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Annons

Ledare SLMF

Bästa SLMFare

D

ags för ett nytt nummer av LOAF,
förhoppningsvis intressant för er
alla. Vi har ett nytt år framför
oss med samma stora utmaningar som
tidigare. Behovet av fler lungmedicinare
kvarstår även om vi nog tycker det ser ut
som om det vänt något. Fler söker och
får ST-tjänster än tidigare år och fler söker vikariat under utbildningen. Denna
”statistik” bygger inte på strikt vetenskap
utan på intervjuer av kolleger på ett flertal
lungmedicinska enheter.
Styrelsen har precis haft sitt årliga vinterinternat, denna gång i Sigtuna. Internatet varade från kl. 10.00 30/1 till 16.00
31/1, så många frågor blev genomgångna.
Denna gång låg huvudpunkten på samarbetet med vetenskapliga kommittén och
hur vårt samarbete ska struktureras. Förutom frågor kring hur vi ska möta bristen
på kliniska forskare kom vi överens om
att vi behöver ett fysiskt möte till per år,
vi kommer nu att träffas 4 gånger årligen.
En annan fråga som fick stort utrymme
handlar om vår ekonomi och budgetarbetet, SLMF har numera hjälp av SLF med
bokföring och fakturering. Medlemsregistret håller också på att bli komplett
vilket kommer att göra arbetet lättare för
kassaansvarig.
I samband med detta vill vi i styrelsen
be om ursäkt till de som fick kravbrev från
oss på medlemsavgift, detta berodde på
ett byte av bokföringsprogram och detta
ska inte kunna hända igen.
Utbildningssidan diskuterades också en

hel del, våra ST-utbildningar fungerar väl,
är välbesatta och man har till och med
fått lägga in en extra i thoraxradiologi i
Göteborg på grund av att det var så många
sökanden senast. SLMF:s samarbete med
Mediahuset kring Lungmedicinsk Road
Show fick väldigt bra betyg senast, varför en till är planerad till våren, inbjudan
kommer. Vad det gäller specialistexamen
är vi dock lite fundersamma varför det har
anmälts så få senaste året, det blev ingen
senast beroende på att det bara fanns en
anmäld. Vi behöver få ut informationen
om examen och skapa incitament för att
göra den. En diskussion som måste tas
med arbetsgivarna. Det kan förstås bero
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SLMF-styrelsens vinterplenum, där även vetenskapliga kommittéen deltog, ägde rum vid
Sigtunastiftelsen 30-31 januari.

på att det inte utbildats så många men
det borde finnas underlag framöver. 2016
utfärdade socialstyrelsen 17 st specialistbevis i lungmedicin, 2017 3 st och 2018
15 st. Några färre än åren 2012-13 då det
utfärdades 23 respektive 32 stycken.
SLMF:s hemsida är nu ombyggd, sidan är

numera responsiv på plattform så upplevelsen blir optimerad oavsett vilken
plattform man använder, dator, platta
eller smartphone. I samband med denna
ombyggnad blir också vårt medlemsregister omgjort, man har inloggning till sidan
och kommer då åt en del saker som inte
ligger ute annars. Man har också möjlighet att uppdatera sina uppgifter, adress,
mail och arbetsplats exempelvis så att till
exempel denna tidning kommer fram.
Registret ligger också till grund för ERSmedlemskapet och av det skälet är det
viktigt att det är korrekt. Vi uppmanar
er alltså att gå in på sidan och uppdatera
era uppgifter. Mer information om detta
kommer.
Vi hade också besök av våra hedersmedlemmar, Göran Boëthius och Hans
Gilljam, för diskussion kring hur vi kan
öka medvetenhet och tryck på politiker
kring tobacco endgame. Mer om detta
på SLK.

Har ni inte anmält er än till SLK i Stock-

holm, 3-5/4, så gör det, jag tror att vi kan
utlova ett trevligt och intressant möte
med stor möjlighet till nätverkande och
en givande utbildningsdag dessutom.
Som vanligt så kommer det att bli kongressmiddag, mingel, SLMF:s årsmöte,
tillkännagivande av hedersmedlem förutom mängder med intressanta föredrag,
så välkomna alla.
Skulle också vilja slå ett slag för EABIP:s
möte i Dubrovnik, ECBIP 8-11/5. Alla
med intresse för interventionell bronkologi är detta ett mycket bra möte.
Väl mött i Stockholm.

STEFAN BARATH

Ordförande SLMF
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Annons

Ledare SFFA

Kära allergiintresserade vänner

V

inter! I stora delar av Sverige har
det varit riktig vinter åtminstone
ett tag. I vissa delar är det fortfarande mycket snö och i andra delar har
vårvärmen försiktigt börja titta fram. Men
vem vet, kanske kommer det mer snö.
Fast när detta kommer ut i tryck så får vi
innerligt hoppas att våren gjort sitt intåg.
Att vara ordförande i SFFA innebär en
del arbete men också många intressanta
och roliga kontakter och möten. Från
SFFAs sida har vi tillsammans med Barnläkarföreningens Allergi och Lungsektion (BLFAL) drivit frågan om att kurser i
allergologi, i Socialstyrelsens regi, ska gå
varje år. En grupp med allergologer och
barnallergologer från olika delar av Sverige har arbetat med frågan under hösten. Vi har tillsammans fått igenom möjligheten att ge två ST-kurser i allergologi
årligen, i Socialstyrelsens regi, med start
2020. Då mycket vad gäller allergologi
är gemensamt för barnallergologer och
allergologer hoppas vi att kursutbudet ska
göra det lättare att bli allergolog respektive barnallergolog. Kurserna 2020 blir
”Astma och övre luftvägar hos barn och
vuxna” samt ”Överkänslighet och allergi
mot mat hos barn och vuxna”. Vi tror att
om vi arbetar tillsammans, barnallergologer och allergologer, så blir vi starkare
och har större möjligheter att påverka.
Det är viktigt med fortsätt utbildning
och förkovran och SFFA arrangerar två
utbildningsmöten årligen. Vårmötet som
hålls på olika platser i Sverige, i år i Stockholm, samt höstmötet som alltid hålls första fredagen i oktober i Stockholm. Våra
möten uppskattas och cirka 70-150 personer brukar komma. Vårmötet i Stockholm
2019 innehåller flera godbitar så som utredning och behandling av patienter med
svår astma, finns allergifria hundar, går
det alltid att hitta bakomliggande orsaker
till ont i magen och eksem samt hur vi kan
bemöta patienter/familjer som har en helt
annan världsbild än vi själva har. Även
SFFAs stora stipendium delas ut, i samband med årsmötet, till välförtjänta forskare. Just forskning är en mycket viktig del
för att utveckla allergologin i sjukvården.
Höstmötet i år blir det 31:a i ordningen
sedan starten och går av stapeln den 4 oktober 2019. Om du har förslag på områden som kan ingå i programmet så hör
Lung & Allergiforum • Nummer 1/2019

av dig till någon i styrelsen som hittas på
SFFA.nu. Förutom våra svenska möten
finns också de internationella och European Allergology And Clinical Immunology (EAACI) håller möte i Lissabon i år.
På EAACI-mötet i Lissabon blir det som
vanligt en svensk sammankomst med föreläsning och middag, den 3 juni.
Ett annat inte återkommande men
mycket spännande möte/konferens
kommer att gå av stapeln 5-7 februari
2020 i Astma och Allergiförbundets regi,
Toleranskonferens, och fokusera på allergisjukvården i framtiden. Ska vi få till ett
allergiprogram så som i Finland?

kymmer att de tekniska stöd som vården
investerar i inte alltid innebär den effektivisering som de borde göra och som vården är i stort behov av. Bekymmer med
en dysfunktionell digital arbetsmiljö är en
fråga som påverkar läkarna mycket i deras
kliniska vardag och som också samtliga
lokalföreningar reagerat på genom en
gemensam motion till fullmäktige 2018.
SFFA har på remissen svarat att vi ställer oss bakom önskan om en gemensam
policy för IT men påtalar i svaret att vi
tillstyrker vikten av patientens delaktighet men att patienten ser allt i journalen
kanske inte bara är av godo.

Annat som händer och som SFFA del-

I föreningen (SFFA) behöver vi också förhålla oss till nya lagar t.ex. GDPR. Vid
förfrågningar från World Allergy Association (WAO) om att delge WAO våra
medlemmar så är det inte så enkelt. Om
GDPR ska följas så kostar det mer än
det smakar då medgivande måste göras
skriftligt. Med all sannolikhet kommer vi
därför inte att delge WAO våra medlemmars namn och kontaktuppgifter.
Sist men inte minst så kommer lite
information om att det pågår ett arbete
utgående från Astma och Allergiförbundet tillsammans med professionen om det
heta och ständigt aktuella ämnet nötter
och jordnötter i skola och förskola. Planen är att ett policydokument ska komma
men helt enkelt är det inte. Så håll ut, det
kommer både ett policydokument så småningom men också en VÅR.
När våren kommer så kommer också
varje år frågan om varför det finns så få
allergologer framför allt för vuxna. Jag
uppmanar er alla att göra vad ni kan i era
respektive regioner för att påverka lokala
politiker och era egna sjukhus/kliniker att
arbeta för att få nya och fler ST-tjänster
i allergologi.

tar i är att svara på motioner/remisser
från Svenska Läkaresällskapet (SLS) och
Svenska Läkarförbundet (SLF). Vid senaste styrelsemötet diskuterades bland annat
SLS önskan och planering att alla sektioner i SLS ska gå med som medlemmar för
att öka demokratin. Det kommer då åligga
alla sektioner att betala för sina läkarmedlemmar till SLS (200 kronor/läkare) och i
gengäld behöver de medlemmar som nu
är med i SLS med ett personligt medlemskap inte betala. Vi har diskuterat den här
frågan på föregående årsmöte (2018) och
med svag majoritet vann förslaget att inte
gå med i SLS gemensamt. Frågan kommer att komma upp även på kommande
årsmöte och konsekvenserna om vi inte
går med i SLS måste beaktas. Ett problem
som fortfarande inte har någon lösning
är hur de medlemmar som är med i flera
sektioner ska belasta sin sektion dvs. vem
håller ordning på att man inte betalar
dubbelt för en medlem som är med i två
sektioner.
En annan fråga är den från SLF om
digitalt stöd i vården. Läkarförbundet
har förslag om en ”Policy för digitala
verksamhetsstöd och arbetsmiljö”. Digitaliseringen går mycket fort, innebär
stora möjligheter för hela samhället och
påverkar människor i deras vardag. Inom
hälso- och sjukvården är den digitala
utvecklingen bara i sin linda. Modern
digital teknologi kan underlätta mycket
för den enskilde patienten, anhöriga och
för vårdens personal. Men även om ambitionerna är höga t.ex. från Regeringen
med Vision e-hälsa 2025 så är det ett be-

CAROLINE NILSSON

Ordförande SFFA
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Aula Medica • Stockholm • 3-5 april

Program • (Preliminärt)
Torsdag 4 april

Onsdag 3 april
08.00
08.30
09.00

Registrering & kaﬀe
Registrering & kaﬀe

Välkomna
Magnus Sköld & Cecilia Bredin

Öppningsföreläsning

Utbildningsdag
Interstitiella Lungsjukdomar

09.30

Välkommen
Maryam Fathi

10.00

Dyspné
Magnus Ekström

Teamet runt den Kronisk lungsjuka
patienten – palliation
Peter Strang
2 muntliga abstracts
Moderator: Ludger Grote

Kaﬀe & utställning

10.30

11.30

Radiologi vid interstitiell lungsjukdom
med fall
Jenny Vikgren

12.00
12.30
13.00
13.30
13.40
14.00

Lunch &
utställning

Moderator: Anders Linden
Reversibel luftvägsobstruktion hos
patienter med KOL
Kjell Larsson
Kronisk luftvägsobstruktion hos
patienter med astma
Eva Rönmark
Betydelsen av tidiga händelser
Magnus Sköld

Lunch & utställning

SLMF

Styrelsemöte

SLMF

Möte för
Vetenskapliga
kommittén

Chefsgruppen
möter SLMFs
styrelse

Årsmöte

Kryobiopsi med fall
Stefan Barath

16.15
16.30
16.50

Nya Karolinska Sjukhuset
Cecilia Bredin

19.00

Socialstyrelsen - nivåstrukturering av
nationell högspecialiserad vård
Karin Dunér Lindqvist och Anna Lord

Tema 3: Svår astma

Moderator: Barbro Dahlén
Astma och värktabletter
- vad är problemet?
Barbro Dahlén
Molekylär subfenotypning av astma
Sven-Erik Dahlén
Behandling av svår astma med
termoplastik och biologiska läkemedel
Leif Bjermer

Årsmöte

SLMF

Prisföreläsningar
Moderator:
Stefan Barath

Omvårdnad vid IPF
Lottie Landenfelt
Gestré och Henrik
Ryftenius

REDOXstudien

SLMF
Styrelsemöte

SLIF

Kaﬀe &
utställning

Patientförening för
Lungﬁbros
Olle Setterberg

Kaﬀe &
utställning

15.30
15.50

18.00

Nya riktlinjer vid IPF - hjälper de oss?
Magnus Sköld
Precisionsmedicin vid lungcancerbehandling - vad är nytt?
Simon Ekman

Tema 4: Sarkoidos

Luftvägsregistret

Kaﬀe & utställning

15.20

17.15

Moderator: Cecilia Bredin

SLIF

SLMF

14.40

15.00

Tema 2: Hot topics

Lunch & utställning

Lunch &
utställning

Ergospirometri
med fall
Martin Anderson

Slät kopp kaﬀe

Tema 1: Kronisk luftvägsobstruktion Kaﬀe & utställning

Paus
11.00

Fredag 5 april

Chefsgruppen
möter SLMFs
styrelse

4 muntliga abstracts
Moderator:
Joseﬁn Sundh

SLIF
Det svåra samtalet
Erica Neumann

Postersessioner

Välkomstmingel i
utställningshallen
Kongressmiddag

Samling med mingel 19.00
Start för middag 19.30

Moderator: Johan Grunewald
Introduktion och immunologi
Johan Grunewald
Epidemiologi
Elisabeth Arkema
Patologens syn på sarkoidos
Cristian Ortiz-Villalon
Biologiska läkemedel vid sarkoidos
Susanna Kullberg
Hjärtsarkoidos
Pernilla Darlington

Ta-med-kaﬀe

Du hittar det det senast uppdaterade programmet och anmälan på
Svenska Lungkongressens hemsida: www.lungkongressen.se
Varmt välkomna till Stockholm!
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COPD Research Symposium

VIII Scandinavian COPD
Research Symposium
I november 2018 anordnades "VIII
Scandinavian COPD Research Symposium" och mötet gick som vanligt av
stapeln på Scandic Holmenkollen Park
Hotel i Oslo. Liksom tidigare presenterades dels "State-of-the-art" föredrag
och dels huvudfynd från yngre forskares doktorandarbeten.

