min/kvartal
220=4 tim

*Med tolk - dubbel tid
**Barn med föräldrar och ungdomar – ½ ggr tiden
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En svaghet är att tidsberäkningen för
vissa vårdcentraler kan te sig orealistiskt
men återigen är det patienterna med
astma-, allergi- och KOL som är i behov
av den tiden, likt patienter med diabetes
som sedan många år har fått det behovet
tillfredsställt. Jämlik vård är ju något som
bör eftersträvas.
Konklusion

Patienterna med astma, allergi och KOL
är i behov av sjuksköterskans tid, 4.8
timmar per vecka per 1000 listade för
att få den vård de har rätt till enligt gällande riktlinjer. Även fysioterapi med
1,3 timmar/vecka och läkarens 2-3 timmar/vecka är viktiga i samma ändamål.
Därtill kommer obligatorisk fortbildning
inom ämnesområdet. Ett mål är att certifieringen av mottagningarna ska uppnå de
nya kriterierna vilket också är i linje med
kunskapsstyrningens införande. Certifieringen innebär en garanti för att vården
bedrivs utifrån vetenskap och beprövad
erfarenhet med kunskap.
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SWEDEVOX/SESAR

Hur skall vi starta och följa upp
CPAP-behandling på bästa sätt?

D

enna fråga har stor betydelse för
kliniker som behandlar sömnapné, men den är fortfarande till
stora delar obesvarad. Många kliniker
har problem med högt remissinflöde,
svårigheter att hålla vårdgarantin och
stora problem med uppföljning av
behandlingen eftersom patientantalet
successivt ökar på mottagningarna.
Skillnader i landet

Information från de olika kliniker som
administrerar CPAP behandling talar
för att nästan alla har ett inslag av lokala
rutiner som har vuxit fram över tid. Dessa
rutiner skiljer sig i flera hänseenden:
• Typ av PAP terapi – APAP (autojusterade CPAP) eller CPAP (fasttrycksCPAP)
• Utprovning av CPAP individuellt eller
i grupp (olika gruppstorleker mellan
3-10 patienter)
• Första uppföljning efter en vecka, en
månad, ett kvartal eller endast vid behov
• Årskontroller eller vid behovs-kontroll
• Dokumentation av behandlingsframgång från CPAP-pump eller objektiva
fynd från sömnundersökning parallellt
med CPAP-terapin
Mot bakgrund av dessa skillnader uppstår
flera frågor:
• Har dessa rutinskillnader betydelse för
utfall av CPAP-behandlingen, såsom
CPAP-acceptans, symptomförändring
och följsamhet till behandling?
• Upplever patienter ett mervärde av täta
eller glesa rutinkontroller av CPAPterapi?
• Hur påverkas patienternas tillgänglighet
till CPAP-vård?
• Vilken inverkan har dessa rutinskillnader på resurstillgång vid de olika
klinikerna?
• Vilka kriterier skall ställas om man
vill tillämpa en mer individualiserad
uppföljningsrutin?
Kvalitetsregistren SWEDEVOX och
SESAR tillsammans speglar uppstartade
CPAP-behandlingar på ett närmast
rikstäckande sätt medan själva upp-

Lung & Allergiforum • Nummer 4/2018

följningen av behandlingen fångas i
mycket mer begränsat omfattning. I
nuläget finns inom registren inte någon
kontinuerlig mätning av strukturmått som
skulle kunna ge information om likheter
och olikheter i organisation av vården och
praxis. Inom SWEDEVOX har dock två
strukturmåttsenkäter genomförts (2012
resp. 20151). Från dessa ses att CPAPverksamheten i landet finns inom olika
specialiteter såsom lungmedicin, ÖNH,
internmedicin, neurofysiologi samt ett
antal fristående enheter. Majoriteten
av landets kliniker har läkare med
speciellt ansvar för CPAP-verksamhet
men den faktiska läkartiden är mycket
varierande över landet. Detsamma gäller
annan CPAP-personal (sjuksköterskor,
BMA, fysioterapeuter, tekniker) där
tid avsatt för utprovning är mycket
varierande. Vidare ses majoriteten av
klinikerna gör primärdiagnostik med
nattlig andnings-registrering förutom
CPAP-verksamheten. Därtill ses också
att kostnader för behandling inte har
någon enhetlighet över landet. Det
finns ett fortsatt behov av att kartlägga
olikheter i organisation och praxis samt
att försöka identifiera markörer för utfall.
Detta för att objektivt spegla skillnader
mellan olika sätt att starta och följa upp
behandling. Målet skulle vara att kunna
besvara frågan: Vilken rutin är bäst för
patienten och samtidigt ändamålsenlig
för behandlande kliniker?
Telemedicin

Några kliniker i landet har infört en ny
teknik som innebär molnbaserat telemedicinsk uppföljning av CPAP-terapi.
Kliniken kan med denna teknik på distans
övervaka CPAP-behandling och vid behov
besluta om åtgärder för att förbättra
följsamhet, justera tryckinställningar,
initiera maskbyten etc. Flera regioner
har börjat jobba rutinmässigt med
denna typ av teknologi (Norrbotten,
Gotland, Halland). Andra avvaktar
resultatet av två randomiserade studier
som genomförs i Uppsala (200 patienter)
och Västra Götaland (400 patienter
fördelade på kliniker i Borås, Skövde/

Lidköping/Trollhättan och Göteborg).
Man kan förvänta sig att båda dessa
studier blir färdigställda och utvärderade
senast under andra halvåret 2019. Vi
får då en bra möjlighet att fastställa om
telemedicinsk terapiövervakning innebär
en fördel i form av behandlingseffektivitet,
symtomförbättring, patientnöjdhet och
resursåtgång för kliniken. En viktig detalj
är att alla enheter idag tillämpar olika
arbetsrutiner och resultatet kan dessutom
spegla om specifika rutiner lämpar sig
bättre för inkorporering av telemedicin
än andra.
Kommande arbetsgrupp för Nationella
Riktlinjer för behandling av sömnapné
hos vuxna

Som en vidareutveckling av de nyligen
publicerade nationella riktlinjerna för
utredning av sömnapné2 har en tvärprofessionell arbetsgrupp för utarbetning
av behandlingsriktlinjer bildats. Gruppen
inkluderar representanter från de två
kvalitetsregistren SWEDEVOX och
SESAR samt specialistföreningar för
sömnmedicin, öron näsa hals, lungmedicin, odontologi, och kardiologi.
Arbetet startar den 19 November 2018.
Visionen är att ge alla kliniker som
arbetar med sömnapné-patienter en god
vägledning inför terapivalet. Detta skall
leda till en mer jämlik och högkvalitativ
sömnapnévård i Sverige.
JENNY THEORELL-HAGLÖW

Uppsala, styrgrupp SWEDEVOX,
ansvarig för CPAP-armen i registret
LUDGER GROTE

Göteborg, styrgruppsmedlem SESAR och
SWEDEVOX
MAGNUS EKSTRÖM

registerhållare SWEDEVOX
JAN HEDNER

registerhållare SESAR
Referenser:
1. http://www.ucr.uu.se/swedevox/arsrapporter
2. https://stratum.registercentrum.se/Handlers/
ResourceManager.ashx?ID=32571
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Lungfibrosregisterdagen 2018
Den fjärde Lungfibrosregisterdagen
hölls på Nya Karolinska 12 oktober och
bjöd på allt från presentation av den
nya patientinformationen till redovisning av nya resultat från registret.

T

vå nyheter presenterades; den nya
patientinformationen/-samtycket
och Lungfibrosregistrets årsrapport
2017. Så som de flesta blev väl medvetna
om tidigare i år infördes den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i maj 2018,
detta föranledde att en mindre ändring i
text i patientinformationen blev nödvändig. Den nya versionen, 2018-05-22 (fyra
sidor), ska nu användas. Alla patienter
som inkluderas i registret ska signera den

nya versionen och alla som redan är inkluderade genom att ha signerat den äldre
versionen ska så snart som möjligt signera
den nya versionen. Det är viktigt att spara
originalen av den äldre versionen. Registerkoordinator Lisa Carlson svarar mer
än gärna på frågor om vad som gäller rörande samtyckesdokumentet!
Lungfibrosregistrets årsrapport presenterades av registrets ordförande Giovanni Ferrara och beskriver registrets
verksamhet fram till och med 2017. En
elektronisk version kommer att finnas på
slmf.se och en tryckt version kan beställas via registerkoordinator Lisa Carlson,
den skickas även ut till alla användare av
registret.