S

yftet med mötet är att presentera
pågående forskning inom KOLområdet, samt att erbjuda en arena
för kliniker och forskare att mötas och utbyta erfarenheter. ”Holmenkollenmöten"
har arrangerats vartannat år sedan 2004
och jag hade själv förmånen att presentera resultat avseende minskad prevalens
av medelsvår till svår KOL från mitt avhandlingsarbete under mötet år 2016.
Den trevliga och informella atmosfären

i kombination med en hög vetenskaplig
nivå gjorde starkt intryck på mig, och när
det nu var dags igen två år senare var det
självklart för mig att delta. Även i år var
State-of-the-Art presentationerna imponerande och diskussionerna både trevliga
och givande.
Årets teman var ”Inflammation vid
KOL” och ”Komorbiditeter och andra
sjukdomar”. Mona Bafahdel, University
of Oxford, summerade kunskapsläget avseende eosinofiler och KOL och lyfte särskilt att förekomst av förhöjda eosinofiler
predikterar exacerbationer, försämrad
lungfunktion, mortalitet samt att de relaterar till svar på behandling med både inhalations och systemiska corticosteroider.
Hon avslutade med att kunskapsläget är
fortsatt begränsat avseende eosinofilernas

roll för patienter med KOL och att mer
forskning behövs å det snaraste. Magnus
Sköld, Karolinska Institutet, diskuterade
likheter och skillnader mellan KOL och
idiopatisk lungfibros (IPF) med avseende
på kliniska karakteristika, naturalförlopp,
riskfaktorer och behandling. Tidig identifiering av IPF är viktig då prognosen oftast är betydligt sämre än vid KOL, med
en uppskattad medianöverlevnad på endast 2–5 år. Båda sjukdomarna kan förekomma hos samma patient, uttryckt som
samtidig obstruktiv och restriktiv defekt,
lungvolymerna kan då vara normala men
diffusionskapaciteten (DLCO) påtagligt
sänkt. Lowie Vanfleteren, KOL-centrum
vid Sahlgrenska och Göteborgs Universitet, visade åhörarna hur vanliga olika
komorbida tillstånd är bland patienter

�

Scandic Holmenkollen Park Hotel. Foto: Lowie Vanfleteren.
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COPD Research Symposium

"De interaktiva sessionerna under ledning av Lowie Vanfleteren och
Magnus Sköld inbjöd till delaktighet i livliga diskussioner."

med KOL, och hur dessa kan grupperas
i kluster med distinkta kliniskt relevanta
skillnader. Vidare lyftes vikten av att den
personcentrerade vården för patienter
med KOL inte enbart fokuseras på luftvägshälsan – även behandling av komorbida tillstånd påverkar hälsostatus bland
patienter med KOL.
Från de yngre forskarna presenterades om komorbiditeter som exempelvis
osteoporos, mortalitet och exacerbationer
vid KOL och relationen till lungfunktion,
samt om hur ischemiska EKG-förändringar kan prediktera mortalitet även bland
individer med KOL utan känd hjärtsjukdom. Här lyftes även problem med
följsamhet till riktlinjer, kunskapsläge
och prioritering av KOL i primärvården,
och om hur de komorbida tillstånden
kan dominera på bekostnad av KOLdiagnostiken. Att vi bör utföra spirometri
på patienter med luftvägssymtom/luft-

vägsinfektioner, i synnerhet om de varit
exponerade för tobaksrök eller olika yrkesexponeringar, kan inte betonas nog
många gånger.
De interaktiva sessionerna under ledning

av Lowie Vanfleteren och Magnus Sköld
inbjöd till delaktighet i livliga diskussioner. Åhörarna fick via en app besvara flervalsfrågor efter att ha presenterats med
patientfall eller frågor avseende riktlinjer
för KOL, och hur (olika) vi hade svarat
redovisades på en stor skärm. Detta skapade inte bara debatt utan även väldigt
god stämning och ett och annat riktigt
gott skratt. Vid den sedvanliga (och utmärkta) middagen genomfördes också
den numera legendariska ”Scandinavian
Song Contest”. Liksom för två år sedan
segrade det danska teamet ledda av den
karismatiske Anders Løkke. Vi svenskar
behöver nog vässa vårt bidrag ordentligt
om vi ska ha en chans nästa gång!

Mitt huvudintryck av mötet är fortsatt
mycket positivt, och jag hoppas kunna
delta vid nästa tillfälle igen. Avslutningsvis vill jag tacka organisationskommittén Anne Lindberg, Sverige, Are Martin
Holm, Norge, Ole Hilberg, Danmark
och Terttu Harju, Finland, och självklart
även Boehringer Ingelheim som återigen
sponsrade detta givande symposium.

HELENA BACKMAN

Statistiker och Projektledare, PhD
OLIN-studierna och Umeå Universitet

Deltagarna vid VIII Scandinavian COPD Research Symposium år 2018 i Holmenkollen.
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SLMFs Forskningsanslag

Fortsatt stark och bred lungmedicinsk
forskning i Sverige
Med stor glädje kan SLMF´s styrelse
presentera årets mottagare av SLMF´s
stora forskningsanslag – Josefin Sundh
från Örebro och Terezia Pincikova från
Uppsala. Sammanlagt 15 forskningsbidrag
skickades in och bedömningskommittén
bestående av Tarja Saaresranta (Turku,
FI), Elisabeth Bendstrup (Aarhus, DK),
Ane Johannessen (Bergen, NO), Christer

Jansson och undertecknad genomförde en
standardiserad bedömning av alla bidrag.
Vi har använt oss av ett poängsystem för
kriterier som vetenskaplig kvalitet, klinisk
betydelse och kompetens/genomförbarhet. Alla ansökningar fick genomgående
höga poäng och slutresultatet efter alla
bedömningar blev mycket jämt. I enlighet
med tidigare traditioner valdes en pris-

tagare med senior status och en kollega
som befinner sig i ett tidigare stadium av
forskningskarriären. Här nedan presenterar Josefin och Terezia sina vinnande
forskningsprojekt för oss alla. Stort grattis
till anslagsmottagarna och en intressant
läsning önskar,
LUDGER GROTE

Vetenskaplig sekreterare SLMF

BRONCHIOLE – en pragmatisk studie
om betablockad vid KOL
Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)
är som bekant en av våra stora folksjukdomar, med en ökad mortalitetsrisk jämfört med normalbefolkningen.
Utgångspunkten för studien BRONCHIOLE är en strävan efter att försöka
förbättra förutsättningarna för denna
patientgrupp. Jag är därför oerhört glad
och hedrad över att tilldelas SLMF:s
forskningsanslag 2019.
KOL och hjärt-kärlsjukdom

Vid KOL föreligger risk för exacerbationer och ökad mortalitet (1, 2), men det
är också vanligt med samtidig hjärt-kärlsjukdom i form av cerebrovaskulär sjukdom, ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt
och förmaksflimmer (3). Den vanligaste
underliggande dödsorsaken vid KOL är
inte heller lungsjukdomen i sig, utan kardiell sjukdom (4). Det finns god evidens
för att behandling med kardioselektiva
beta-1-blockerare minskar mortaliteten
vid kronisk hjärtsvikt och efter genomgången hjärtinfarkt, även vid samtidig
KOL (5-8). Trots detta är patienter med
KOL och kardiell sjukdom kraftigt underbehandlade med betablockad (9, 10).
Med detta som utgångspunkt började
år 2016 en diskussion mellan bland annat
undertecknad och Ole Fröbert, professor i kardiologi vid den då nyblivna gemensamma Hjärt-lungkliniken i Örebro.
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Professor Fröbert är ett välkänt namn inte
minst för att ha utvecklat begreppet registerrandomiserade studier (11) och även
inspirerat till den första lungmedicinska
rRCT:n REDOX (12). Vid gemensamt botaniserande i litteraturen konstaterade vi
att det finns ett flertal observationsstudier
som indikerar att betablockad vid KOL
är associerad med både minskad mortalitet och minskad exacerbationsfrekvens
oberoende av om samtidig overt hjärtsjukdom föreligger eller ej (7, 13, 14). Det
finns också en metaanalys från Cochraneinstitutet som fastställer att selektiv beta-

blockad inte ger någon signifikant negativ
effekt på lungfunktion eller respiratoriska
symptom (15).
Det har på flera håll påpekats att den
potentiella nyttan av betablockad vid KOL
även utan känd kardiell indikation borde
undersökas vidare i behandlingsstudier
(7, 13, 14, 16, 17). Det fanns dock tidigare bara en studie registrad på området,
med det primära utfallsmåttet exacerbationsfrekvens (18), och detta ledde fram
till arbetet med studien BRONCHIOLE
(Beta-blockeRs tO patieNts with CHronIc
Obstructive puLmonary diseasE).

Sponsor Ole Fröbert och primary investigator Josefin Sundh.
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Figur 1. Flödesschema BRONCHIOLE

Potentiella effekter av betablockad vid
KOL

En fundamental fråga är förstås om det
finns några möjliga teoretiska förklaringar till en eventuell generell effekt av
betablockad vid KOL. En möjlig förklaring är en primärpreventiv effekt mot
insjuknande i hjärt-kärlsjukdom. En
nyligen publicerad dansk observationsstudie visar minskad hospitalisering och
mortalitet pga KOL vid antihypertensiv
behandling med betablockad jämfört med
andra preparat (19). En annan intressant
faktor är att hjärtfrekvensen i vila är generellt förhöjd vid KOL, och associerad
med både ökad totalmortalitet och ökad
specifik kardiovaskulär dödlighet (20).
Hjärtfrekvensen ökar med graden av
lungfunktionsnedsättning och predikterar
ökad mortalitet vid alla stadier av KOL,
och har därför identifierats som potentiellt mål för intervention med betablockad
(16). Vid KOL föreligger ibland förhöjt
pulmonellt tryck och högerkammarsvikt
som leder till nedsatt cardiac output även
vid bevarad vänsterkammarfunktion (21),
och betablockad skulle kunna motverka
detta. En annan föreslagen effekt är att
beta-1-blockad trots den relativa kardioselektiviteten skulle kunna tänkas motverka den nedreglering av beta-2-receptorer
som sker vid regelbunden inhalation av
beta-2-agonister (22). Detta skulle i sin tur
kunna leda till ökad effekten av samtidigt
given inhalerad beta-2-agonist, och på så
sätt minska risken för exacerbationer.

ett år. Sekundära frågeställningar är om
betablockad minskar riskerna för total
och orsaksspecifik död, KOL-exacerbationer eller kardiovaskulära händelser.
Sample size (n =1700) är beräknat för att
besvara huvudfrågeställningen, och de sekundära analyserna görs för att deskriptivt kunna studera eventuella skillnader
mellan komponenterna i det sammanslagna primära utfallsmåttet.
BRONCHIOLE är en sk pragmatisk
studie, dvs en studie som kännetecknas av minimerat antal inklusions- och
exklusionskriterier, minskat antal uppföljningsbesök, samt att interventionen
görs i tillägg till standardbehandling utan
placebokontroll. Pragmatiska studier har
ofta fördelen av högre extern validitet och
generaliserbarhet, pga att även äldre och
multisjuka patienter kan inkluderas (23,
24). Interventionen sker med metoprolol
50 mg med upptitrering till måldos 100

mg, och uppföljning sker efter 1 mån, 6
mån och ett år (se Figur 1 med flödesschema).
Inklusionskriterier är KOL definierat
som FEV1/FVC <70 i kombination med
exponering för gas, damm eller rök, ålder minst 40 år, samt sinusrytm 50-120/
min. Exklusionskriterier är överkänslighet mot metoprolol, AV block II, III eller
sjuk sinusknuta utan pacemaker, förmaksflimmer/fladder, vänstersidig hjärtsvikt,
kliniska tecken till eller tidigare känd
cerebrovaskulär sjukdom eller ischemisk
hjärtsjukdom, kritisk perifer ischemi, systoliskt blodtryck <90, samtidig svår astma, befintlig betablockad eller pågående
KOL-exacerbation.
Endpointdata erhålls från Dödsorsaksregistret, Patientregistret samt via anamnes och journalgranskning i samband
med uppföljningsbesöken. För värdering
av adherence planeras även datauttag från
Läkemedelsregistret.
Studien styrs från Örebro, med undertecknad som primary investigator
och Ole Fröbert som sponsor. Projektet
genomförs i nära samarbete med Avdelningen för kliniska prövningar (AKP) i
Örebro, som bidrar med både studiebesök, projektkoordinering och monitorering. Hösten 2017 godkändes projektet
av Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket, under våren 2018 färdigställdes en webbaserad kombinerad eCRF och
randomiseringsmodul (Smart-Trial), och
juni 2018 registrerades studien på ClinicalTrials.Gov. Pilotfasen i Örebro startade
juli 2018, och har lett till smärre förtydliganden av eCRF/studieprotokoll. Inklude-

BRONCHIOLE

Studien BRONCHIOLE har som primärt
syfte att undersöka huruvida behandling
med betablockad till patienter med KOL
utan manifest hjärt-kärlsjukdom skyddar
mot ett kompositmått av exacerbationer,
kardiovaskulära händelser och död efter
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Forskningssköterska Kicki Degner och projektkoordinator Lena Irvhage vid AKP.
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ring i Örebro sker av undertecknad dels
under vanlig klinisk tjänstgöring, och dels
på AKP av externa deltagare som anmält
sig efter brevinbjudan och annonsering.
Studiemedicinen förskrivs på vanligt sätt,
men med fakturering till projektet. I oktober 2018 påbörjades inkludering vid första externa site (Karolinska Trial Alliance). Till dags dato har totalt 158 patienter
inkluderats varav 112 i Örebro. Ytterligare
ett drygt tiotal center har samtyckt till att
deltaga i projektet, och avtalsskrivning
och startmöten genomförs under första
kvartalet 2019. Detta har möjliggjorts
via extern finansiering, förutom från
SLMF även via Vetenskapsrådet, Regionala Forskningsrådet, ALF-projektmedel
Region Örebro Län och strategiska projektmedel från Örebro Universitet. Inkludering beräknas preliminärt fortgå under
2019 och 2020 med uppföljning fram till
december 2021.
Sammanfattningsvis finns pga stort li-

dande, ökad mortalitet och höga hälsoekonomiska kostnader ett stort förbättringsutrymme avseende möjliga interventioner vid KOL (1-3, 25). Behandling med
peroral betablockad skulle vara enkel,
billig och lätt att implementera, och en
eventuell påvisad nytta på viktiga patientrelaterade utfallsmått skulle vara av stor
betydelse för denna stora patientgrupp.
Det är därför angeläget att genomföra
BRONCHIOLE, för att försöka utröna
om betablockad kan vara av generell nytta
vid KOL. Vi ser också projektet som ett
utmärkt tillfälle till nationell samverkan
inom lungmedicinsk forskning, och ser
verkligen fram emot det fortsatta samarbetet med alla medverkande enheter.
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Kronisk obstruktiv lungsjukdom:
Behov av behandlingsprediktiva
markörer och omklassificering

K

ronisk obstruktiv lungsjukdom
(KOL) tillhör de största folkhälsosjukdomar och förväntas bli den
fjärde viktigaste mortalitetsorsaken år
2030 (1). Sjukdomen karaktäriseras av
progredierande icke-reversibel obstruktivitet associerad med kronisk luftvägsinflammation. Typiska KOL-patogener som
Haemophilus influenzae, Moraxella ca
tarrhalis och Streptococcus pneumoniae
orsakar akuta KOL-exacerbationer och
kan även kroniskt kolonisera KOL-patienternas lungor, vilket i sin tur driver inflammation och progression av lungsjukdomen. Nuvarande underhållsbehandling av
KOL är symtomatisk, lungfunktions- och
symptom/exacerbationstyrd och vänder
inte sjukdomens progressiva förlopp (2).
Kliniker och forskare har emellanåt blivit
alltmer medvetna om KOL-sjukdomens
symtommässiga och patofysiologiska
heterogenitet och världen fortsätter jakten på lämpliga behandlingsprediktiva
markörer och biomarkörer som skulle
kunna definiera olika subgrupper av KOLpatienter baserat på deras långsiktiga
prognos, behandlingssvar på inhalationer/
antibiotika/steroider och patienternas
kliniska/patofysiologiska fenotyp.

vi ingen bra prognostisk markör för den
långsiktiga prognosen hos CF patienter.
Lungfunktionsmåttet FEV1 är den mest
använda markören med viss koppling till
prognos, men har låg känslighet både vid
lindrig och vid grav lungsjukdom, och
dess prognostiska värde är starkt begränsat (7-8). Därför behövs bättre biomarkörer som kan flagga för tidpunkten
när det finns behov av att intensifiera behandlingen för att på så sätt skjuta upp
lungtransplantation eller förlänga livet.
Innate-liknande T celler: Nyligen
upptäckta MAIT och iNKT celler

Innate-liknande T-celler är en subgrupp
av lymfocyter som omfattar MAIT celler
("mucosa-associated invariant T cells")
och iNKT celler ("invariant natural killer T cells"). Dessa celler uttrycker s.k.
semi-invariant T-cell receptor och kan
agera väldigt snabbt när en infektion
bryter ut, varför de anses vara bron mellan det medfödda och det adaptiva im-

munförsvaret (9-10). De har förmåga att
snabbt förflytta sig till infektionsstället
och effektivt bekämpa infektionen, långt
innan det adaptiva immunförsvaret (dvs.
antikroppsproduktion och aktivering av
klassiska T celler) sätts igång. De flesta
data som samlats in hittills om dessa celler kommer från djurförsök och in vitro
experiment, och tyder på att MAIT celler spelar roll vid både akuta och kroniska
luftvägsinfektioner, och att det kanske
är just hos individer som är infektionsbenägna som MAIT celler avgör om infektionen hålls under kontroll eller inte
(11-14). Några studier har även gjorts på
människor: Man har bl.a. visat att MAIT
celler motverkar Haemophilus influenzae
infektion och att denna process hämmas
signifikant av steroider (15). MAIT cellernas frekvens i blodcirkulationen har visats vara lägre hos KOL-patienter jämfört
med friska kontroller och man har även
sett viss koppling till sjukdomsgraden och
CRP-nivåerna (16).

Cystisk fibros: Behov av bättre
prognostiska biomarkörer

Cystisk fibros (CF) är en ärftlig sjukdom
som orsakas av en defekt i ett protein
benämnt Cystic fibrosis transmembrane
conductance regulator, vilket leder till att
epiteliala organ inte fungerar normalt.
Upprepade lunginfektioner leder på sikt
till drastiskt minskad lungfunktion. Multipla studier har bekräftat att progression
av CF-lungsjukdomen är starkt korrelerad
med kolonisering av luftvägarna med bakterien Pseudomonas aeruginosa (3). Dessutom finns det andra bakterier som bidrar
till försämring av CF-lungsjukdomen,
såsom t.ex. Staphylococcus aureus och
olika gramnegativa bakterier (4-6). När
lungfunktionen blivit alltför dålig kvarstår
endast lungtransplantation som det enda
rimliga behandlingsalternativet. Idag har
Lung & Allergiforum • Nummer 1/2019

Bild 1. Med hjälp av ELISA mäter vi koncentration av relevanta cytokiner och kemokiner i
blodcirkulationen.
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Hypotes

Bild 2. De två stora flödescytometrimaskinerna heter Daniel och Victoria.

De flesta av ovan nämnda KOL- och CFpatogener producerar sådana antigen
som känns igen av både MAIT och iNKT
celler. I vår pilotstudie av tretton CF-patienter var frekvensen av MAIT och iNKT
celler i blodcirkulationen positivt korrelerade med lungfunktionen (bl.a. FEV1,
FVC, PEF). Vi tror att innate-liknande Tceller spelar en viktig roll för infektionskontroll i lungan, vilket i sin tur förväntas
påverka lungfunktionen positivt på längre
sikt. I första hand vill vi därför undersöka
om frekvensen eller fenotypen av innateliknande T-celler i blodcirkulationen korrelerar med lungfunktionen, övriga funktionsstatuset eller med livskvalitén hos
KOL- och CF-patienter. Dessutom vill vi
studera de innate-liknande T-cellernas
prognostiska och behandlingsprediktiva
värde och vi hoppas att vi skall kunna
använda oss av dessa celler i den kliniska
handläggningen av KOL- och CF-patienter redan om ett par år.
Forskningsprogram: Ett avancerat
translationellt forskningsprojekt

Bild 3. Analyserna utförs på labbet vid Centrum för Infektionsmedicin (CIM), som ligger i
Huddinge sjukhus.
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KOL- och CF-patienter samt matchade
friska kontroller rekryteras och vi isolerar plasma och mononukleära leukocyter
från deras blod. Patienterna gör även ett
handstyrke-test, 30-meters eller 6-minuters gångtest, fullständig spirometri och
halvminut sit-to-stand test, samt fyller
i en sjukdomsspecifik livskvalitétsenkät
(CAT, mMRC, CFQ-R). De insamlade
proverna kommer att analyseras med
hjälp av ELISA (Bild 1), flödescytometri
(Bild 2), Luminex och infektions-immunologiska funktionsanalyser (Bild 3). Vi
ska studera om frekvensen eller fenotypen
av MAIT eller iNKT celler korrelerar med
de utförda fysiologiska undersökningarna
eller med livskvalitén. Vidare ska de rekryterade patienterna följas prospektivt
till kombinerat utfall omfattande död eller lungtransplantation. Kliniskt relevanta
variabler som antal dagar på antibiotika/
steroider, antal exacerbationer, antal sjukhusinläggningar, 2- och 4-års mortalitet,
ska registreras. Innate-liknande T-celler ska analyseras i relation till de ovan
nämnda kliniska variablerna, för att utvärdera deras prognosprediktiva och behandlingsprediktiva potential. Preliminära resultat tyder på att KOL patienternas
MAIT celler skiljer sig från MAIT celler
isolerade från friska individer och att det
finns kopplingar till symptom, prognos
och fysiologiska mätningar.
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Unikt samarbete

Ovanstående forskningsprojekt är ett
unikt samarbete mellan undertecknad
och Prof. Johan K. Sandberg som har unik
expertis inom T-cells immunobiologi med
särskilt fokus på innate-liknande T-celler,
Prof. Lena Hjelte som har unik CF-expertis, Prof. Christer Janson med unik KOLexpertis och Prof. Andrei Malinovschi
med unik lungfysiologisk expertis. Denna
starka konstellation innebär enastående
kompetens som krävs för att genomföra
detta avancerade translationella forskningsprojekt.
Förväntningar

Vi förväntar oss att detta forskningsprogram kommer att öka vår förståelse av
innate-liknande T-cellernas roll i lungans
immunförsvar, och även generera ett eller
flera värdefulla och kliniskt användbara
biomarkörer.
TEREZIA PINCIKOVA
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Obesity, Sleep and Sleep-Disordered
Breathing
Avhandlingen ”Obesity, Sleep and Sleep-Disordered Breathing” försvarades
9 november 2018 av Andreas Palm, lungläkare i Gävle.
Fakultetsopponent: Professor Ludger Grote, Göteborg
Bakgrund

Mål och metoder

Lungmedicin är en specialitet i förändring. Det pågår en global fetmaepidemi
och fler och fler patienter med överviktsrelaterade andningsbesvär tas om hand
inom specialiteten. I Sverige har andelen
vuxna med fetma med ett BMI ≥30 ökat
från 5 % till 14 % mellan 1980 och 2015.
Andelen personer som klassificeras som
överviktiga med BMI ≥25 var 2015 42 %
av männen och 29 % av kvinnorna. Parallellt med detta ökar folksjukdomar kopplade till fetma såsom hjärt-kärlsjukdomar
och diabetes.
Mera godartade sömnstörningar, som
att inte kunna sova utan nattliga uppvaknanden är också kopplade till övervikt
och så även allvarliga sömnrelaterade
andningsstörningar (SDB), obstruktiva
sömnapnéer (OSA) och obesitas hypoventilationssyndrom (OHS). Sömnstörningar är associerade med sänkt livskvalitet och dagtrötthet och OSA och OHS
även med en ökad förekomst av diabetes
och en ökad sjuklighet och dödlighet i
hjärtkärlsjukdom. Insulin-lik tillväxtfaktor-1 (IGF-1) är en viktig mediator
av effekten av tillväxthormon och har
också blodsockersänkande egenskaper.
Nivåerna är låga hos överviktiga personer och hos personer med OSA. Låga
nivåer är också associerade med förstadier av diabetes och hjärt-kärlsjukdom.
Behandlingen för OSA är företrädesvis
övertrycksandning via näsmask (CPAP)
medan svårare fall av OHS behandlas
med hemrespirator.
Sedan tidigare är det känt att mer godartade sömnstörningar är mer vanliga
hos kvinnor medan OSA är vanligare
hos män. Det är viktigt att utan onödigt
dröjsmål diagnostisera OSA och OHS
och sätta in adekvat behandling. Fördröjd
diagnostisering av dessa tillstånd och
dålig följsamhet till behandling är stora
kliniska problem som behöver belysas.

Studie I syftade till att utvärdera vilken
roll övervikt och viktuppgång har för utveckling av sömnstörningar. Här svarade
1896 män och 5116 kvinnor på enkäter
vid studiens början och vid uppföljning
efter 10 till 13 år. Förekomst av sömnstörningar utvärderades genom frågor
rörande insomningssvårigheter, nattliga
uppvaknanden, tidiga morgonuppvaknanden och dagtrötthet och störfaktorer
utvärderades genom frågor rörande alkohol- och tobaksbruk, motionsvanor, andra
sjukdomar och snarkning. Studiepersonerna fick också uppge längd och vikt.
Studie II syftade till att kartlägga könsskillnader hos patienter med OHS som
påbörjar hemrespiratorbehandling och att
studera hur förskrivningen av hemrespirator vid OHS har förändrats över tid. Data
på 1527 patienter som påbörjat behandling med hemrespirator för OHS mellan
1996 och 2014 hämtades från det svenska
nationella kvalitetsregistret Swedevox.
Studie III syftade till att undersöka vilken effekt följsamhet till CPAP-behandling har på förändring av serumkoncentrationen av den insulinlika tillväxtfaktorn
IGF-1. IGF-1-koncentrationen i serum
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mättes vid behandlingsstart hos 69 patienter och vid uppföljning efter i genomsnitt 5 månader. De följsamma patienterna (n=42) med en CPAP-användning
på ≥4 timmar per natt jämfördes med de,
som hade en användningstid på mindre
än 4 timmar (n=27).
Studie IV syftade till att identifiera
olika faktorer som påverkar följsamhet
till CPAP-behandling hos patienter med
OSA och att undersöka om de som inte
var följsamma till behandlingen hade en
ökad risk att dö i förtid. Data på 16 425
patienter, som påbörjat CPAP-behandling
och med en inrapporterad uppföljning
efter i genomsnitt 1,2 år, hämtades från
Swedevox-registret.
Resultat och diskussion

Viktuppgång i sig är en oberoende riskfaktor för utveckling av flera sömnstörningar
som nattliga uppvaknanden och tidiga
morgonuppvaknanden samt dagtrötthet.
En ond cirkel uppstår – sömnstörningar
vet man sen tidigare ge viktuppgång och
vi har nu visat att viktuppgång leder till
nytillkomna sömnstörningar.
Kvinnor med OHS är vid behandlingsstart med hemrespirator äldre och har
högre BMI än män. Kvinnor med OHS
har också en mer långt gången sjukdom
och påbörjar oftare behandlingen under
akuta omständigheter istället för att det
sker planerat (Tabell 1). Sedan tidigare

Tabell 1: Jämförelse mellan män och kvinnor som startar behandling med hemrespirator
p.g.a. obesitas-hypoventilationssyndrom. n=1,527.
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vet man att kvinnor inte har lika mycket
sömnapnéer som män. Detta gäller också
hos kvinnor med OHS. Kvinnor uppvisar alltså en annan klinisk bild, en annan
fenotyp vid diagnostillfället och behandlingsstart vilket delvis kan förklara den
senare satta diagnosen (Figur 1). Personal inom vården måste bli mer medvetna
om att OHS är en underdiagnostiserad
sjukdom, framför allt hos kvinnor, och
anstränga sig hårdare för att hitta dessa
fall tidigare och inleda behandling. I Studie IV visade vi att kvinnor har en ökad
risk att avsluta sin CPAP-behandling mot
OSA jämfört män.