En mycket viktig del i insamlandet av
data är att inkludering av patienter i registret sker korrekt. Professor Magnus
Sköld, Karolinska Institutet, berättade
om de nya internationella riktlinjerna för
att diagnostisera idiopatisk lungfibros,
IPF (1), dessa kommer att återspeglas i
det svenska vårdprogrammet för lungfibros vilket ligger till grund för inklusionskriterier (fastställd IPF-diagnos samt
tillhörande sjukhus i Sverige) till lungfibrosregistret.
Det kliniska omhändertagandet av patienter med IPF kan variera en del mellan
olika sjukhus beroende på vilka förutsättningar som finns, men många undrar: hur
gör ”alla andra”? För att ge en inblick i det

Lungfibrosregistrets styrgrupp, från vänster Lisa Carlson, Jonas Einarsson, Magnus Sköld, Kärstin Byström, Giovanni Ferrara, Cristina Cretu, Ewa Petterstedt.
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berättade tre sjuksköterskor som arbetar
med olika typer av fibrosmottagningar om
sina verksamheter. Henrik Ryftenius från
Karolinska Universitetssjukhuset, Kärstin
Byström från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Ewa Petterstedt från Universitetssjukhuset i Linköping berättade
om hur omhändertagandet av patienter
ser ut på deras mottagningar. Ett nätverk
för sjuksköterskor som arbetar med IPF
och andra interstitiella lungsjukdomar
började ta sin form i diskussionen efter
föreläsningarna. Finns intresse av att delta
i nätverket kan kontakt tas med Kärstin
Byström (karstin.bystrom@vgregion.se)
eller Lisa Carlson (lisa.carlson@sll.se)!
I slutet av 2016 bildades Patientföreningen för lungfibros, ordförande Olle Setterberg berättade om föreningens arbete.
De mest aktuella frågeställningar som
föreningen arbetar med just nu handlar
om huruvida nya läkemedelsbehandlingar
är på gång, om nya studier på mortalitet
gjorts och om det finns evidens för att fysisk träning kan hjälpa.
Registrets ekonomiska läge och estimerat

resultat för 2018 samt Lungfibrosregistrets nya styrgrupp presenterades. Styrgruppen består sedan 12 oktober 2018 av
Giovanni Ferrara (ordförande), Magnus
Sköld (vice ordförande), Lisa Carlson
(sekreterare), Jonas Einarsson, Kärstin

Byström, Cristina Cretu och Ewa Petterstedt. Styrgruppen väljs på en period
om tre år och de främsta uppgifterna är
att fastställa budget och godkänna uttag
av data och forskningsprojekt. Vid styrgruppsmötet 12 oktober 2018 beslöts
att plattformen ska genomgå en större
förändring. I huvudsak kommer förändringen att beså i att det mesta av fritextmöjligheterna tas bort och ersättas med
så kallade klick-alternativ, det vill säga
alternativ där ett eller flera val görs genom att rutor markeras. I samband med
uppdateringen kommer plattformen att
vara stängd, information om när det sker
kommer att kommuniceras ut till alla berörda i god tid.
Dimitrios Kalafatis, en av de två doktorander som arbetar med data från
lungfibrosregistret, presenterade aktuella data från registret, bland annat den
som beskriver patienternas lungfunktion
och hälsorelaterad livskvalitet. Dimitrios
berättade även om sitt projekt som syftar
till att beskriva könsskillnader vad gäller
demografi, lungfunktion, livskvalitet och
komorbiditeter. Giovanni Ferrara berättade om det arbete som doktorand Ida Pesonen har gjort ”Forced vital capacity, total lung capacity and diffusion capacity in
idiopathic pulmonary fibrosis” (2). Tyvärr
kunde inte Ida själv presentera sitt arbete
eftersom hon var på forskarutbildning.

Lungfibrosregisterdagen avslutades med

att planerade forskningsprojekt presenterades och en summering av insamlade
prover i registrets biobank visades. Alla
hälsades slutligen välkomna till Karolinska i april 2019 då svenska lungkongressen hålls samt till nästa Lungfibrosregisterdag som redan nu är bestämd till 25
oktober 2019!

LISA CARLSON

Referenser:
1. Raghu G, Remy-Jardin M, Myers L J, Richeldi
L, Ryerson J C, Lederer J D, Behr J et al. Diagnosis of Idiopathic Pulmonary Fibrosis. An
Official ATS/ERS/JRS/ALAT Clinical Practice
Guideline. American Journal of Respiratory
and Critical Care Medicine 2018; 198: 5; 44-68.
2. Pesonen I, Gao J, Kalafatis D, Myllärniemi M,
Ferrara G, Sköld M. 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.

Hemrespiratorkurs 8 -10 maj 2019
Vi inbjuder till den 24:e nordiska kursen om respiratorbehandling i hemmet.
Kursen vänder sig till läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och tekniker och innehåller
rikligt med praktiska övningar.
Kurskostnad: 6000 kronor.
Kurstid: onsdag till fredag 8 -10 maj, start kl 13:00 och avslut kl 14:30.
Plats: Backagården i Höör, vi ordnar busstransfer ToR Lund/Sturup.
Mer kursinformation och kursanmälan finns på www.ucr.uu.se/swedevox
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Forskargruppen i Uppsala för lung-,
allergi- och sömnforskning
Vår forskargrupp arbetar huvudsakligen

inom tre områden: astma, allergi och
KOL, sömnrelaterade andningsstörningar
och lungrehabilitering. Nyligen så har vi
även påbörjat forskning inom lungcancer.
Tillsamman med forskargruppen för klinisk fysiologi, så driver vi en forskningsavdelning med 8 anställda forskningspersonal: (undersköterskor, sjuksköterskor,
BMA), 10 doktorander, 3 anställda ”post
docs” och en statistiker. På avdelningen
så har vi ett komplett lungfysiologiskt
laboratorium och full utrustning för polikliniska polysomnografier. De senaste tre
åren har vi publicerade vi över 50 originalartiklar i internationella tidskrifter. Vår
forskning har hittills huvudsakligen varit
klinisk och epidemiologisk, men tack vare
att ett stort anslag från Knut och Alice
Wallenbergs stiftelse kommer vi framöver även att kunna utveckla vår translationella astmaforskning tillsammans med
kollegor från prekliniska forskargrupper
vid Uppsala universitet. Forskargruppen
har ett stort internationellt samarbete där
universiteten i Reykjavik, Bergen och Verona samt Imperial College i London är
våra viktigaste partners. Vår forskargrupp
bedriver också astma och KOL forskning
tillsammans med forskare från primärvår-

den i vår sjukvårdsregion i PRAXIS och
TIE studierna. Här nedan redovisar jag
lite om vår epidemiologiska astma- och
KOL-forskning.
Varje år avlider över 4 miljoner människor

pga. astma eller KOL. Förekomsten av
astma och KOL ökade kraftigt i de flesta
länder under 1900 talet och idag så har
uppemot var tionde svensk astma och
samma sak gäller KOL om man tittar på
personer över 40 år. Syftet med vår epidemiologiska forskning är att undersöka
riskfaktorer och prognostiska faktorer vid
astma och KOL
Sedan 1990 har vi deltagit i studien
European Community Respiratory Health
Survey (ECRHS) och dess nordiska del
Respiratory Health In Northern Europe
(RHINE). I studien så har vi följt ett stort
antal personer som 1990 var 20-44 år
gamla. Den senaste uppföljningen gjordes 2010-2013. Alla deltagare har fyllt i
frågeformulär och många har också deltagit i en klinisk undersökning som omfattar spirometri, allergitestning, blod- och
urinprov med mera. Studien ha lärt oss
mycket om hur astma, KOL och allergier
uppkommer och kvarstår hos vuxna. Under 2016 och 2017, har vi utvidgat studien

till vuxna barn till deltagarna i RHINEstudien – den sk RHINESSA-studien. I
bild X så ser ni två lyckliga deltagare från
två generationer som fyller i RHINE/RHINESSA frågeformuläret.