I tidigare studier har man sett att kvinnor med OSA är äldre och har högre BMI
vid behandlingsstart samt att de kan vara
mer underdiagnostiserade än män. I en
studie har man också sett att kvinnor med
respiratorbehandling mot OHS också oftare avslutar sin behandling än vad män
gör. Resultaten från studierna II och IV
skulle kunna generaliseras till att gälla
patienter med sömnrelaterade andningsrubbningar i stort: Kvinnor med SDB diagnostiseras senare än män och är sjukare
vid behandlingsstart och de har dessutom
en sämre följsamhet till CPAP och hemrespirator.

Figur 1: Män med OHS har ett högre AHI än kvinnor vid initiering av respiratorbehandling
medan kvinnor har en mer en mer långt gången sjukdom. Kvinnor är äldre, har högre
BMI, har sämre blodgaser, är mer lungsjuka än män och får mer ofta sin behandling
under non-elektiva förhållanden.

Tabell 2: Riskfaktorer för och skyddsfaktorer mot avbruten CPAP-behandling vid OSA.
(justerade mått). n=16,425
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Antal patienter som startar behandling med hemrespirator mot OHS ökar
för varje år under studietiden och allt fler
och allt äldre patienter får tillgång till behandling.
Följsamhet till CPAP-behandling leder
förutom till att patienterna blir mindre
dagtrötta till en återställning av de metabola komplikationerna till OSA. I studie
III ger sig detta i utryck som ökade uppmätta serumkoncentrationer av IGF-1 i
gruppen som var följsam till CPAP.
Användning av en luftfuktare som til�lägg vid start av CPAP-behandling vid
OSA är associerad med en kraftigt ökad
följsamhet till behandling. Man har tidigare visat att befuktare vid CPAP-behandling minskar CPAP-orsakade luftvägsbekymmer, så som nästäppa och snuva,
men klara bevis för att tillägg av befuktare vid behandlingsstart påverkar följsamheten har hittills inte funnits. Trots
detta förskrivs befuktare ut till en klar
majoritet av CPAP-patienter idag och
denna förskrivning ökar årligen. Denna
studie har ger stöd åt denna nya kliniska
rutin. Andra faktorer associerade med en
ökad följsamhet är stigande ålder, ett mer
avancerat sömnapnésyndrom med fler
andningsuppehåll, mer uttalad dagtrötthet samt ett BMI upp till 35. Att ha högt
blodtryck, som tolkas som en markör på
manifest hjärt-kärlsjukdom, var associerat
med en sämre följsamhet (Tabell 2).
De som inte använde sin CPAP vid uppföljningen visade sig sedan ha en nästan
fördubblad dödlighet jämfört med de som
var följsamma till CPAP-behandlingen.
ANDREAS PALM

Med dr, överläkare
Lungmottagningen Gävle sjukhus
Referenser:
Palm A, Janson C, Lindberg E. The impact of obesity and weight gain on development of sleep
problems in a population-based sample. Sleep
medicine. 2015;16(5):593–7.
Palm A, Midgren B, Janson C, Lindberg E. Gender differences in patients starting long–term
home mechanical ventilation due to obesity
hypoventilation syndrome. Respiratory medicine. 2016;110:73–8.
Palm A, Berne C, Igelström H, Åsenlöf P, Janson
C, Lindberg E. The Impact of Continuous
Positive Airway Pressure on Circulating
IGF-1 in Patients with Obstructive Sleep
Apnea. Journal of clinical sleep medicine:
2018;14(3):385–391.
Palm A, Midgren B, Theorell-Haglöw J, Ekström
M, Ljunggren M, Janson C, Lindberg E. Factors influencing adherence to continuous positive airway pressure treatment in obstructive
sleep apnea and mortality associated with
treatment failure – a national registry-based
cohort study. Sleep medicine. 2018; 51:85–91.
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En odyssé genom svenska register
– från kyrkans folkbokföring till
Swedevox

I

Sverige finns en sedan 1600-talet obruten tradition av att effektivt registrera
folk. 1686 blev det obligatoriskt för
kyrkan att föra folkbokföringsregister,
kyrkoböcker, men den första kända exemplet på folkbokföring från kyrkans sida
är från Västerås på 1620-talet (1). Det var
inte omsorg över medborgarnas väl och
ve som då var målet med registrerandet
utan stormaktstidens Sverige gav sig genom detta möjlighet till ökad utskrivning
av soldater till armén och till en effektivare skatteindrivning.

Figur 2: Manuell registerforskning. Bild: Jarkko Riikonen/Yle.

Figur 1: Karl XI var Sveriges enväldige kung
1660–1697. Han drev igenom obligatoriet
med kyrkligt förvaltade folkbokföringsregister 1686.
Tabellverket grundades 1749 i syfte att
sammanställa demografiska uppgifter
från de lokala folkbokföringsregistren.
Detta arbete har fortsatt utan avbrott
sedan dess och därigenom har Sverige
världens äldsta fortfarande pågående befolkningsstatistik. Statistiska centralbyrån
(SCB) instiftades 1858 och Tabellverkets
uppgifter överfördes dit (2).
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Systemet med personnummer startade
1947 (3). Socialstyrelsen administrerar
sedan 1957 Cancerregistret, sedan 1961
Dödsorsaksregistret och 1964 började
Socialstyrelsen samla in information rörande patienter inlagda på sjukhus till
det Nationella patientregistret (4). Sedan 1987 är rapportering obligatorisk.
Registret innehåller nu patientuppgifter
om alla läkarbesök i sluten och specialiserad öppen sjukvård. Exempel på andra
av Socialstyrelsen förvaltade register är
Läkemedelsregistret, där alla läkemedel
som skrivs ut på recept sedan 2005 rapporterats och Tandhälsoregistret som
funnits sedan 2008.
Kvalitetsregistren är specifika register
för vissa sjukdomar eller behandlingar
där data strukturerat samlas in i syfte
att övervaka och förbättra sjukvårdens
valitet. De drivs i samarbete med specialistföreningar och uppbär ekonomiskt
stöd från sjukvårdshuvudmännen och
staten.
Det första nationella kvalitetsregistret,
Svenska knäprotesregistret startade 1975
och idag finns det 107 kvalitetsregister i
Sverige (5).

Kvalitetsregistret Swedevox

Andningssviktregistret Swedevox har fyra
armar, där patienter med hemsyrgas (6),
hemrespirator (7), CPAP-behandling på
grund av obstruktiva sömnapnéer (8) respektive barn med behov av någon form av
andningsunderstöd (hemsyrgas, hemrespirator, CPAP och frenikusstimulering)
registreras.
Patienter med hemsyrgas har prospektivt registrerats sedan 1987 och patienter med hemrespirator sedan 1996, båda
med 100-procentig geografisk täckning
och med uppskattningsvis 85–90 % täckningsgrad. Ett ökande antal centra rapporterar patienter med CPAP till registret
sedan starten 2010 och den geografiska
täckningsgraden uppskattas till 90 %. Till
barnarmen, som startade 2015 rapporterar 11 centra in patienter.
Antalet prospektivt registrerade patienter är vid årsskiftet 2018/2019 cirka
27 000 för hemsyrgas, 9000 för hemrespirator, 76 000 för CPAP och 150 för barn
med andningsunderstöd. Årligen rapporteras ca 2000 patienter in till syrgasarmen,
560 till hemrespiratorarmen och 11 000
till CPAP-armen (9).
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Figur 3: Swedevoxregistret. Modern digital registerföring.

Register och forskning

Tack vare att alla svenska register baseras
på personnummer kan de länkas samman
till större databaser. De av Socialstyrelsen
förvaltade registren (exempelvis dödsorsaksregistret och patientregistret) har en
närmast 100-procentig täckningsgrad
varför det i princip inte blir något bortfall
utöver för de som emigrerar. Därmed ges
förutsättningar till högkvalitativ longitudinell registerforskning på stora kohorter
med hög täckningsgrad, något som inte är
möjligt att få till i de flesta andra länder.
Registren är också källor för att identifiera
och inkludera patienter i kliniska studier.
En till swedevoxregistret kopplad
forskningsgrupp driver ett arbete med
att länka samman swedevoxpopulationen med andra kvalitetsregister (Svenska
intensivvårdsregistret, Nationella diabetesregistret, hjärt-kärlregistren RiksHIA,
RiksSvikt, RiksStroke och SwedeHeart,
Svenska palliativregistret och Svensk reumatologis kvalitetsregister) och statliga
register (Dödsorsaksregistret, Läkemedelsregistret, Nationella patientregistret,
Svenska cancerregistret och Tandhälsoregistret) samt SCB. En matchad kontrollpopulation kommer också att skapas.
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Detta projekt kommer att generera unik
kunskap om riskfaktorer, sjukdomsförlopp och prognos för patienter med kronisk andningssvikt, som behandlas med
hemsyrgas, hemrespirator eller CPAP.

ANDREAS PALM

Med dr, överläkare
Lungmottagningen Gävle sjukhus
I styrgruppen för andningssviktregistret Swedevox

Referenser:
1. Lönnroth L. Kyrkoarkiven, från medeltiden till
idag. Riksarkivets årsbok 2016; ; 2016:45-64.
2. Sjöström O. Svensk statistikhistoria : en undanskymd kritisk tradition.; 2002.
3. Ludvigsson JF, Otterblad-Olausson P, Pettersson BU, Ekbom A. The Swedish personal identity number: possibilities and pitfalls in healthcare and medical research. Eur J Epidemiol.
2009;24(11):659-67.
4. Ludvigsson JF, Andersson E, Ekbom A, Feychting M, Kim JL, Reuterwall C, et al. External
review and validation of the Swedish national inpatient register. BMC Public Health.
2011;11:450.
5. Jakobsson-Ekman G LB, Nordin A. National
Quality Registries in Swedish Health Care; 2016.
6. Strom K, Boe J. A national register for longterm oxygen therapy in chronic hypoxia: preliminary results. Eur Respir J. 1988;1(10):952-8.
7. Midgren B, Olofson J, Harlid R, Dellborg C,
Jacobsen E, Norregaard O. Home mechanical
ventilation in Sweden, with reference to Danish experiences. Swedish Society of Chest
Medicine. Respir Med. 2000;94(2):135-8.
8. Palm A, Midgren B, Theorell-Haglow J, Ekstrom M, Ljunggren M, Janson C, et al. Factors
influencing adherence to continuous positive
airway pressure treatment in obstructive sleep
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Sleep Med. 2018;51:85-91.
9.	Årsrapport från Andningssviktregistret Swedevox 2017.
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Lungfibrosregistret – nu i vårdprogrammet
för idiopatisk lungfibros

I

februari 2019 kom det uppdaterade
Vårdprogrammet för idiopatisk lungfibros (1). Jämfört med senaste versionen finns flera nya kapitel varav ett är ”Det
svenska lungfibrosregistret”. I kapitlet går
att läsa hur lungfibrosregistret använder
patientrapporterade mått genom frågeformuläret ”Kings korta frågeformulär
om lungfibros” (K-BILD). Patientrapporterade mått innebär till exempel mätning
av hur sjukdomen påverkar patienten. På
gruppnivå kan ny kunskap om olika problemområden identifieras samt utvärderingar av interventioner kan göras med ett
annat perspektiv än exempelvis metoder
som mäter lungfunktion. På individnivå,
i mötet mellan vårdpersonal och patient,
kan ett frågeformulär som syftar till att
belysa livskvalitet vara en god grund för
att fånga upp vad som fungerar och inte
fungerar i patientens vardag och vilka åtgärder som bör genomföras för den individuella patienten (2). Som grupp har
patienter inkluderade i lungfibrosregistret
totalpoäng på K-BILD mellan 54-55 (3-6).
Skalan är 0-100 där högre poäng indikerar bättre hälsorelaterad livskvalitet (7). I
min roll som registerkoordinator kommer
jag ofta i kontakt med vårdpersonal som
beskriver det som även Nilssons rapport
2014 (2) tar upp. Nämligen att svaren i
K-BILD används i det individuella patientmötet för att fånga upp aspekter av
vardagen och livskvalitén som annars är
lätt att ”tappa bort” när så mycket annat

ska hinnas med under ett patientbesök på
lungmottagning.
I kapitlet om lungfibrosregistret berörs
även den insamling av biobanksprover
som är kopplat till registret. Allt biologiskt material som samlas för att sparas en
längre tid ska vara anmält till en biobank
registrerad hos Inspektionen för vård och
omsorg (IVO). I lungfibrosregistrets biobankssamling finns venöst blod fördelat
på plasma, serum och helblod, samlingen
är registrerad hos Stockholms Medicinska
Biobank (SMB), SMB är i sin tur registrerat med nummer 914 hos IVO. Eftersom
prover kommer från flera olika landsting/
regioner så är avtalet med SMB skrivet så
att Karolinska Universitetssjukhuset och
SMB är ansvariga för alla prover, ett så
kallat multicenteravtal. Serum och plasma
tas enligt ”sjukvårdsintegrerad insamling”
vilket betyder att de beställs och hanteras
initialt i samma strukturer som ”vanliga”
kliniska prover men kodas och förvaras
enligt biobanksförfarandet. Fördelen
med sjukvårdsintegrerad insamling av
biobanksprov är att förfarandet från skapandet av en provremiss till alikvotering
inte behöver uppfinnas på nytt för varje
enskild studie. Att använda den redan
uppbyggda, prövade och patientsäkra metod som finns på sjukhuset sparar tid och
framförallt ökar det patientsäkerheten.
Läs gärna mer om biobankning på www.
biobanksverige.se (8).

I skrivande stund är det mitten av feb-

ruari och jag ser fram emot mars då
jag kommer att besöka flera registeranslutna sjukhus för quality control, det
är ett roligt jobb och härligt att träffa alla
professionella och trevliga medarbetare. I
mars har jag också äran att få träffa lungfibrosregistrets styrgrupp på årets första
styrgruppsmöte. Sedan hoppas jag att vi
ses på lungkongressen i Stockholm i april!
Referenser:

1. Sköld M (Red.). Idiopatisk lungfibros, vårdprogram. Svensk lungmedicinsk förening, 2019.
2. Nilsson E. Patientrapporterade utfallsmått
(PROM) i kvalitetsregister för långvariga sjukdomstillstånd. Generella mått och indikatorer
– utvecklingsförslag. Rapport Socialstyrelsen,
2014-03-03.
3. Ferrara G, Carlson L, Palm A, Einarsson J,
Olivesten C, Sköld M. Idiopathic pulmonary
fibrosis (IPF) in Sweden: report from the first
year of activity of the Swedish IPF-Registry.
Eur Clin Respir J. 2016;3:31090.
4. Lungfibrosregistrets årsrapport 2015. Hämtad
2019-02-11 från http://slmf.se/wp-content/
uploads/2018/08/Lungfibrosregistret_Arsrapport_2015.pdf
5. Lungfibrosregistrets årsrapport 2016. Hämtad
2019-02-11 från http://slmf.se/wp-content/
uploads/2018/08/Lungfibrosregistret_Arsrapport_2016_0.pdf
6. Lungfibrosregistrets årsrapport 2017. Hämtad
2019-02-11 från http://slmf.se/wp-content/
uploads/2018/11/Lungfibrosregistret_Årsrapport_2017_webb.pdf
7. Patel A, Siegert R, Brignall K, Gordon P, Steer
S, Desai S et al. The development and validation of the King’s Brief Interstitial Lung Disease (K-BILD) health status questionnaire.
Thorax. 2012 67: 804-810.
8. Hämtad 2019-02-11 från http://biobanksverige.se

LISA CARLSON,

Leg. Sjuksköterska och registerkoordinator
lungfibrosregistret
Karolinska Universitetssjukhuset
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E-hälsa/KOL

E-hälsa inom KOL-vården, en utmaning
E-hälsans syfte är att ta till vara digitali-

seringens möjligheter att förbättra vårdkvalitén och skapa nya möjligheter för att
säkerställa jämlik vård. För personalen ska
e-hälsolösningar vara ett konkret stöd och
göra det enklare att fatta beslut som utgår från bästa tillgängliga kunskap. För
att detta ska lyckas krävs att resurserna
används effektivt och att det finns ett
målmedvetet och långsiktigt samarbete
mellan olika professioner, vårdnivåer och
patienter. E-hälsa kan också vara en möjlighet att utveckla arbetssätt och ge mer
tid till det personliga mötet med patienter
och brukare.
I denna artikel presenteras två projekt där
e-hälsa lyfts fram.
• KAAK (Kunskapscentrum för Allergi,
Astma och KOL) har tilldelats ansvaret
för e-hälsoprojekt inom KOL-sjukvår-

den i Region Skåne. Projektet designen
är klar och projektet startar i mars.
• Örebroregionen har arbetat med mobil
app med larm för att motivera till fysisk
aktivitet hos patienter med KOL – en
mixed method pilot-studie
Bakgrund

KOL en av våra vanligaste folksjukdomar,
8–10 % av den vuxna befolkningen. I Sverige dör cirka 3000 patienter av KOL varje
år och sedan 2010 är det fler kvinnor än
män som dör i KOL.
KOL är en inflammatorisk luftrörs- och
lungsjukdom med ett mycket varierande
förlopp. Redan vid mild till måttlig KOL
kan patienternas livskvalitet påverkas.
Underdiagnostiken är stor eftersom
många patienter inte upplever sina andningsproblem så svåra att de uppsöker
sjukvården, förrän lungfunktionen är

halverad eller ännu sämre är. När patienten väl tar kontakt med vården är
regelbunden uppföljning av sjukdomen
av största vikt för att motverka försämringsepisoder. Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer är det betydelsefullt att
patienterna erbjuds kontinuerlig kontakt
med sjukvården.
Patienter med KOL är ofta inaktiva
med nedsatt fysisk kapacitet. Det är viktigt att motverka inaktivitet hos dessa patienter eftersom låg fysisk aktivitet är en
stor riskfaktor för sjukhusinläggning och
död. Samsjukligheten vid KOL är också
stor. Detta har visat sig i många studier.
De vanligaste sjukdomarna är hjärtkärlsjukdom och astma men även diabetes,
psykiska sjukdomar, benskörhet och lungcancer är vanligt förkommande.

E-hälsa KOL, ett pilotprojekt
inom Region Skåne

F

ör optimal behandling vid KOL
krävs, på alla vårdnivåer, en god
kännedom om KOL-sjukdomen.
E-hälsa kan vara ett av flera hjälpmedel
för att stärka patientens egna resurser och
därmed ge ökad självständighet och delaktighet. I Region Skåne har certifiering
av Primärvårdens astma/KOL-mottagningar, med interprofessionellt samarbete, pågått sedan 2014. Certifieringen
innebär att vårdcentralerna kan garantera
ett omhändertagande av patienterna, på
ett kvalitetssäkrat sätt med kvalificerad
personal. E-hälsa kan, med utgångspunkt
från certifierad astma/KOL-mottagning,
medverka till en ökad kunskap om sjukdomen KOL hos patienterna och därmed
öka följsamheten till råd och behandling.
Antalet försämringsepisoder, som driver
sjukdomsförloppet, bör därmed kunna
minskas. Ökad kunskap om KOL-sjukLung & Allergiforum • Nummer 1/2019

domen, både hos patienter och vårdpersonal, kan tillsammans med ett förbättrat
samarbete mellan olika vårdnivåer, medföra att vård ges utifrån patientens specifika behov och på rätt vårdnivå.
Metod

Representanter från fem Hälsovalsenheters certifierade astma/KOL-mottagningar har tillsammans med sakkunniga inom
området deltagit i en fokusgrupp. Under
fem möten har behovsanalys framtagits.
Förbättringar där e-hälsa har en viktig
funktion framhölls.
Några förslag på lösningar

Vid utbildning av personal kan material från Socialstyrelsen, Hjärtlungsjukas
Riksförbund, Kunskapscentrum för allergi, astma och KOL (KAAK) samt material
från SKL användas.

För utbildning av KOL-patienterna
behövs framtagande av en modulbaserad
individuell utbildningsplan. Utbildningsplanen ska bestå av en gemensam del för
alla KOL-patienter och en individuell del.
Denna plan ska sedan finnas tillgänglig
för patienten på nätet och motsvara den
skriftliga behandlingsplanen som prioriteras högt av Socialstyrelsen.
KOL- patienterna ska kunna följa förloppet av sin sjukdom i hemmet. Patienterna ska också få möjlighet att på ett enkelt sätt komma i kontakt med sin vårdcentral för rådfrågning och vid behov när
monitoreringen visar försämrade värden.
E-hälsoprojektets syfte är att genomföra en PoC – Proof of Concept. Projektet
kommer att omfatta maximalt 210 patienter som ska använda LifePod under sex
månader. Total projekttid med inklusion
och utvärdering uppskattas till ca ett år.
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Projektet ska ge patienten ett verktyg att
dokumentera och följa sitt hälsotillstånd.
Underlätta för vårdpersonal och patient
att få en bra bild av patientens sjukdom
och behandlingens påverkan samt ett underlag för fortsatt behandling.
I samband med att patienten inkluderas bestäms vilka parametrar patienten
ska rapportera, hur ofta de ska rapporteras samt patientens individuella gränser.
Sedan rapporterar patienten löpande in
dessa värden. Både patient och berörd
personal kan följa hälsotillståndet i tabeller och grafer.

Parametrar i LifePod, Region Skåne
KOL
• CAT-formulär
• mMRC-formulär
• Slemstatus
• Kroppsvikt
• Aptitstatus
• Fysisk aktivitet
•Vid behovsmedicin
• Rökning

Det är möjligt att rapportera för aktuell
dag samt max fem dagar tillbaka.
Vid första inloggningen i LifePod ska
patienten ge sitt medgivande till att rapporterad data används för forskning.
Patienten kan önska att bli raderad ur
systemet vilket innebär att all persondata
tas bort men rapporterad data finns kvar.

BIRGITTA JAGORSTRAND

KAAK, distriktssköterska, projektledare KOL
ALF TUNSÄTER

KAAK, docent, projektledare KOL

Projekt Region Örebro län
Att använda en mobil app med larm
för att motivera till fysisk aktivitet hos
patienter med KOL – en mixed method
pilot-studie

Syfte: Att beskriva erfarenheter av att använda en mobil app med larm; undersöka
om mobilappen ökade graden av fysisk
aktivitet; och beskriva patientens motivation för att vara fysiskt aktiv.
Design: En mixed method design.
Metod: Patienter med KOL deltog i en intervention där de använde en mobil app
kopplad till en saturations mätare när de
utförde sin självvalda fysiska aktivitet
(n=19). Kvantitativa data samlades in via
en accelerometer. Kvalitativa intervjuer
undersökte erfarenheter av att använda
mobil appen såväl som motivation och
hinder för att vara fysiskt aktiv (n=10).
Resultat: Att använda en mobil app motiverade inte deltagarna att öka intensiteten
i sin fysiska aktivitet; de hade till största
delen en aktivitet på lätt eller stillasittande
nivå. Intervjuerna visade att de upplevde
tekniska svårigheter med mobilappen och
saturationsmätaren. Deltagarna rapporterade till största delen att motivationen för
att vara fysiskt aktiv var att få en känsla av
välmående.
Diskussion: Patienterna med KOL som
tackade ja till att delta i studien var majoriteten redan mycket aktiva och hade ett
6-minuters gång-test på medel 460 meter.
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Dock var de mycket aktiva en till två timmar per dag men var stillasittande resten
av tiden.
Introduktion

Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)
går att förebygga och till viss del behandla, främst via fysisk aktivitet (1). Symtom
som dyspné, hosta och slemproduktion
blir värre vid fysisk ansträngning (1).
Mätning av perifer saturation med pulsoxymetri (POx), både i vila och under
aktivitet, är viktigt då saturationen kan
sjunka redan vid lättare ansträngning (2).
En viktig del i vården är att lindra symtom (3). I vården av patienter med KOL
ingår att förebygga och hantera dyspné
(4). En av hörnstenarna i behandlingen av
KOL syftar till att minska symtomen, förbättra hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL)
samt funktionskapaciteten i vardagen.
Internationella riktlinjer rekommenderar fysisk aktivitet för alla patienter med
KOL (1). Jämfört med friska personer har
patienter med KOL signifikant lägre nivåer av fysisk aktivitet gällande intensitet,
duration och frekvens av aktivitet (5, 6).
Bakgrund

Ungefär 50 % av patienterna med KOL
når inte upp till de rekommenderade
minimum-nivåerna i fysisk aktivitet,
som är minst 30 minuters aktivitet per
dag med minst en måttlig intensitet och
där ansträngningsnivån har ett samband
med graden av dyspné (7). Patienter med
KOL har svårt att utföra dagliga aktiviteter på grund av andnöd och fatigue, som

ibland leder till social isolering och rädsla
för försämring (8). De har en känsla av
att inte få nog med syre när de andas (9).
Från patienternas perspektiv är det önskvärt med mer kunskap om hur symtomen
från KOL kan behandlas (8). Studier har
visat att det finns ett samband mellan att
vara fysiskt aktiv och högre skattning av
HRQoL (10, 11). Även fysisk aktivet med
en låg intensitet är bättre än en mer stillasittande livsstil (10). Ökad mängd och intensitet har rapporterats minska sjukhusinläggningar på grund av KOL med 20 %
(12). Nivån på intensiteten i den fysiska
aktiviteten är därför viktig.
Tekniska apparater som ett sätt att
främja hälsan är ett område i utveckling.
Mobil-appar kan användas som ett verktyg för att underlätta fysisk aktivitet. Det
behövs mer forskning för att undersöka
användbarheten av teknologier via mobil
telefon (13). Wang et al. (14) använde mobiltelefoner som ett verktyg för patienter
med KOL att utföra träningsprogram i
hemmet vilket visade ökad tränings-kapacitet och muskelstyrka liksom reducerade
inflammatoriska biomarkörer. Emellertid
visar studier att äldre användare krävde
mycket stöd i att använda en mobil-app
samt att det behövdes lång inlärning (15,
16). En meta-analys (17) visade både positiva och negativa erfarenheter av att använda tekniska apparater. De inkluderade
studierna visade att det fanns ett ökat beroende av hjälp från sjukvårdspersonal
på grund av svårigheter med teknologin. Men trots det så ökade egenvården
då patienterna blev bättre på att hantera
Lung & Allergiforum • Nummer 1/2019
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sin egen sjukdom med hjälp av tekniska
hjälpmedel (17).
Eftersom aktivitetsnivåerna ofta är reducerade hos patienter med KOL är det
viktigt att undersöka vad som motiverar
till ökad fysisk aktivitet. Ett sätt att öka
motivationen till fysisk aktivet kan vara
att använda ett tekniskt hjälpmedel. Så
vitt vi vet har inga tidigare studier använt sig av mobil-appar för saturationsmätning hos patienter med KOL. Därför
var syftet i denna pilotstudie att beskriva
patienten med KOL:s erfarenheter av att
använda en mobil-app med larm; undersöka om mobil-appen ökade graden av fysisk aktivitet; och att beskriva patientens
motivation för att vara fysiskt aktiv.
Design

I den här studien genomfördes en kontrollerad interventionsstudie och kvalitativa intervjuer i en mixed-method design.
Kvantitativa data samlades in via en accelerometer och kvalitativa data via semistrukturerade intervjuer av upplevelser av
att använda mobil-appen liksom motivation och hinder för att vara fysiskt aktiv.
Kombinationen av kvalitativa och kvantitativa data vidgar omfattningen av syftet
(18) genom att ge en bättre beskrivning av
ämnet ur olika perspektiv (19).