Vår forskargrupp har också arbetat i
två andra stora populationsstudier: Burden of Obstructive Lung Disease (BOLD)
och Global Asthma and Allergy European Network (GA2LEN). Båda studierna arbetaa med identiska metoder som
ECRHS och vår forskargrupp kommer nu
att jobba med att sammanföra dessa tre
databaser till en, för att studera vissa aspekter såsom risk för exacerbationer och
reversibilitet.
CHRISTER JANSON

Professor

Non-invasiva mätmetoder
Lungan är ett mycket intressant organ

som kommunicerar med omgivningen
och lämpar sig väl för non-invasiva metoder för att få kunskap om både funktion
och inflammation. Vi kan låta patienten
andas in olika gaser för att mäta diffusion över alveolarmembranet (DLCO,
DLNO) men också analysera gaser som
produceras för att se om gasutbytet fungerar (syrgasupptag/koldioxidelimination),
vilka lungvolymer som finns och hur tömningen i lungan fungerar (N2-utsköljning),
om patienten röker (kolmonoxid) men
även inflammation där man kan använda
kväveoxid (NO), utandningskondensat,
flyktiga organiska ämnen, och senaste
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i raden utandade partiklar. Dessa noninvasiva teknikerna är en stor fördel för
både patient, kliniker, forskare och forskningspersoner.
I Uppsala har vi jobbat med utandat
NO sedan länge men 1996 gjordes upptäckten om flödesberoendet i och med
inköpet av en NO analysator. Nu mer än
20 år och fyra internationella riktlinjer
senare där forskargruppen medverkat,
den senaste 2017, vet vi hur dessa mätningar ska göras för att estimera bidrag
från centrala och perifera luftvägar. Det
vanligaste typen av mätning och som
används i kliniken är den vid en utandningshastighet om 50 mL/s (FENO50). Om

vi vill matematiskt modulera lungan görs
det med antingen linjär metod eller nonlinjär metod. Val av metod görs beroende
på vad man vill veta. Är man intresserad
av lungans perifera sjukdomar så mäts
alveolärt NO (CANO) med den linjära
metoden. Är man mer intresserad av att
veta hur luftvägens funktion är används
den non-linjära metoden för att få reda
på luftvägens diffusionskapacitet för NO
(DawNO) och innehållet av NO i luftrören (CawNO). Den senare metoden är till
nytta vid astmadiagnostik men även följa
behandling då eosinofilt inslag i astman
ger en ökad DawNO som i sin tur ger ett
förhöjt FENO50. Därför kan man inte rakt
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av använda normalvärden för FENO50
vid astma. Den non-linjära metoden
vi använder är framtagen av Marieann
Högman och Pekka Merilänen den s.k.
HMA-metoden. Vi jobbar tillsammans
med ett företag i Schweiz som har lagt in
dessa båda metoderna i sin NO analysator. Normalvärden för FENO50 vid olika
åldrar togs fram 2015 och samma sak för
NO-modelleringen 2017 av forskarna i
Uppsala i internationellt samarbete.
För närvarande använder vi alla NO-

teknikerna i olika studier. Vi har visat att
lungan kan anpassa sig till att ökat arbete

med ökade CANO för att förbättra syrgasutbytet i maratonlöpare. Flera sjukdomar med inslag av hypoxi kan också
ha höga halter av CANO och detta studerar vi för närvarande. En av studierna
är den s.k. TIE-studien (Tools Identifying
Exacerbation in COPD) vilken är avslutad i Dalarna, Gävleborg och Uppsala och
forskningspersonerna har följs under två
år. Här vill vi bl.a. veta om vad som korrelerar till ett högt CANO men även om
det finns inslag av astma i form av ökad
DawNO. I studien med KOL patienterna
måste man ta hänsyn till att de är rökare
eller ex-rökare och då sänks halterna av
NO vilka forskargruppen tidigare har

visat, ex-rökare når inte upp till normalvärdena. I en preliminär analys ser vi att
FENO50 sjunker med graden av lungfunktionsförsämring men vi har ännu inte
analyserat de alveolära värdena. I denna
studie används också olika lungfunktionsmätningar såsom mätningar av lungvolymer med kroppspletysmografi, diffusionskapacitet för kolmonoxid, ventilationsojämnhet med hjälp av kvävetutsköljning.
MARIEANN HÖGMAN

Professor em

Fysisk aktivitet/träning, fysisk kapacitet
samt fysiska tester vid KOL
Den fysiska aktivitetsnivån och den fy-

siska kapaciteten är låg i den allmänna
befolkningen och speciellt låg bland personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). En låg fysisk aktivitetsnivå
samt låg fysisk kapacitet är korrelerad
till låg livskvalitet samt ökad risk för
morbiditet hos personer med KOL. Rehabiliteringsinsatser i syfte att öka fysisk
kapacitet och aktivitet resulterar i goda
effekter på fysisk kapacitet/aktivitet och
livskvalitet.
Vårt huvudsyfte är att objektivt mäta
fysisk aktivitet och fysisk kapacitet hos
personer med KOL, studera effekter av
interventioner på livskvalitet, fysisk aktivitet, fysisk kapacitet, morbiditet och
mortalitet samt ta identifiera fysiska
tester i syfte att tidigt kunna identifiera
riskpatienter. I tre multicenterstudier undersöker vi olika delar av detta.
AMBOX-studien

KOL-patienter som har vilohypoxi (PaO2
< 7,3 kPa) har en dålig prognos, men behandling med oxygen förbättrar överlevnad och livskvalitet. En nyligen publicerad
studie kunde dock ej visa att extra syrgas
vid aktivitet till personer som var normoxiska i vila men sjönk i syrgasmättnad
under ansträngning (SpO2 < 88 %) minskade mortalitet, sjukhusinläggningar,
exacerbationer, livskvalitet eller fysisk
kapacitet. Det är dock osäkert om och hur
mycket dessa personer var fysiskt aktiva.
Lung & Allergiforum • Nummer 4/2018

I Ambox-studien (Ambulatory oxygen
during physical activity) undersöker vi
om extra oxygen under fysisk aktivitet
till patienter med KOL, som inte har
långtidsoxygen, men som desaturerar
(≤ 88 % och ≥ 4 % sänkning från vilovärdet) under ansträngning (6 min gångtest),
kan förbättras. Enligt powerberäkning behövs 144 patienter och hittills över 100
inkluderats från olika lungkliniker i Sverige samt från Helsingfors. Patienterna
randomiseras till att under sex månader
använda extra oxygen under fysisk aktivitet (≥ 10 min aktivitet) eller att inte
använda extra oxygen. Båda grupperna
stimuleras till att vara fysiskt aktiva respektive öka sin fysiska aktivitetsnivå med
en beteendeinriktad intervention under
sex månader. Uppföljning sker efter 6 och
12 månader.
Vill du läsa mer om studien kan du göra
det på Ambox hemsida, www.ambox.se
Bibehållande av fysisk aktivitet

Korta uppföljningstider på upp till sex
månader visar goda resultat av träningsinterventioner. Tyvärr finns det få studier
som följt patienterna under en längre
period (1-2 år) och dessa visar att patienterna återgår till det status de hade före
rehabiliteringen.
I bibehållandestudien undersöker vi
om patienter med KOL, som tränat minst
2 gånger per vecka under 8-12 veckor, kan
bibehålla sin livskvalitet, fysiska aktivi-

tetsnivå och fysiska kapacitet långsiktigt
(2 år) med en beteendeinriktad intervention. Patienterna randomiseras till en sex
månader lång beteendeintervention eller
till kontrollgrupp. Kontrollgruppen får vid
studiestart råd om nyttan av att fortsätta
vara fysiskt aktiva. Patienterna testas efter
6, 12 och 24 månader.
TRIAD-studien

Låg muskelmassa, nedsatt muskelfunktion och dålig nutritionsstatus är vanligt
hos personer med KOL. Muskelfunktionen och muskelmassan kan förbättras genom träning. Vi är i stort behov av enkla
fysiska tester som mäter muskelfunktion,
som kan användas i daglig klinisk verksamhet för att identifiera riskpatienter och
som kan utvärdera effekt av intervention.
I TRIAD-studien, som genomförts tillsammans med lungkliniken, Sahlgrenska
sjukhuset, har 100 patienter inkluderats.
Patienterna har vid studiestart bland annat genomgått ett stort antal enkla tester
för att mäta muskelfunktion. Därefter har
de följts under fyra års tid. Det återstår att
analysera samt rapportera data om vilka
tester som är bästa att använda i denna
patientgrupp och vilka tester som bäst
kan predicera morbiditet och mortalitet.
MARGARETA EMTNER

Professor em
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Inflammation och lungfunktion vid
obstruktiva lungsjukdomar
Utandat NO och kombination av
biomarkörer vid astma