Figur 1. Flödesschema över deltagande
Bedömdes att kunna ingå (n=176)
(Vårdcentraler (n=3))

Exkluderade, mötte ej inklusionskriterier (n=78)
(Missbruk (n=3), nyligen insjuknade (n=4), saturation <95% (n=12), KOL stadium IV (n=7),
språksvårigheter I Svenska (n=3), ingen dokumenterad spirometri (n=7), osäker eller felaktig
diagnos (n=17), fysiskt funktionshindrade (n=11), utflyttade (n=8), cancer (n=6))

Tillgängliga (n= 98)

Inbjudna att delta (n= 98)
Avböjde (n=60)
(P g a sjukdom (n=2), okänd orsak (n= 54),
Nekade till att ha KOL (n=2), språksvårigheter I svenska
(n=1), på semester (n=1))

Randomiserade I två grupper (n=38)

Interventions grupp (n=19)
Avslutade inte interventionen (n=5)
(p g a sjukdom (n=2), svårigheter med den tekniska
utrustningen (n=2), på semester (n=1))

Analyserade (n=14)

Kontroll grupp (n=19)
(obefintlig accelerometer data, troligen för att de inte
använt utrustningen (n=10))

Analyserade (n=9)

Inbjudna till intervju studien (n=14)

Metoder

Deltagare och rekrytering
Patienter mellan 60-75 års ålder som
Avböjde (n=4)
(okänd orsak)
hade en stabil KOL i stadium I-III oavsett GOLD klassifikation, med en saturation i vila på >95 % inkluderades. Totalt
Analyserade intervjuer (n=10)
38 patienter samtyckte till att delta och
Analyserade accelerometer data (n=7)
de randomiserades till en interventions(ingen befintlig accelerometer data, troligen
för att de inte använt utrustningen (n=3))
grupp eller kontrollgrupp.
Nitton deltagare var randomiserade till
interventionsgruppen men fem avbröt sitt ventionsgruppen mobil-appen och satu1. Flödesschema med
över deltagande.
deltagande. Accelerometer-data fannsFigure
rations-mätaren
användarinstruktillgängligt för sju deltagare. I kontroll- tioner.
gruppen (n=19) fanns accelerometer-data
Deltagarna fick själva välja fysisk aktillgängligt från nio deltagare (Figur 1).
tivitet och de flesta deltagarna använde
Bara de i interventionsgruppen bjöds promenader som sin regelbundna fysiska
in till den kvalitativa intervjustudien aktivitet. Deltagarna skulle använda ut(n=14). Tio patienter samtyckte till att rustningen när de var fysiskt aktiva under
delta i intervjustudien där det fanns acce- sex veckor. De blev också uppmuntrade
lerometerdata från sju deltagare (Tabell att försöka träna med en sådan intensi1).
tet att saturations-larmet skulle gå, vilket
skulle hjälpa dem att öka intensiteten i
Intervention
den fysiska aktiviteten. SaturationsmätaBåde interventionsgruppen och kontroll- ren var satt att larma på en nivå av <87 %.
gruppen fick delta i varsitt grupp-möte
Mobil telefonen kopplades till en
där de fick information om fördelarna handleds-buren pulsoxymeter med en
med fysisk aktivitet, några exempel på finger-sensor. Mobilappen var specifikt
träning samt betydelsen av träning och utvecklad för denna studie vid Örebro
andningsteknik. Som tillägg fick inter- Universitet.
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Datainsamling
Spirometri-data mättes för att säkerställa
KOL-diagnosen. Data på fysisk aktivitet
samlades in med en accelerometer som
bars all vaken tid en vecka före bas-linjen
och igen sista veckan av de sex veckorna
med intervention. Demografi-data som
ålder, kön, rökning, BMI, lungfunktion
(FEV1), funktionell kapacitet (6MWT),
hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL)
(CCQ) och dyspné (mMRC) samlades in
vid bas-linjen.
För att mäta deltagarnas grad av fysisk
aktivitet användes en accelerometer (ActiGraph, GT3X) i ett elastiskt bälte runt
midjan under alla vakna timmar i sju dagar,
utom om de utförde aktiviteter i vatten.
Grad av fysisk aktivitet delades in i stillasittande, lätt, medel och kraftig (20, 21):
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– aktivitet som ger <100 counts/minut:
”stillasittande”
– aktivitet som ger 100–2,019 counts/
minut: ”lätt”
– aktivitet som ger 2,020–4,944 counts/
minut: ”medel”
– aktivitet som ger >4,944 counts/minut:
”kraftig”.
Medel till kraftig ansträngning som
mäter hur många minuter per dag deltagaren är fysiskt aktiv på en minst medelnivå betecknas som MVPA. Medelnivå
av accelerometer-registreringar när den
var använd (visar hur mycket, men inte
intensitet, av fysisk aktivitet) betecknas
som Mean phys act.
Procedur
Fysiska data och frågeformulär samlades
in vid baslinjen och vid uppföljning efter
sex veckor. Intervjuerna utfördes individuellt med en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna var bandinspelade
och transkriberades ordagrant.

Tabell 1. Demografi över deltagarna vid baseline (n=10)
Interventions-grupp (n=10)

Kontroll-grupp (n=9)

n (%)

n (%)

Mean
(SD)

Range

Kön (kvinnor)

5 (50)

4 (44)

Rökare

5 (50)

3 (33)

Mean
(SD)

Range

Ålder

67.1 (3.2)

62–73

65.9 (5.5)

56-73

BMI

26.9 (5.1)

16.8–
34.1

22.6 (4.6)

22.6 –
38.8

FEV1

51.3 (15.2)

29–84

63.8
(14.4)

38-89

6MWT

461.8 (127.4)

240–
720

465.7
(106.1)

290-640

mMRC skala

1.57 (0.8)

0–3

1.38
(0.76)

0-3

CCQ*

Total

1.8 (0.9)

Symptom

2.3 (0.8)

Function

1.3 (1.1)

Mental

1.5 (1.4)

Data analys
Accelerometer data presenteras som
individuella data före och efter interventionen. Kontinuerliga perioder av
noll-värden överstigande 360 minuter
bedömdes som att ”accelerometern var
inte använd” och inkluderades inte i beräkningen för total registrerad tid. Minst
500 minuters registrering per dag behövdes för att en dag kunde betraktas som
giltig för att bli inkluderad i den statistiska
analysen (22). För att beräkna medelnivån
av fysisk aktivitet, användes medelvärdet
av den totala beräkningen, counts/minut,
av den registrerade tiden.
Kvalitativ innehållsanalys rekommenderas som ett verktyg för att beskriva en
persons upplevelse (23). I denna studie
analyserades texten enligt beskrivning
av Graneheim & Lundman (24). De transkriberade intervjuerna analyserades i
flera steg på olika nivå av abstraktion fram
till tolkning av teman. För att garantera
trovärdigheten testades resultaten för tillförlitlighet, pålitlighet och överförbarhet
(24, 25).

*Poäng är baserade på en 7-poängs skala, där 0 = “inga symtom/ingen begränsning” och 6 =
”extrema symtom/totalt begränsad”. BMI = body mass index; CCQ = Clinical COPD Questionnaire;
FEV1 = forcerad expiratorisk volym på 1 sekund; 6MWT = 6-minuters gång-test; mMRC = modifierad
Medical Research Council.

Etiska överväganden
Studien godkändes av Etiska Forskningskommittén i Uppsala (Dnr.: 2012/465).

tig ansträngning, MVPA (p=0.31) eller
Mean Phys Act (p=0.20) vare sig före eller efter interventionen. Därför redovisas
i fortsättningen enbart resultat för interventionsgruppen. Medelåldern för de tio
deltagarna var 67.1 år och de gick i medel
461.8 m i 6MWT (Tabell 1). Accelerometer data fanns för sju deltagare där tre var
i GOLD stadium II och fyra i GOLD stadium III. Resultatet visade att de för det
mesta hade en stillasittande till lätt fysisk
aktivitets-nivå. De var aktiva under en till
två timmar per dag men resten av dagen
registrerade accelerometer enbart låga, eller inga nivåer alls av aktivitet (medel 250
counts/min i allmänhet). Tre deltagare
uppnådde de rekommenderade nivåerna
av aktivitet, 30 minuters fysisk aktivitet
med minst medel-intensitet per dag, både
före och efter interventionen. Två deltagare ökade sin aktivitets-intensitet vid
uppföljningen efter sex veckor
(Tabell 2). Den kvalitativa analysen utmynnade i två teman med fyra kategorier
var (Tabell 3, 4).

Resultat
Det blev inga statistiskt signifikanta skillnader mellan interventionsgruppen och
kontrollgruppen gällande medel till kraf-

Min användning av saturations-mätare
kopplad till en mobil-app med larm
blev, trots allt, mest svårigheter med
den tekniska apparaturen (Tabell 3).

Tekniska nyheter – intressant men svårt
Alla deltagare hade erfarenhet av att använda dator och några använde smartphone. Att lära sig om ny teknologi kändes relevant och möjligt om det fanns ett
intresse för funktionen, nog med information och tid för att göra det i sin egen
takt. Deltagarna beskrev svårigheter att
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Ökad trygghet med ny kunskap
Flera deltagare beskrev en nyfikenhet för
ny kännedom om den egna kroppen och
mer om kroppslig hälsa. En del upplevde
inga problem med att deras KOL skulle
bli sämre av fysisk aktivitet. Att följa saturation och puls gav dem kunskap om deras fysiska begränsningar och bekräftade
känslan av dessa begränsningar. Två av
deltagarna ökade sin counts/minut i accelerometer-mätningen där en var tacksam
för att ha använt mobilappen. Den andra
upplevde mer tekniska problem. Några
uppgav att de vågade intensifiera sin fysiska aktivitet efter interventionen men
de ökade inte intensiteten i counts/minut.
”Ja, jag kände att jag vågade göra lite
mer. Innan har jag undrat lite hur min
syreupptagning var när det kändes tungt.
Nu såg jag att det inte var så illa som jag
trott så då vågade jag lite mer.” (A5)
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Tabell 2. Accelerometer data kombinerat med GOLD stadium I–III och 6-minuters gång-test (6MWT) resultat vid baseline och efter sex
veckor i interventionsgruppen (n=7).
Patient
Id

GOLD **
stadium

Mean MVPA *a
(minuter)

Mean MVPA *b
(minuter)

Mean phys act *a
(counts per minut)

Mean phys act *b
(counts per minut)

6MWT
(m)
*a

*b

A5

II

40

84

244

401

520

560

A10

III

86

89

633

599

600

640

A13

II

8

7

139

141

380

320

A14

III

21

20

144

157

400

410

A16

III

26

56

169

282

560

560

A18

II

45

25

277

251

420

420

A20

III

14

15

148

143

520

500

*a = en vecka före interventionen; *b = sex veckor efter interventionen.
**Översikt över de fyra GOLD stadierna utifrån FEV1: I (mild KOL): ≥80 %, II (medel): 50–80 %, III (svår): 30–50 %, IV (mycket svår): <30 %.
MVPA = medel till kraftig fysisk aktivitet (mäter hur många minuter per dag deltagaren är fysiskt aktiv minst på medelnivå i intensitet).
Mean phys act = medelnivå av accelerometer registreringar när mätaren var använd (visar antal, men inte intensitet, av fysisk aktivitet).

förstå hur de skulle använda ny teknik
som denna smartphone kopplad till en
saturations-mätare med Bluetooth. När
det dök upp tekniska problem var det
svårt att lösa dem. Många var oroliga för
att något skulle gå fel med mobilappen.
”Ja, ja, ja, jag lär mig ju. Ibland måste
man fråga och då vill man ha någon att
fråga också. Jag har inga problem med det.
Sedan är det väl inte allt man klarar av, det
gör jag inte med telefonerna heller.” (A13)
Mobil-appen med larm var mest besvärlig
Deltagarna kände att det var för många
steg i användningen av mobil-appen. Det
var besvärligt både att komma ihåg stegen
och sedan applicera det. Några deltagare
hade problem att få appen att fungera och
sa att de hade fått den att fungera av ren
tur. De kände att de inte förstod appen.
”Jag förstod den inte. När jag hittade
den där ikonen av ren lyckträff.” (A16)
Hur som helst, några tyckte att den
tekniska apparaten var användarvänlig.
Övervägande del av deltagarna tyckte
det skulle räcka med att använda saturations-mätaren på handleden eftersom
det var den mätaren de tittade på när
de använde utrustningen, inte appen i
smartphonen. Ingen hade problem med
att använda mätaren runt handleden ”som
en klocka” men kabeln som var kopplad
till saturationsmätaren mellan handleden
och fingret kändes klumpigt. Några hörde
inte larmet från mobilen då det var för
svagt ljud trots att ljudet var satt på maxvolym. Saturationsmätaren kopplad till
mobil-appen fungerade bäst utomhus.
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”Sladden fastnade. Jag satte den runt
lillfingret för att jag skulle kunna använda
händerna bättre och då blev sladden ofta
liggande i en båge utifrån handen. Jag försökte linda in den så att den inte skulle
det, men den fastnade lite här och var.”
(A18)
Tillförde inget användbart
Att avläsa saturationen upplevdes inte
användbart. Det hade ingen påverkan på
nivån av fysisk aktivitet, deltagarna gjorde
vad de alltid hade gjort och brydde sig
inte om vad saturationsmätaren visade.
Flera deltagare använde mobiltelefonen
bara en eller två gånger på grund av problemen att använda den och tyckte det var
enklare att bara använda saturationsmätaren på handleden.
”Jag tycker mest att det var ett hinder
och ha grejer på sig. Sedan att det kanske var någon nytta för mig gjorde det väl
egentligen inte.” (A10)
Några deltagare beskrev att det de
kände i kroppen stämde inte överens med
vad saturationsmätaren visade. Värdet på
saturationen motsvarade inte känslan av
trötthet och andfåddhet eller tvärtom och
det resulterade i en känsla av stress och
frustration.
”Jag tyckte att jag blev trött och flåsig
men den visade ändå bra saturation. Sedan helt plötsligt när jag var i farten och
gick så visade den låg saturation.” (A14)
Mitt förhållande till fysisk aktivitet är
en känsla av resignation när jag vill göra
mer än vad jag kan (tabell 4).

Anledningen till att vara fysiskt aktiv är
att få en känsla av välbefinnande
Deltagarna beskrev fysisk aktivitet som
att ha ett allmänt aktivt liv. För några betydde fysisk aktivitet att göra ansträngande fysiskt arbete. Den mest vanliga aktiviteten var promenader, cykla och träna
på gym eller dagliga aktiviteter som hushållsarbete och trädgårdsarbete.
Orsaken till att engagera sig i fysisk aktivitet var huvudsakligen för att må bra
och att behålla sin fysiska form och ha
en bra funktion i det dagliga livet. Dock
fanns en allmän rädsla för att förvärra
symtomen vid KOL. Att vara fysiskt aktiv upplevdes som en angenäm del av livet
och deltagarna uttryckte att det var viktigt
att kunna ta sig ut varje dag. Det var också
viktigt att kunna ta sig till och från platser
och att var fria att göra det när helst de
ville. Deltagarna hade upptäckt att humöret och sömnen blev bättre av fysisk
aktivitet. För de flesta av deltagarna var
upplevelsen av aktiviteten mer viktig än
det fysiska resultatet av träningen.
”Ja det tror jag är att må bra och att
jag skall hålla mig rörlig och kunna vara
aktiv på alla möjliga sätt, det är det. Jag
vill inte bli sittande här hemma. Då måste
jag hjälpa till med det”. (A5)
En känsla av hopplöshet är ett hinder för
att vara fysiskt aktiv
Deltagarna pratade om svårigheterna att
fortsätta vara aktiv som omfattade fatigue, dyspné, rädsla för symtomen och få
förvärrade symtom samt att vädret kunde
begränsa förmågan att vara fysiskt aktiv

Lung & Allergiforum • Nummer 1/2019

E-hälsa/KOL
Tabell 3. Det första temat med kategorier och sub-kategorier

Tema
Min användning av saturations-mätare kopplad till en mobil-app med larm blev, trots allt, mest svårigheter med den tekniska apparaturen
Sub-kategori

Kategori

Nyfikenhet
Ökad trygghet med ny kunskap

Lära sig genom att mäta
Tekniska problem

Tekniska nyheter – intressant men svårt

Tekniskt intresse
Funktionen av mobil-appen
Placeringssvårigheter

Mobilappen med larm var mest besvärlig

Användarvänlig
För manga steg
Ingen användning för den

Tillförde inget användbart

Ingen överensstämmelse mellan utrustningen och hur det
kändes

Tabell 4. Det andra temat med kategorier och sub-kategorier

Tema
Mitt förhållande till fysisk aktivitet är en känsla av resignation när jag vill göra mer än vad jag kan
Sub-kategori

Kategori

Att fortsätta vara fysiskt aktiv

Anledningen till att vara fysiskt aktiv är att få en känsla av
välbefinnande

Upplevelsen av att vara fysiskt aktiv
Individuella svårigheter
Påverkan från omgivningen

En känsla av hopplöshet är ett hinder för att vara fysiskt aktiv

En känsla av begränsning
Individuella möjligheter
Externa omständigheter

Hinder och möjligheter till fysisk aktivitet

Byta attityd till det dagliga livet
Att klara av fysisk aktivitet

Sjukdomen kräver anpassning i det dagliga livet

Att klara av på bästa sätt

för patienten med KOL. Några deltagare
beskrev att känslan av nöjet av fysisk aktivitet försvann när kroppen inte fungerade
så bra längre.
”Ja, det känns, kanske inte så mycket i
kroppen, mer ork, har ingen ork kvar. Det
är inte så att jag är trött i kroppen utan
det är mera, jag är bara trött.” (A20)
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Många deltagare beskrev att de vill göra
mer än vad de kunde. Det kändes ledsamt
att inte kunna göra vad de tyckte om och
var rädda för att förvärra symtomen. Deltagarna beskrev en sänkt nivå av fysisk
aktivitet jämfört med för bara några år
sedan, kroppen kändes inte likadan som
förut och de hade en känsla av hopplös-

het på grund av dålig styrka och dyspné.
Många kände att de var i sämre skick jämfört med friska släktingar och vänner.
”Sedan vågar man inte ge sig ut på vad
som helst heller om man inte skulle klara
av det. Som t.e.x. ut och resa eller gå på en
utflykt, då måste man höra om det är backar där eller mycket trappor eller så.” (A14)
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Hinder och möjligheter till fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet blev lättare om deltagarna
hade ett intresse av att vara aktiva och
tyckte om att ta sig utanför dörren. En
del kände en tillfredsställelse av att utföra
kroppsligt arbete och några beslutade sig
för att försöka även om det var svårt. Några blev motiverade av att tävla mot andra
eller utmanade sig själva. Många tyckte
om att mäta sin prestation eller att sätta
upp mål för sig själva att uppnå.
”Jag gick upp för en brant backe några
gånger, en del folk är rädda för att anstränga sig, men det är inte jag, jag är inte
rädd att jag skall dö för att jag anstränger
mig.” (A13)
Deltagarna beskrev yttre faktorer som
hade en negativ påverkan på träningen.
Detta omfattade en känsla av bristande
stöd från vårdgivare och samhället i
allmänhet, dålig information om möjligheter till träning, höga kostnader för
gymkort, brist på tid och inget sällskap
i aktiviteterna. Några uttryckte en känsla
av att vara obekväma och ovana vid gym
eller andra platser för träning.
”Jag vara bara andfådd och jättejobbigt var det [att vara med i en promenadgrupp]. Det var inget roligt när jag inte
orkade som jag ville. Jag gick ändå, men
jag var sist jämt, det var inte kul.” (A20)
Yttre omständigheter som möjliggjorde
fysisk aktivitet beskrevs som att vara tillsammans med andra och stötta dem, att
ha plats och en tid att träffas, en känsla
av gemenskap, ha ett träningsprogram,
stöd från en fysioterapeut, närhet till träningsmöjligheter, tillräckligt med tid, låga
kostnader och kunna välja den form av
träning man tyckte om liksom kunskap
och erfarenhet om hur man tränar.
”Jag skulle vilja ha hjälp att någon
hjälpte mig iväg och såg till att jag fick ett
träningsprogram.” (A13)
Sjukdomen kräver anpassning i det dagliga livet
Deltagarna beskrev hur de hade fått göra
anpassningar till deras fysiska aktivitet
och sitt dagliga liv på grund av KOL. Det
beskrevs av deltagarna att de hade fått
ändra attityder till fysisk ansträngning
för att hantera känslan av begränsningar,
både i det dagliga livet och i den fysiska
aktiviteten.
”Man vill inte vara den gnällige eller
sjuka heller. Man försöker så gott man kan
och får väl acceptera att det är som det är
så länge.” (A14)
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För att klara av fysisk aktivitet fick deltagarna göra medvetna val för att hantera det i det dagliga livet, till exempel gå
långsammare, stanna och vila och undvika aktiviteter tillsammans med andra.
Några ville veta mer om hur de kunde
hantera sina symtom på bästa sätt, några
sa att den information de fick i början av
studien fanns kvar i minnet och var bra.
”Man kan försöka att gå ut och gå i
måttlig fart och sitta på en parkbänk
ibland och titta på, sedan gå en bit igen
och sedan sätter man sig.” (A20)
Diskussion

Den här studien designades med en ansats som en mixed method som kombinerade kvantitativa accelerometer-data
med kvalitativa individuella intervjuer.
Patienter med KOL behöver lyssna på
kroppens reaktioner utan att känna rädsla
för andfåddhet eller andnöd. Därför var
det tänkt att en mobil-app skulle kunna
vara ett komplement som stöd för patienter med KOL att öka deras nivå av
fysisk aktivitet och minska deras rädsla
för andfåddhet och andnöd. Men apparaten hade inte den avsedda effekten.
Skälet till det kan ha varit att deltagarna
redan hade blivit vana med att tillbringa
för mycket tid till stillasittande som har
visats i andra studier (5, 6), eller att de tekniska svårigheterna utjämnade den förmodade nyttan av mobil-appen. Många
av deltagarna upplevde svårigheter med
den tekniska utrustningen, ett fynd som
också presenteras i andra studier (15, 16).
En studie rapporterade ett motsägande
resultat att det inte fanns några problem
för äldre människor att hantera teknisk
apparatur men de flesta i den studien
var yngre, runt 50 år och strax över (26).
KOL-rehabiliteringsprogram är oftast inriktade på fysisk aktivitet och rapporterar
kliniskt relevanta förbättringar på hälsan.
Ett starkt samband fanns mellan sådana
program och ökad livskvalitet, en känsla
av att kunna kontrollera sitt eget tillstånd
och minskad känsla av dyspné och fatigue
(27). Teknisk utrustning kan ha sin plats
där men bör användas i kombination med
patient utbildning.
Intervjuerna i denna studie visade att
en del deltagare kände sig mer säkra med
mobil-appen med larm. Dock visade inte
accelerometer-data från dessa patienter
någon särskild ökning av fysisk aktivitet.
Bara en deltagare ökade nivån av både typ
och mängd av fysisk aktivitet (definierad
som medel till kraftig fysisk aktivitet
(MVPA) respektive medel fysisk aktivitet).

Tidigare fann Eliason et al. (5) att
medel nivå av fysisk aktivitet och tid tillbringad med minst medel aktivitet var
signifikant lägre hos patienter med KOL
i GOLD stadium II och III jämfört med
friska personer. I föreliggande studie visade accelerometer-data att deltagarna
var aktiva endast en kort period och inaktiva under resten av dagen. Det var få
av deltagarna som nådde de rekommenderade nivåerna av aktivitet, 30 minuter
av minst medel aktivitet per dag – bara
tre deltagare var medel aktiva både före
och efter interventionen. Enbart två deltagare ökade sin intensitet i den fysiska
aktiviteten, som är i linje med en studie
av Vitorasso et al. (28) som rapporterade
att majoriteten (84 %) av de inkluderade
patienterna med medel till mycket svår
KOL promenerade mer än 30 minuter per
dag men bara 29 % av dem nådde upp till
en medel intensitet. I en annan studie sågs
ingen extra effekt av individuell rådgivning för att främja fysisk aktivitetsnivå
(29). Hur patienter motiveras till högre
nivåer av fysisk aktivitet med intensitet
behöver bli mer undersökt.
I denna pilotstudie fanns tre deltagare
I GOLD stadium II och fyra i stadium III.
Det finns studier som rapporterar att nivån av fysisk aktivitet redan är sänkt hos
patienter med GOLD stadium II (30, 31).
Tid som tillbringades stillasittande studerades i en studie där det visade sig att
patienter med KOL hade förlängda perioder av ett stillasittande beteende, de stod
194 minuter per dag, satt 359 minuter per
dag och låg 88 minuter per dag, hade ett
stort vårdbehov och upplevde svårigheter
i samband med aktiviteter i det dagliga
livet (32). I föreliggande studie upplevde
deltagarna att sjukdomen krävde förändringar med mer vila i det dagliga livet,
som bekräftades av accelerometer-data
som visade att deltagarna tillbringade
mycket tid stillasittande. Det beteendet
behöver de ha mer hjälp för att komma ur.
En begränsning i den här pilotstudien
var att många inbjudna avböjde deltagande eller hoppade av vilket resulterade i en
studiegrupp med bara 10 stycken. Deltagarna i pilotstudien gick i medel 461 m
i 6MWT, en distans som är normalt för
patienter med KOL (422 ± 124 m) (33),
men kan också jämföras med friska äldre
(34). Det kan tänkas att de flesta av deltagarna redan var fysiskt aktiva vilket betydde att vi inte nådde de patienter med
KOL som var rädda för att utöva fysisk
aktivitet som var det övergripande syftet
för studien. Ytterligare en begränsning var
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att accelerometern inte hade registrerat
tillräckligt med data för att bli inkluderade i den statistiska analysen för några
deltagare. Orsaken till det är okänd men
troligtvis var inte accelerometern använd
på rätt sätt.
Slutsats

I den här lilla studiegruppen ökade inte
deltagarnas nivå av fysisk aktivitet av
användningen av en mobilapp med saturationsmätare med larm eftersom de fortsatte att tillbringa det mesta av sin tid stillasittande. Användningen av den tekniska
apparaturen visade sig ha oväntade problem. Den huvudsakliga motivationen för
att vara fysiskt aktiv var att få en känsla av
välmående och att bevara den fysiska kapaciteten för att fortsätta ha en god hälsa
och funktion i det dagliga livet. Deltagarna kände en resignation relaterat till
fysisk aktivitet eftersom de ville göra mer
än vad de kunde. Den eventuella rollen
som teknisk utrustning har för patienter
med KOL behöver bli fortsatt studerad.
ANN-BRITT ZAKRISSON

Med. Dr., Distriktssköterska1
TERESE ANERÖS

Fil.mag, Distriktssköterska1
GABRIELLA ELIASON

Med. Dr. BMA, Universitetslektor2
ANETTE FORSBERG

Docent, Fysioterapeut1
1

Universitetssjukvårdens Forskningscentrum,
Fakulteten Medicin och Hälsa,
Örebro Universitet, Region Örebro län.
2
Institutionen för Hälsovetenskap,
Örebro Universitet, Örebro

Referenser
1. GOLD. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive
pulmonary disease [homepage on the Internet].
2018 [cited 2018 21 October]. Available from:
http://www.goldcopd.org/guidelines-globalstrategy-for-diagnosis-management.html.
2. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer. Vård vid
astma och KOL - Stöd för styrning och ledning
[homepage on the Internet]. 2015 [cited 2018 7
December]. Available from: http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerastmaochkol
3. McCormack B, McCance TV. Development
of a framework for person-centred nursing. J
Adv Nurs 2006;56(5):472-9. DOI: 10.1111/j.13652648.2006.04042.x
4. Marciniuk DD, Goodridge D, Hernandez P,
Rocker G, Balter M, Bailey P, et al. Managing
dyspnea in patients with advanced chronic obstructive pulmonary disease: a Canadian Thoracic Society clinical practice guideline. Can Respir
J 2011;18(2):69-78.
5. Eliason G, Zakrisson AB, Piehl-Aulin K, HurtigWennlof A. Physical activity patterns in patients
in different stages of chronic obstructive pulmonary disease. COPD 2011;8(5):369-74. DOI:
10.3109/15412555.2011.605403