Mätning av koncentrationen av kvävemonoxid (NO) i utandningsluft är idag
en klinisk rutinmetod för att bestämma
graden av steroidkänslig inflammation i
luftvägarna vid astma. För att kunna tolka nivåerna av utandat NO behöver man
förstå vilka faktorer som påverkar dessa
nivåer. Ett av våra forskningsområden
har berört vilka faktorer som påverkar
utandade NO nivåer och vi har kunnat
rapportera att rökning och allergisk sensibilisering, ffa mot pälsdjur, är två av de
viktigaste faktorerna som påverkar utandat NO både i en allmän population samt
hos patienter med astma. Vi har också
studerat den kliniska användningen av
metoden vid astma genom att undersöka
vilka trösklar för utandat NO ska användas för att förutsäga respons vid insätning
av inhalationssteroider samt hur metoden
kan användas i praktiken för att justera
den antiinflammatoriska behandlingen
vid astma. En ny användning av utandat
NO kan vara att studera responsen i utandat NO vid bronkdilatation och där
har vi kunnat påvisa i ett samarbete med
Professor Alain Michils forskargrupp vid
Fria Universitet i Bryssel att minsking av
utandat NO efter bronkdilatation identifierar astmapatienter med engagemang
av de perifera luftvägarna. Nu planerar vi
tillsammans en internationell multicentersstudie för att bekräfta dessa fynd samt
ytterligare utvärdera metoden.
En annan forskningslinje som vi har
jobbat med de senaste åren är att titta
på kombinationen av biomarkörer vid
astma, ffa utandat NO samt räkning av
eosinofila granulocyter i blodet. Dessa två
markörer har tidigare betraktats signalera
för samma inflammationsprocess i astma,
men med nuvarande kunskap vet vi att
detta inte är fallet. Vi var först att raportera i en studie baserad på en amerikansk,
befolkningsbaserad databas att samtidigt
förhöjda nivåer av de två markörerna
ökade risken för att individerna rapporterade astmasymtom eller astmaanfall
under det senaste året. Sedan dess har
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vi kunnat replikera dessa fynd även i en
population av barn och unga vuxna med
astma från Uppsala. Vi har dessutom kunnat rapportera att även andra markörer
av engagemang av eosinofila granulocyeter som kan mätas i efterhand på sparade blodprov kan användas för samma
syfte. En del av patienterna med astma
utvecklar sk fixerad obstruktivitet och vi
har nyligen rapporterat att eosinofilinflammationen är betydelsefull relaterad
till förekomsten av fixerad obstruktivitet.
Legitimerad läkare Ida Mogensen är doktorand i detta projekt och hon studerar
vidare kopplingen mellan fixerad obstruktivitet och inflammation i en annan
population. Hon kommer att dessutom
studera kopplingen mellan eosinofil inflammation och förändring av lungfunktion över tid i flera olika kohorter i ett
samarbete mellan Uppsala Universitet,
Gent Universitet, Groningen Universitet
och Göttingen Universitet, inom U4 Ageing Lung-projekten.
Bättre förståelse av den information
som vi får genom att mäta inflammationsmarkörer i blodbanan samt luftvägarna
kommer förhoppningsvis att leda till en
bättre riskstratifiering av patienterna
samt en mera riktad behandling för att
kontrollera olika typer av inflammation.
Genom att individanpassa behandlingen
kan vi förbättra sjukdomskontrollen och
förebygga försämringar.
Forcerad oscillationsteknik

Forcerad oscillationsteknik (FOT) är en
teknik som baseras på att mäta lungfunktion under vanliga andning med hjälp av
ljudvågor. Eftersom metoden kräver enbart tidalandning är det lättare att utföra
än vanlig spirometri för både barn samt
äldre, multisjuka patienter. Forcerad oscillationsteknik kan också användas för
att påvisa engagemang av perifera luftvägar. Vi har studerat tekniken vid astma
respektive KOL. Barnläkare Chatlotte
Heijkensköljd-Rentzhog har haft i sin
avhandling ett arbete där vi undersökte
det kliniska värdet av FOT-metoden. Hos
barn och unga vuxna med astma har vi

kunnat rapportera liknande värde för spirometri och FOT för att skilja personer
med astma från friska kontroller samt att
de parametrar som betraktas återspegla
de små luftvägarna relaterade till sämre
astmakontroll. I ett annat projekt, det s.k.
ANDAS-projektet, undersöker forskaren
Henrik Johansson, postdok i vår grupp,
om metoden kan identifiera objektiva förändringar i lungfunktion efter ansträngningsprovokation hos patienter som upplever ansträngningsrelaterad andfåddhet
där vi inte kunde påvisa några obstruktiva
förändringar med hjälp av klassik spirometri.
I samarbete med Professor Rafaelle
Dellacas forskargrupp i Italien undersöker vi även möjligheten att använda
oscillometritekniken för att bestämma
avstängningsvolymen, en annan parameter som återspeglar funktionen av de
perifera luftvägarna. Tillsammans har vi
varit delaktiga i en stor, internationell,
telemedicinstudie som har försökt använda FOT-mätningar i hemmet för att
identifiera i ett tidigt stadium försämringar hos KOL-patienter. Även om vi
inte kunde påvisa positiva utfall för hela
studiepopulationen, subanalyser utförda
bland patienter som har varit inlagda på
sjukhus pga sin sjukdom året innan studien kunde tyda på att det finns potential
för tekniken att förebygga exacerbationer
om man selekterar rätt patienter. Mera
studier för att bekräfta dessa fynd behövs.
I samarbete med Karolinska Institutet
och Göteborgs universitet undersöker vi
förutom de ovanämnda teknikerna även
andra tekniker som undersöker inflammation i luftvägar såsom flyktiga organiska ämnen i utandningsluft och partiklar
i utandad luft. Dessa tekniker är lovande
forksningsmetoder och vi vill närmare
undersöka metodernas kliniska värde.
ANDREI MALINOVSCHI

Professor
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Forskning Uppsala

Sömnforskning
"Eftersom kunskapen om sömnapné hos kvinnor
tidigare varit rejält eftersatt startade vi en stor
epidemiologisk studie på detta område år 2000."
Redan på tidigt 1980-tal blev sömnforsk-

ning en viktig del av forskningen på lungkliniken i Uppsala. Under handledning av
professer emeritus Gunnar Boman startade dåvarande underläkaren och numera professorn i Reykjavik Thorarinn
Gislasson sina epidemiologiska studier
på obstruktiv sömnapné. Bland annat
gjordes då den första befolkningsbaserade prevalensstudien på sömnapné. Fram
till dess hade sömnapné betraktats som
en mycket exklusiv och ovanlig diagnos.
Idag när sömnapné blivit en folksjukdom
är det lätt att le åt de kritiska röster som
höjdes mot resultaten som publicerades
1988 som visade att minst 1.3 % av medelålders män hade sömnapné.
Sedan dess har ett flertal avhandlingsarbeten gjorts med inriktning på
sömnstörningar, huvudsakligen i relation till andningsstörningar under sömn
eller lungsjukdomar. Eftersom kunskapen om sömnapné hos kvinnor tidigare
varit rejält eftersatt startade vi en stor
epidemiologisk studie på detta område
år 2000. Sedan dess följs en kohort på
drygt 7000 slumpvis utvalda kvinnor ur
befolkningen avseende sömnstörningar
och ett flertal av dem har genomgått ingående undersökningar med bland annat
polysomnografi, spirometri, glukosbelastning och carotisdoppler. Resultaten har
bland annat visat sömnapné hos kvinnor
är betydligt vanligare än man tidigare
trott och att det även i denna jämförelsevis friska kohort finns tydliga samband
mellan obstruktiv sömnapné under natten
och inflammatoriska parametrar, kardiovaskulära markörer, flertalet parametrar
inom det metabola syndromet och insulinresistens. ST-läkaren och doktoranden
Mirjam Ljunggren kunde även med data
från patientregistret och dödsorsaksregistret påvisa att kvinnor med symtom
på sömnapné har en ökad risk för att
utveckla hjärtsvikt. ST-läkaren och doktoranden Fredrik Sundbom har nyligen
påvisat att just kombinationen av astma
och sömnapné verkar särskilt ogynnsam
Lung & Allergiforum • Nummer 4/2018

Två fysioterapeuter har under senare år

Inom forskargruppen Lung-, allergi och sömnforskning i Uppsala ställer alla lojalt upp för
varandras studier. Här är det lungläkaren Jens
Ellingsen som just blivit uppkopplad inför
nattens polysomnografiundersökning inom
MUSTACHE-studien.

när det gäller effekter på inflammatoriska
parametrar, sömnarkitektur och nattlig
saturation. Just nu pågår också en jämförande studie på män; MUSTACHE-studien (Men in Uppsala; a study of Sleep,
Apnea and Cardiometabolic Health) (Se
foto) där vi också fokuserar närmare
sömnstadiernas betydelse för kardiovaskulära effekter av sömnapné.

disputerat på effekter av fysisk träning
och livsstilsintervention på sömnapné
och sömnbesvär. Här fann man bland
annat att ökad fysisk aktivitet har positiv
effekt på såväl snarkning som andra
sömnbesvär vilket inte kunde förklaras
av viktförändring. I en RCT-studie
där patienter som påbörjade CPAPbehandling randomiserades till livsstilsprogram eller kontroll-arm sågs en positiv
effekt på sömnapné i behandlingsarmen.
Ett annat forskningsområde är att studera
hur övervikt/fetma påverkar sömnbesvär,
nattlig saturation och även lungfunktion.
Förutom en pågående klinisk studie på
patienter med morbid fetma som startar
CPAP eller ventilatorbehandling används
också data från det mycket värdefulla
Swedevox-registret, både från CPAParmen och från hemrespiratorregistret
för patienter med obesitas-relaterad
hypoventilation. Lungläkaren Andreas
Palm disputerade nyligen på detta projekt.
I dagsläget är 5 doktorander, samtliga
kliniskt verksamma läkare, och 2 postdocs vid vår forskningsenhet engagerade
i olika sömnprojekt. Vi ser det som en stor
fördel att kliniskt verksamma får möjlighet
att varva klinik och forskningstid
vilket stimulerar till kliniskt relevanta
forskningsfrågeställningar och även höjer
kvaliteten på den kliniska verksamheten.
En av sömnforskarna i gruppen är Jenny
Theorell-Haglöw vars post-doc-vistelse i
Sydney har beskrivits i tidigare nummer
av Lung- och Allergiforum. Jenny arbetar
nu deltid som CPAP-sköterska och
forskar på 50 %. En rhinologiskt inriktad
ÖNH-läkare gör nu sitt doktorandarbete
i vår grupp där hon varvar kliniskt arbete
på sömnapnémottagningen med studier
på näsans roll för sömnapné och annan
sömnstörning och även betydelsen av
rhinit för CPAP-compliance.
EVA LINDBERG

Professor
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SV E N S K A LU N G KO N G R ES S E N 2019

Aula Medica • Stockholm • 3-5 april

Deadline för att skicka in abstracts:

1 februari, 2019
Deadline för tidig avgift:

22 februari, 2019
VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLM OCH SVENSKA LUNGKONGRESSEN 3-5 APRIL 2019!
Patientområde Lung- och Allergisjukdomar vid Karolinska Universitetssjukhuset samt Institutionen för
Medicin Solna, Karolinska Institutet lovar en innehållsrik och givande kongress med de senaste vetenskapliga
rönen blandat med oförglömliga sociala aktiviteter.
Programmet inleds med utbildningsdagen 3 april med temat interstitiella lungsjukdomar som till stor del
kommer att innehålla falldiskussioner.
Lungkongressen 4-5 april omfattar muntliga presentationer och posterdiskussioner av insända abstrakts.
Sessioner som belyser kronisk luftvägsobstruktion, idiopatisk lungfibros, svår astma och sarkoidos planeras.
Dessutom presenteras mottagare av SLMF forskningsanslag. Industrin bidrar som vanligt med utställning.
Svenska Lungsjuksköterskors Intresseförening (SLIF) har även separat program.
Den 2 april anordnar Svenska Föreningen för Allergologi (SFFA) sitt vårmöte på samma plats.
Notera redan nu dessa dagar i era kalendrar. Vi garanterar ett program i framkant och att Stockholm
kommer att visa sig från sin bästa sida!
Besök www.lungkongressen.se och www.slmf.se för mer information
Organisationskommitten

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 BiLevelbehandling 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
4-7 februari 2019
Tid:

Ett enda klick till rätt och säker läkemedelsanvändning

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

Medicininstruktioner Sverige AB · 031-779 99 87

Stripe_180x40mm_2018.indd 1

Lung & Allergiforum • Nummer 4/2018

2018-03-01 15:14

41

Annons

Specialistexamen

Specialistexamen 2018
Vi fortsätter att publicera frågor och svar från 2018 års specialistexamen, denna gång med svar från Savvas Papadopoulos,
Lungmedicin och allergologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

Fråga 5: Vid OSAS är CPAP en etablerad behandling. Vad är evidens gällande påverkan på mortalitet?
Finns det någon primär eller sekundärpreventiv effekt på exempelvis hjärtinfarkt, hypertoni och stroke?
Finns det brytpunkt åldersmässigt där CPAP behandling enbart är symtomatisk?
Svar från Savvas Papadopoulos.

Obstruktiv sömnapné (OSA) karakteriseras av repetitiva and-

ningsstörningar orsakade av partiell eller komplett obstruktion
av den övre andningsvägen under sömn. Andningsstörningar
i sin tur leder till korta sömnavbrott med en fragmenterad
nattsömn som följd. I Sverige beräknas cirka 600 000 individer
lida av måttlig till uttalad sömnapné och betraktas nuförtiden
som folksjukdom. OSA har rapporterats förekomma hos 10 %
av kvinnor och 20 % av män med ålder 30-60 år. 20 % av dem
har dagliga symtom. Vanliga symtom är snarkning, bevittnade
apnéer, orolig och fragmenterad sömn, regelbunden nykturi,
nattliga svettningar och reflux besvär samt ökad dagtidströtthet. Diagnosen sätts med hjälp av objektiv sömnundersökning
(polygrafi eller polysomnografi) genom att beräkna andningsuppehåll per timme (apné-hypopné index, AHI). Svårighetsgrad
definieras med AHI: 5-14 lindrig, 15-29 måttlig och ≥30 uttalad.
I 2016-års SESAR (Svensk Sömnapnéregister)-rapport är samsjuklighet hög bland patienter med sömnapné. Förekomsten av
hypertoni varierar mellan 39 och 56 % hos kvinnor och 38 och
56 % hos män. Enl. registret finns ett dosberoende samband mellan sömnapné och hypertension. Den kardiovaskulära samsjukligheten är stor och OSA är den vanligaste orsaken till sekundär
hypertension. Även metabol sjukdom är överrepresenterad hos
denna patientgrupp (1).
”Gold standard” för behandlingen av sömnapné är CPAP
(Continuous Positive Airway Pressure) som betyder andning
under ökat lufttryck och administreras via en flödesgenerator
med hjälp av en mask under sömnen. Observationsstudier rapporterat att CPAP har en skyddande effekt mot kardiovaskulära
händelser.
Andra studier har visat att långtids-CPAP-behandling reverserar

sympatetisk hyperaktivitet, minskar inflammatorisk och oxidativ
stress, återställer endotelialfunktion och förbättrar hjärtats
ventrikulär funktion. Med dessa effekter förväntas mortalitet
att minska.
Fu et al. utfört en metaanalys av 27 observationsstudier
med totalt 3 162 083 patienter som visat att uttalad men inte
lindrig eller måttlig OSA ökar risken både för allmän- och
kardiovaskulär mortalitet. Pat med uttalad OSA hade 113 % risk
för allmän- och 173 % risk för kardiovaskulär mortalitet. CPAP
behandling visades minska risken för båda. Ingen skillnad fanns
i kardiovaskulär mortalitet mellan den CPAP-behandlade och
den normala kontrollgruppen (2).
En metaanalys av 7 randomiserade kontrollerade studier
(RCTs) från Khan et al. visat en icke signifikant riskreduktion för
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M.A.C.E. (major adverse cardiovaskular events – stora negativa
kardiovaskulära händelser) med medel CPAP-användning 3,5
tim./natt. Risken minskade signifikant efter att studier med kort
CPAP användningstid exkluderades. Detta berodde framförallt
på en minskning i strokerisken. Ingen riskminskning av hjärtinfarkt, kardiovaskulär och allmänna mortalitet, förmaksflimmer
och hjärtsvikt kunde påvisas. CPAP visades förbättra dagtidssymtom och humör (3).
Yu et al. i en metaanalys av 10 RCTs fann ingen signifikant
association mellan CPAP-behandling och reducerad risk för
MACE, kardiovaskulär och allmän mortalitet. Ingen förbindelse påvisades mellan CPAP och akut koronarsyndrom, stroke,
instabil angina och hjärtsvikt. CPAP förknippades dock med
minskning av patientenssymtom och reducerad ångest och depression. (4)
I en annan nyligen publicerad metaanalys från Abuzaid et al.
har man granskat 4 dubbelblinda multicenter RCTs med totalt
3780 patienter. CPAP behandling hos patienter med måttlig till
lindrig OSA var inte associerad med reducerad risk för MACE,
kardiovaskulär mortalitet, hjärtinfarkt, angina pectoris, stroke,
eller TIA. 3 av de analyserade studierna inkluderade subgrupper
med CPAP kompliance ≥4 timmar. Subgruppsanalys på patienterna med god kompliance visat statistisk signifikant mindre
risk för MACE (5).
Förutom meta-analysen från Fu et al. inkluderade de övriga
den stora internationella multicenter SAVE studien (6). Studien
randomiserade 2602 patienter till CPAP eller vanlig behandling. Efter en medeluppföljningstid av ca 3,7 år, ingen skillnad i
MACE förekomst fanns mellan de 2 grupperna. Noteras dock
att medelkompliance låg på 3,3 tim./natt.
Trotts att påverkan på kardiovaskulära händelser med CPAP
behandling inte har kunnat påvisas finns viss evidens att CPAP
behandling> 4timmar/natt kan minska dessa risker.
Epidemiologiska studier har visat ökad prevalens av hypertoni, typ 2 diabetes och hjärt- kärlsjukdomar hos patienter med
OSA.
Resultat från individuella randomiserade studier har varit in-

konsistenta angående CPAP behandlingseffekt i blodtryck men
flera senare metaanalyser visat statistiskt signifikant reduktion
i blodtrycket (7).
HeartBEAT studie ytterligare förstärker dessa resultat. I
denna randomiserade kontrollerade studie 281 patienter med
måttlig-uttalad OSA randomiserades till livsstilsåtgärder (bl.a.
sömnhygien) alternativt CPAP eller oxygen nattetid. Hälften av
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patienterna hade kranskärlssjukdom och 88 % hade hypertoni
vid studiestart. Efter 12 veckor CPAP gruppen visat signifikant
lägre medel 24tim blodtryckjämfört med kontrollgruppen. Även
om effekten var liten (-2,8 mmHg) observerades hos patienter
som redan behandlades med antihypertensiva läkemedel (8).
I observationsstudier noterades viss korrelation mellan OSA,
insulinresistens och glukosintolerans. 15-30 % av patienter med
OSA har diabetes typ 2. CPAP effekt i glukosmetabolism är ett
kontroversiellt ämne (9). Ingen signifikant påverkan i HbA1c hos
diabetiker med CPAP behandling kunde påvisas i en metaanalys
från Fen et al. Subgruppsanalys hos patienter som har använt
CPAP ≥ 5 tim. kunde inte heller hitta någon effekt i glykemisk
kontroll. Liknande resultat observerades i HeartBEAT studie
som hade glukosmetabolism som en av sekundära utfall (9).
OSA hos äldre

Livslängden har ökat som resultat av medicinska framsteg. Bland
populationen finns en ökade grupp med äldre patienter där evidens för olika behandlingar och åtgärder oftast saknas. Orsak till
det är att de flesta vuxna sjukdomar har studerats i medelålders
personer. OSAS är inget undantag.
Incidens av OSAS ökar med åldern (10). Sjukdomens kliniska bild kan avvika hos äldre varför tillståndet är oftast
underdiagnostiserad hos denna patientgrupp. Studier har visat
att obehandlad uttalad OSA i äldre patienter ökar risken för
kardiovaskulär mortalitet jämfört med patienter utan OSA (11).
Den kliniska signifikansen av CPAP behandling är dock oklar.
Enbart fåtal studier har adresserat CPAP påverkan på mortalitet
hos äldre.
Nishihata et al. studerade 130 patienter med måttlig till uttalad OSA, anamnes av hjärt- kärlsjukdom och ålder mellan
65-86 år. Patienterna delades i 2 grupper, med eller utan CPAPbehandling. Denna retrospektiva observationsstudie visat att
CPAP-behandling minskade kardiovaskulär sjukdom inkluderat
sjukhusinläggningar på grund av hjärtsvikt, akut koronarsyndrom, arytmier, stroke och aortadissektion. Ingen påverkan på
mortalitet kunde påvisas men man föreslog att CPAP kan ha en
potentiell sekundärpreventiv effekt hos patienter med OSA och
tidigare kardiovaskulär sjukdom (12).
Ou et al. visat, i en prospektiv kohortstudie av äldre (>60
år) 130 patienter med måttlig-uttalad OSA, att mortalitet och
incidens av kardiovaskulära händelser var signifikant högre i
gruppen utan CPAP behandling. Multivariantanalys visat att
mortalitet hos äldre med OSA var signifikant korrelerad med
konservativ OSA-behandling (icke CPAP), sömnapnésgrad, hypertension, kranskärlsjukdom och diabetes (13).
Jämfört med de två ovannämnda studier har Lopez-Padilla et
al. studerat patienter med OSA över 80 års ålder. Medianöverlevnad var signifikant högre hos patienter som har fått CPAP
behandling. Tidigare stroke var associerad med mortalitet. Inga
statistiskt signifikanta skillnader i dödsorsaker fanns mellan de
studerade patienterna. (14)
Alla dessa studier visar att långtids CPAP-behandling kan ha
en potentiell effekt i mortalitet hos patienter med måttlig till
uttalad OSA. Stickprovsstorlek är dock relativt liten för att dra
definitiva slutsatser. Flera randomiserade studier krävs för att
klargöra sömnapnésroll och CPAP effekt hos äldre.
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Fråga 6: Utredning av lungcancer. Under senaste åren har flera nya undersökningstekniker tillkommit/
utvecklats vid utredning av lungcancer, både vad gäller bild- och funktionsundersökningar och invasiva
undersökningar. Några exempel är PET, EBUS, ergospirometri och även superdimension.
a. Vilken är dessa undersökningars roll i utredningen av lungtumör/lungcancer – reflektera över deras
plats i utredningen, fördelar och nackdelar med de olika undersökningarna och hur de lämpligen
användes eller inte användes.
b. Var bör undersökningarna lämpligen kunna utföras – och varför?
c. Finns det dessutom andra nya metoder som vi borde eller inte borde använda?
Svar från Savvas Papadopoulos.
Lungcancer är världens vanligaste cancerform men ligger på 5:e

plats i Sverige. Sjukdomen är den ledande orsaken till cancerdöd
i världen med 1,69 avlidna varje år (1). Tidig upptäckt och utredning är således av stort intresse för hälsoutövare.
De senaste åren nya metoder har implementerats eller börjat
implementeras i malignitetsutredning.
Positronemissionstomografi (PET)

Nuförtiden används PET/DT som kombinerar funktionell information från PET-kamera med anatomiska data från datortomografi (DT). PET tekniken baseras på användning av spårsubstanser med vanligast den 18-fluoro-deoxy-glukos (FDG).
Tekniken utnyttjar den ökade glukosbehov i vävnader med ökad
metabolisk aktivitet, som tumörer och inflammation. PET/DT
har högt sensitivitet men är mindre specifik, respektive 97 %
och 85 % (2). Dessutom har undersökningen ett högt negativt
prediktivt värde.
PET/DT har fått en ledande roll i stadieindelning av patienter med lokaliserad eller oligo-metastastatisk tumörsjukdom
där kurativt syftande approach kan övervägas. Detta innebär
såväl bedömning av mediastinal engagemang som utbredning
av eventuella fjärrmetastaser. Undersökningen används även
för karakterisering av perifera nodulära förändringar. Ett annat
användningsområde är dosplanering och bättre kartläggning av
strålningsområde inför kurativt syftande radioterapi.
Metoden har några begränsningar. Det finns vävnader i kroppen som har ökat FDG upptag vilken inte är patologiskt. Dessa
är hjärna, hjärta och urinvägarna. Som konsekvens kan de inte
med säkerhet bedömas med PET/DT. Låg aktivitet kan finnas i
tyreoidea medan upptag i larynx kan förekomma efter att man
har pratat.
Förändringar med storlek < 10 mm kan inte med säkerhet
bedömas på grund av hög risk för falsk negativ resultat. Samma
gäller för icke solida nodulära förändringar (t.ex. ground-glass
eller semisolida). Väl differentierade maligniteter som bronkioalveolär cancer eller carcinoider kan också ge falsk negativa fynd
(3).
Falsk positiva fynd beräknas förekomma hos 20-25 % av PET/
DT som används i utredning av lungcancer (3). Dessa kan bero
på inflammatoriska sjukdomar, lungemboli, och invasiva ingrepp
som biopsi eller strålbehandling (4).
Genom att utesluta fall där PET/DT varit negativ i mediastinum förlorar man 12 % patienter med dold N2 sjukdom varför
hos centrala tumörer, patienter med N1 stadium och förstorade
lymfkörtlar vid DT rekommenderas ytterligare åtgärder för stadieindelning.

Lung & Allergiforum • Nummer 4/2018

Metoden kan potentiell användas i kontroll och utvärdering
av behandlingen men flera randomiserade studier och standardisering av de uppmätta värdena krävs.
Patienter med diabetes behöver vara välkontrollerade i deras
blodsocker för att undvika falsk negativa resultat.
Ergospirometri (CPET – Cardio Pulmonary Exercise Testing)

Ergospirometri är en metod som har funnits i Sverige sedan
drygt femtio år och fått en roll i internationella riktlinjer för
preoperativ bedömning av patienter med lungcancer. Kardiologisk bedömning och beräkning av postoperativ FEV1 och DL,
CO (ppo-FEV1 och ppo-DL, CO) är de första steg för att avgöra
operabilitet.
Ett värde av ppo-FEV1> 40 % används för att skilja mellan
patienten med normal och ökad risk. Ppo-FEV1 < 30 % har
kopplats till hög perioperativ mortalitet upp till 60 %. Ppo-FEV1
tenderar att underskatta funktionell förlust i den tidiga postoperativa fasen och kan inte tillförlitlig förutspå komplikationer
i KOL-patienter. Flera studier visat att KOL-patienter kan ha
mindre postoperativ minskning av FEV1 jämfört med normala
individer, troligtvis sekundär till operationens volymreducerande effekt (5).
ppo-DL, CO 40 % är gränsvärdet under vilket bedöms att
patienterna har ökad risk.
Ergospirometri rekommenderas för bedömning av patienter
med gränsvärden (ppoFEV1 och ppo-DL, CO 30-40 %) inför
operation. Undersökningen värderar aerob kapacitet genom
beräkning av absolut syreupptag (oftast korrigerat till kroppsvikt VO2max) och koldioxidelimination. Ett VO2max värde i
intervall 15-19,9 talar för lätt ökad risk medan ett värde i intervall 10-14,9 talar för ökad risk för postoperativ mortalitet och
morbiditet (6,7).
Metoden har fördel att bättre skilja och bedöma patienter
med gränsfunktion och även vägleda angående bakomliggande
orsak till patientens funktionsbegränsning (kardiell, pulmonell,
muskulär genes). Ergospirometri är mer tidskrävande jämfört
med en sedvanlig spirometri och tolkningen kräver mer tid och
speciell utbildning. Tillgängligheten är en annan stor begränsning eftersom undersökningen inte har införts på alla sjukhus
(6,14).
EBUS (Endobronkiell ultraljud)

Det finns 2 typer av EBUS, en med radiell (R-EBUS) och en med
linjär ultraljudsprob (L-EBUS). L-EBUS utgörs av ett speciellt
bronkoskop med linjär ultraljudsprob och nålsystem. Man kan
under realtidskontroll utföra en punktion. L-EBUS är typen som
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är mest tillgänglig i Sverige både på Universitets och även på
några mindre sjukhus. Undersökningen används både i stadieindelning och även i diagnostiskt syfte. Indikationer för undersökningen vid mediastinala fynd är de följande: i) PET-positiva
lymfkörtlar, ii) lymfkörtlar ≥ 15 mm oavsett FDG-upptag, ii)
central tumörväxt och iii) lågt FGD upptag i primärtumören.
L-EBUS kan nå lymfkörtelstationer 2, 4, 7, 10 och 11.
Undersökningen är mindre invasiv och mer kostnadseffektiv
jämfört med mediastinoskopi. I de allra flesta fall utförs utan
generell anestesi. EBUS har visat sig ha låg komplikationsprofil.
För R-EBUS är risken för pneumothorax 0,8 – 2,1 %, infektion,
0,5 %, blödning 1 – 5 %. Mortalitet är extremt ovanligt (0,04 %)
(4).
När EBUS kombineras med EUS tillåter bedömning av nästan
alla mediastinala lymfkörtelstationer med en sensitivitet 93 %
(8).
ERS riktlinjer för EBUS och EUS 2015 rekommenderar staging av mediastinum hos patienter med tumör ≥3 cm även utan
tecken till engagemang i PET/DT samt ny bedömning efter neoadjuvant terapi. Minst 3 stationer (4R, 4L, 7) måste provtas hos
patienter med misstänkt icke småcellig lungcancer och onormal
mediastinum vid DT eller PET/DT. Det är dock vanligt i många
center att en så kallad ”hit and run” approach godtas som innebär att enbart misstänkta (vid DT eller PET/DT) lymfkörtlar
punkteras (8).
En annan nackdel är att preparatet är vanligast cytologiskt,
som kompenseras något med upprepade provtagningar. Bedömning av patolog under undersökningen kan öka den diagnostiska
säkerheten men oftast är en sådan möjlighet begränsad.
ENB (Elektromagnetisk navigationsbronkoskopi)

På den använder man ett elektromagnetiskt fält för att detektera en ”guide” i realtid. Guidesposition i bronkträdet korreleras
med CT-bilder som man har tagit i förväg. Dessa analyseras av
speciell mjukvara som används för att rekonstruera bronkträdet
virtuellt. Rutten planeras inför undersökningen och operatören
får aktiv vägledning under undersökningen något som liknar
bilens GPS-system. Undersökningen finns endast vid lungkliniken i Lund.
Metoden används för utredning av perifera nodulära förändringar som konventionell bronkoskopi inte kan nå. Det diagnostiska utfallet varierar mellan 55,7 och 94 % i olika studier
beroende på om denna kombinerades med andra metoder t.ex.
EBUS. Enbart ENB har dock lågt negativ prediktiv värde. Undersökning har en gynnsammare riskprofil för komplikationer.
Pneumothorax uppstår hos ca 1 % jämfört med 15 % vid transtorakal punktion som betraktas som ”gold standard” i utredning
av perifera förändringar. ENB är en tidskrävande undersökning
både i förberedelse och även under själva utförandet. Kostnaderna är dessutom betydligt större jämfört med en konventionell
bronkoskopi (US$ 3,719 enl. en kostanalys från 2012) (4,9).

Implementering av sådana metoder i mindre sjukhus är inte
rättfärdigande. En relativ stor mängd undersökningar behövs,
delvis för att kunna erbjuda en kosteffektiv verksamhet och
delvis eftersom den utbildande personalen måste kunna bibehålla kompetensen. Den sista återspeglas även i patientsäkerhet.
Dessutom forskning på de nyare metoderna kan bedrivas med
bättre förutsättningar i Universitetssjukhus där det finns tidigare
erfarenheter.
En metod som emellertid etableras och behovet väl överstiger
den initiala behöver sannolikt decentraliseras. Screeningmetoder alternativt undersökningar som skattar behandlingens respons skulle kunna vara några exemplar.
Nyare metoder

PET/MR är en metod som utforskas de senare åren och anser
har vissa fördelar jämfört med PET/CT. PET/MR kan ge högre
bildkontrast och bättre korrelation mellan PET och MR data
som anskaffas samtidigt. Undersökningen kan ge viss information om patofysiologiska processer samt har fördel av reducerad strålexponering. Bildkontrasten kan vara avgörande för att
bedöma tumörensavgränsning och invasions utbredning. I en
studie av 123 patienter med hög risk för malignitet fanns det
inga signifikanta skillnader i diagnostiskt utfall under helkroppsundersökning. Noterades dock att PET/MR kunde upptäcka
bättre hjärnmetastaser och benförändringar medan PET/CT
kunde upptäcka signifikant mera lungförändringar. PET/MR är
inte än validerat för att användas utan DT thorax (10).
Liquid biopsy har länge eftersträvats från patologerna.
Metoden definieras som analys av cell fri DNA (cfDNA) och cirkulerande tumörceller (CTCs) i blod eller urin. cfDNA frisläpps
i cirkulation från normala celler och celler som är involverade
i patologiska processer (t.ex. inflammation, neoplasi) genom
sekretion, apoptos eller nekros. Cirkulerande tumör DNA är
en subgrupp av cfDNA som tumörcellerna släpper och kan
innehålla olika genomändringar (t.ex. mutationer, kromosomomfördelningar). Potentiella användningsområde är i) tidigt cancerdiagnos, ii) bedömning av tumörheterogenitet (primär tumör
och metastasceller) iii) kartläggning av specifika mutationer som
kan användas i riktade terapier, iv) bedömning av respons efter
behandling, v) monitorering av recidiv och vi) kvantifiering av
terapiresistans (11). Molekylär analys av ctDNA hos patienter
med metastaserande icke småcellig lungcancer som inte lämpar
sig för annan utredning, är tillämpningen som har kommit närmare till lungmedicinsk klinisk praxis. Testet är tillgänglig från
ett schweiziskt företag och kan påvisa EGFR mutationer (12).
Även kombinationer av olika bronkoskopiska metoder prövas.
Herath et al. har provat utreda perifera nodulära förändringar
hos 6 patienter med en hybrid metod. Denna använder radiell
EBUS med ledare (Guided Sheath) och kryobiopsi. Man fick
malignitetsdiagnos hos 5 av 6 fallen medan inge pneumothorax
eller signifikant blödning rapporterades (13).

Lämpligt utförande

Ökande patientflöde sekundär till tidig upptäckt av noduli och
införande av standardiserade vårdförlopp ökar krav på snabb
utredning. En konsekvens av det är ett stigande antal diagnostiska undersökningar som dessutom måste utföras inom viss
tid. Ska alla sjukhus kunna erbjuda även de mer speciella undersökningarna?
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STIPENDIE FÖR SJUKSKÖTERSKOR
INOM LUNGSJUKVÅRD
SLIF utlyser med stöd av Boehringer-Ingelheim AB för tredje året, ett stipendium
om 25 000 kr som avses att användas för utbildning och/eller forskning som
bidrar till att ge ett mervärde till både hälso-och sjukvård inom lungmedicin.
Stipendiet kan användas till omkostnader i samband med fortbildning t.ex.
studiebesök, kongressresa eller till egen forskning, eget utvecklingsarbete eller
kvalitetsarbete.
Stipendiet delas ut en gång per år av SLIFs styrelse i samband med Svenska Lungkongressen och SLIF´s årsmöte. 2019 delas stipendiet ut 4 april i samband med
den Svenska Lungkongressen i Stockholm.
Du som arbetar inom lungmedicin, oavsett profession, är välkommen att nominera och
motivera ditt förslag till mottagare av 2019 års stipendium. Du kan nominera en grupp
eller en enskild person.
Mottagare av stipendiet ska vara sjuksköterska och medlem i SLIF.
Beslut om tilldelning fattas av SLIFs styrelse. Styrelsens beslut kan inte överklagas.
Vid utdelandet skall motivering av valet av mottagare presenteras för föreningen.
Nominering till stipendiet 2018 skall vara SLIFs styrelse tillhanda senast 15 mars 2018.
Nomineringen skickas till helene.wallstedt@akademiska.se
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Svenska föreningen för Allergologi

INBJUDER TILL

Angioödem och urtikaria

31 januari 2019, 08:30-16:00, Hotel Eggers, Göteborg
Varmt välkommen!
Arrangör: Svenska föreningen för Allergologi, SFFA, med ekonomiskt stöd från
läkemedelsindustrin.
Kontakt:

Mötet administreras av SFFA och Linné Travel, kontaktperson är Camilla Stattin

Kostnad: Mötet är kostnadsfritt för medlemmar av SFFA och det ingår kost & dryck. Resa
till och från mötet betalas av deltagaren. För att deltaga kostnadsfritt MÅSTE
du vara medlem i SFFA alt registera dig för medlemskap via www.sffa.nu
För icke medlemmar är kostnaden 500 SEK ex. moms.
Anmälan: Snarast, dock senast den 20 december 2018 på bifogat svarskort.
Faxa anmälan till Linne Travel , Att: Camilla, 08-662 08 85. Alternativt skanna in
anmälan och maila till camilla.stattin@linnetravel.se. Vänligen var noga med
att ange din mailadress då bekräftelse kommer ske via mail.

Varmt välkommen!
Patrik Nordenfelt
Vice ordförande SFFA

Mötet är sponsrat av läkemedelsindustrin som kommer ha utställning vid möteslokalen
ADRESSKÄLLA: SFFAs medlemsregister

Information om “Överenskommelse om samverkansformer mellan läkemedelsföretag och
medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvården” finns påwww.lif.se.

Program

Torsdagen den 31 januari 2019
09:00-09:20

Samling med kaffe

09.20-09:30

Moderator under dagen George Grantson

09:30-10:15

Svullnader
Janne Björkander

10:15-11:00

Hereditärt angioödem - Symptom, prevalens och diagnostik
Annika Wallin

11:00-11:15

Bensträckare

11:15-12:00

Hereditärt angioödem - Behandling, och behandlingsresultat
Patrik Nordenfelt

12:00-13:00

Lunch

13:00-13:45

Akuta och kroniska nässelutslag
Lisa Alenmyr

13:45-14:30

Barns svullnader och nässelutslag
Stefan Berg

14:30-15:00

Kaffe

15:00-15:45

Patientfall

15:45-16:00

Summering, utvärdering samt avslut

Mötet är sponsrat av läkemedelsindustrin som kommer ha utställning vid möteslokalen
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ASTA Dagarna - Göteborg, 11-12 april 2019
Vi kommer ha ett späckat program med intressanta
föreläsningar under dessa två dagar!
Program, information och registrering finner ni på ASTA:s
hemsida: astadagarna.se
Passa på att anmäla er innan den 1 mars, för att erhålla
den låga avgiften.
Vi kommer även i år utse årets ASTA, möjlighet till att
nominera årets ASTA kommer finnas på hemsidan
Varmt välkommen!
ASTAs styrelse och den lokala kommittén
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Styrelse
SLMF:s STYRELSE

SFFA:s STYRELSE

Stefan Barath
Ordförande
Sektionen för Lung- och allergisjukdomar
V.O. Hjärt- och lungmedicin
Skånes universitetssjukhus
221 85 Lund, Tel: 046-171565
ordforande@slmf.se

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

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

Patrik Nordenfelt
Vice ordförande
Medicinkliniken
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
patrik.nordenfelt@rjl.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

Maria Jenmalm
Vetenskaplig sekreterare
Klinisk immunologi, Linköpings Universitet
581 85 Linköping
maria.jenmalm@liu.se

Helena Engström
Facklig sekreterare
Ansvarsområde: Protokoll och kallelser
Lungmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset
581 85 Linköping, Tel: 010-103 00 00
facklig-sekr@slmf.se

Jon Konradsen
Kassör
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm
jon.konradsen@ki.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,
Tel: 018-611 00 00,
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,
751 85 Uppsala

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
171 76 Stockholm
marit.westman@karolinska.se
Erik Melén
Ledamot
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Kongresskalender

SLMF
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

28 mars

Precision Medicine in Allergy and Asthma
– New Possibilities?

Stockholm

3-5 april

Svenska Lungkongressen 2019

Stockholm

V 42

ST-kurs, tema: Astma och KOL

SFFA
2019
31 januari

Angioödem och urtikaria

Göteborg

25-26 mars

AIT grundkurs

Stockholm

28 mars

Vetenskapligt symposium “Precision Medicine in Allergy
and Asthma – New Possibilities?”

Stockholm

2 april

SFFA Vårmöte 2019

Stockholm

11-12 april

ASTA-dagarna

Göteborg

1-5 juni

EAACI Congress 2019

Lissabon, Portugal

SLMF – NYA MEDLEMMAR
ORDINARIE MEDLEMMAR
Hans Zingmark
Jenny Bosson
Damewood
Lena Damm

European Academy of Allergy
and Clinical Immunology
EAACI Congress 2019

1 – 5 June 2019
Lisbon, Portugal

ASSOCIERADE
MEDLEMMAR
SAMMANFATTNING
AV AVHANDLINGEN:
Julie Weidner
Sofia Mogren
Jenny Theorell-Haglöw
Mandy Menzel