Lung & Allergiforum • Nummer 1/2019

6. Vorrink SN, Kort HS, Troosters T, Lammers JW.
Level of daily physical activity in individuals with
COPD compared with healthy controls. Respir
Res 2011;12:33. DOI: 10.1186/1465-9921-12-33
7. Katajisto M, Kupiainen H, Rantanen P, Lindqvist
A, Kilpelainen M, Tikkanen H, et al. Physical inactivity in COPD and increased patient perception of dyspnea. Int J Chron Obstruct Pulmon
Dis 2012;7:743-55. DOI: 10.2147/copd.s35497
8. Wortz K, Cade A, Menard JR, Lurie S, Lykens
K, Bae S, et al. A qualitative study of patients'
goals and expectations for self-management of
COPD. Prim Care Respir J 2012;21(4):384-91.
DOI: 10.4104/pcrj.2012.00070
9. Bailey PH. The dyspnea-anxiety-dyspnea
cycle--COPD patients' stories of breathlessness: "It's scary /when you can't breathe".
Qual Health Res 2004;14(6):760-78. DOI:
10.1177/1049732304265973
10. Arne M, Lundin F, Boman G, Janson C, Janson
S, Emtner M. Factors associated with good selfrated health and quality of life in subjects with
self-reported COPD. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2011;6:511-9. DOI: 10.2147/copd.s24230
11. Zainuldin R, Mackey MG, Alison JA. Optimal
intensity and type of leg exercise training for people with chronic obstructive pulmonary disease.
Cochrane Database Syst Rev 2011(11):CD008008.
DOI: 10.1002/14651858.CD008008.pub2
12. Donaire-Gonzalez D, Gimeno-Santos E, Balcells
E, de Batlle J, Ramon MA, Rodriguez E, et al. Benefits of physical activity on COPD hospitalisation
depend on intensity. Eur Respir J 2015;46(5):12819. DOI: 10.1183/13993003.01699-2014
13. Joe J, Demiris G. Older adults and mobile
phones for health: a review. J Biomed Inform
2013;46(5):947-54. DOI: 10.1016/j.jbi.2013.06.008
14. Wang CH, Chou PC, Joa WC, Chen LF, Sheng TF,
Ho SC, et al. Mobile-phone-based home exercise
training program decreases systemic inflammation in COPD: a pilot study. BMC Pulm Med
2014;14:142. DOI: 10.1186/1471-2466-14-142
15. van der Weegen S, Verwey R, Tange HJ,
Spreeuwenberg MD, de Witte LP. Usability testing of a monitoring and feedback tool to stimulate physical activity. Patient Prefer Adherence
2014;8:311-22. DOI: 10.2147/ppa.s57961
16. Verwey R, van der Weegen S, Spreeuwenberg M,
Tange H, van der Weijden T, de Witte L. Process
evaluation of physical activity counselling with and
without the use of mobile technology: A mixed
methods study. Int J Nurs Stud 2016;53:3-16. DOI:
10.1016/j.ijnurstu.2015.10.008
17. Brunton L, Bower P, Sanders C. The Contradictions of Telehealth User Experience in Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD):
A Qualitative Meta-Synthesis. PLoS One
2015;10(10):e0139561. DOI: 10.1371/journal.
pone.0139561
18. Sandelowski M. Combining qualitative and
quantitative sampling, data collection, and analysis techniques in mixed-method studies. Res
Nurs Health 2000;23(3):246-55.
19. Voils CI, Crandell JL, Chang Y, Leeman J, Sandelowski M. Combining adjusted and unadjusted
findings in mixed research synthesis. J Eval Clin
Pract 2011;17(3):429-34. DOI: 10.1111/j.13652753.2010.01444.x
20. Matthews CE, George SM, Moore SC, Bowles
HR, Blair A, Park Y, et al. Amount of time spent
in sedentary behaviors and cause-specific mortality in US adults. Am J Clin Nutr 2012;95(2):43745. DOI: 10.3945/ajcn.111.019620

21. Swartz AM, Strath SJ, Bassett DR, Jr., O'Brien
WL, King GA, Ainsworth BE. Estimation of energy expenditure using CSA accelerometers at hip
and wrist sites. Med Sci Sports Exerc 2000;32(9
Suppl):S450-6.
22. Warren JM, Ekelund U, Besson H, Mezzani
A, Geladas N, Vanhees L. Assessment of physical activity - a review of methodologies with
reference to epidemiological research: a report of the exercise physiology section of the
European Association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. Eur J Cardiovasc
Prev Rehabil 2010;17(2):127-39. DOI: 10.1097/
HJR.0b013e32832ed875
23. Ohman A. Qualitative methodology for rehabilitation research. J Rehabil Med 2005;37(5):273-80.
24. Graneheim UH, Lundman B. Qualitative content
analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness.
Nurse Educ Today 2004;24(2):105-12. DOI:
10.1016/j.nedt.2003.10.001
25. Lincoln YS, Guba EG. Naturalistic Inquiry. Beverly Hills, Calif.: Sage; 1985.
26. Williams V, Price J, Hardinge M, Tarassenko L,
Farmer A. Using a mobile health application to
support self-management in COPD: a qualitative
study. Br J Gen Pract 2014;64(624):e392-400.
DOI: 10.3399/bjgp14X680473
27. McCarthy B, Casey D, Devane D, Murphy K,
Murphy E, Lacasse Y. Pulmonary rehabilitation
for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2015;2:CD003793. DOI:
10.1002/14651858.CD003793.pub3
28. Vitorasso R, Camillo CA, Cavalheri V, Aparecida Hernandes N, Cortez Verceze A, Sant'Anna
T, et al. Is walking in daily life a moderate intensity activity in patients with chronic obstructive pulmonary disease? Eur J Phys Rehabil Med
2012;48(4):587-92.
29. Burtin C, Langer D, van Remoortel H, Demeyer
H, Gosselink R, Decramer M, et al. Physical
Activity Counselling during Pulmonary Rehabilitation in Patients with COPD: A Randomised
Controlled Trial. PLoS One 2015;10(12):e0144989.
DOI: 10.1371/journal.pone.0144989
30. Troosters T, Sciurba F, Battaglia S, Langer D, Valluri SR, Martino L, et al. Physical inactivity in
patients with COPD, a controlled multi-center
pilot-study. Respir Med 2010;104(7):1005-11.
DOI: 10.1016/j.rmed.2010.01.012
31. Watz H, Waschki B, Meyer T, Magnussen H. Physical activity in patients with
COPD. Eur Respir J 2009;33(2):262-72. DOI:
10.1183/09031936.00024608
32. Hunt T, Madigan S, Williams MT, Olds TS. Use
of time in people with chronic obstructive pulmonary disease--a systematic review. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2014;9:1377-88. DOI:
10.2147/copd.s74298
33. Andrianopoulos V, Holland AE, Singh SJ, Franssen FM, Pennings HJ, Michels AJ, et al. Sixminute walk distance in patients with chronic
obstructive pulmonary disease: Which reference equations should we use? Chron Respir Dis
2015;12(2):111-9. DOI: 10.1177/1479972315575201
34. Du H, Newton PJ, Salamonson Y, CarrieriKohlman VL, Davidson PM. A review of the
six-minute walk test: its implication as a selfadministered assessment tool. Eur J Cardiovasc Nurs 2009;8(1):2-8. DOI: 10.1016/j.ejcnurse.2008.07.001 [doi]

39

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

PROGRAM
9.00-9.45

Registrering, fika och utställning

9.45-10.00

Välkomna
Pär Gyllfors, Björn Stridh

Moderator Pär Gyllfors
10.00-10.45

Utredning och behandling av patienter med svår
astma, nya biologiska läkemedel
Barbro Dahlén, Professor, Lung- och Allergikliniken Nya Karolinska
universitetssjukhuset

10.45-11.30

CD-sens – senaste nytt
Anna Nopp, docent, Karolinska Institutet.

11.30-12.00

Allergifria hundar – finns dom
Ulrika Käck, doktorand och specialistläkare, barn- och ungdomsmedicin. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

12.00-13.15

Lunch och utställning

13.15-14.15

Föreningsmöte SFFA

Moderator Björn Stridh
14.15-15.00

Stipendieutdelning samt stipendiatens föreläsning
Teet Pullerits,

15.15-15.45

Kaffe och Utställning

15.45-16.30

Eksem – går det alltid att hitta en orsak?
Nils Hamnerius, Överläkare, Yrkes- och miljödermatologiska
avdelningen, Skånes universitetssjukhus Malmö

16.30-17.15

Magbesvär – går det alltid att hitta en orsak?
Helena Thulin, barnläkare, Gastrosektionen, Sachsska barn-och
ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Ca 17.15

Avslutning
Björn Stridh, Pär Gyllfors

18.30

Middag på Haga Bodega, Hotel Carolina Tower

Anmälan till Vårmötet gör du på:

www.mkon.nu/sffas_varmote

AIT-rekommendationer

Uppdaterade AIT-rekommendationer
tillgängliga inom kort

U

ngefär samtidigt som allergenextrakt blev godkända och registrerade som läkemedel i Sverige,
år 1989, tillsatte SFFA (Svenska föreningen för allergologi), Svenska förening
för invärtesmedicinsk allergologi och
Barnläkarföreningens sektion för barnallergologi på uppdrag av Socialstyrelsens
läkemedelsavdelning en arbetsgrupp som
skrev ihop en konsensusrapport om hyposensibilisering. Med ständig utveckling
inom området har AIT- (allergen immunterapi) dokumentet reviderats sedan dess
ungefär var 10:e år. På uppdrag av SFFA
sammanställde en arbetsgrupp, där även
övriga berörda specialiteter förutom allergologi var representerade och där
Hans Formgren var ordförande, rekommendationer för behandling med allergenspecifik immunterapi år 2000. Detta
dokument genomgick revidering år 2009
med Monica Arvidsson som ordförande i
arbetsgruppen. Nu har det gått ytterligare
Lung & Allergiforum • Nummer 1/2019

10 år sedan den senaste uppdateringen
men nu kommer det inte dröja länge tills
SFFA kan presentera den nya versionen
av uppdaterade AIT-rekommendationer
på sin hemsida.
Revideringen av AIT-dokumentet har varit

ett stimulerande uppdrag där arbetsgruppen har haft 8 heldagsmöten i Stockholm
i Svenska Läkaresällskapets hus och dessutom har det varit 5 telefonmöten. Arbetsgruppen som reviderat dokumentet
har utgjorts av:
Teet Pullerits, vuxenallergolog, Allergimottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg (ordförande för arbetsgruppen).
Therese Sterner, specialistsjuksköterska
med specialisering inom allergi, astma
och KOL, doktorand, Universitetssjukhuset Lund (arbetsgruppens sekreterare)
– företräder astma-, allergi-, och KOLsjuksköterskeföreningen, ASTA.

Ulla Nyström, specialist i allmänmedicin
och allergisjukdomar, Allergicentrum,
Linköping.
Lars Gottberg, vuxenallergolog, Södersjukhuset Stockholm.
Anne Kihlström, barnallergolog, Barnsjukhuset Martina, Stockholm.
Daiva Helander, barnallergolog, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge,
Stockholm.
Ann Hammarlund, ÖNH-läkare, Öron-,
näs- och halsmottagning, Ängelholm.
Sabina Rak, professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.
Irene Eriksson, specialistsjuksköterska
med specialisering inom allergi, astma
och KOL, Askersunds vårdcentral, Region
Örebro län – företräder astma-, allergioch KOLsjuksköterskeföreningen, ASTA.
Gunnel Mimi Wandeli, BMA – företräder
vårdfrågor inom Astma- och Allergiförbundet.
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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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AIT-rekommendationer

Kapitlen som har varit med i 2009 års
version av AIT rekommendationer har
genomarbetats och uppdaterats vad gäller ny vetenskaplig dokumentation. Dessutom har det tillkommit fyra nya kapitel:
– SLIT (känns lite overklig nu men år
2009 var SLIT-behandling inte så etablerad än att man skulle ha eget kapitel
för detta).
– Insektsallergi och venom immunterapi
(VIT).
– Allergen immunterapi vid födoämnesallergi (FA-AIT).
– Utvärdering av AIT.

Arbetsgruppen vill tacka alla kollegor som

har bidragit med kloka kommentar och
synpunkter när dokumentet var ute på remissrundan under sensommaren-hösten
2018. Efter det avslutande redaktionella
arbetet kommer dokumentet nu snart
vara tillgänglig för alla som sysslar med
AIT.
TEET PULLERITS

Allergimottagningen
SU/Sahlgrenska
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Välkommen till SFSS Årskongress 2019
| 16-18 oktober 2019 | Uppsala |
Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin firar i år att det är 30 år sedan föreningen
bildades och tog sina första steg. Det är en stor ära för oss i Uppsala att få anordna SFSS årskongress
detta jubileumsår.
Sedan föreningens bildande har det skett en stark utveckling inom sömnforskningen i Sverige. Även
programutbudet och utbildningen i anslutning till våra möten har med åren utvecklats snabbt. I år
erbjuds i anslutning till årskongressen inte mindre än fem kurser som leds av ledande sömnforskare
inom sina respektive områden. Intresset för dessa kurser har tidigare varit mycket stort vilket visar
att såväl intresset som utbildningsbehovet inom sömnmedicin är starkt. Vi är också stolta över att
kunna erbjuda ett intressant program där vi kommer att blanda presentationer av nya studier med
inbjudna talare där många är nationellt ledande inom sina områden. Vi har också ett brett program
från sömnbesvär vid astma/KOL och sömnapné ur olika aspekter till sömnens betydelse för hälsa
och minne och där programmet riktar sig till alla de olika yrkeskategorier vi har inom föreningen.
Syftet med en kongress är inte bara att ta del av det vetenskapliga programmet. Det är minst lika
viktigt att träffa kollegor från andra delar av landet och utbyta erfarenheter. Passa på att utnyttja
pauserna till detta och till att besöka våra utställare. Och vad vore väl en kongress i Uppsala utan en
fläkt av nationslivet vid Nordens äldsta universitet? Missa inte kongressmiddagen på torsdagskvällen
på Norrlands nation där ni har chansen att ta del av vår lokala kultur.
Följ med dina kollegor till denna jubileumskongress inom svensk sömnforskning och sömnmedicin!
Kongressens hemsida hittar du på sfss2019.se. Anmälan öppnar i mars.
Varmt välkomna till Uppsala!!

Jenny Theorell-Haglöw		
			

Eva Lindberg		
för organisationskommittén

SFSS
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Christer Janson

SVENSK
FÖRENING för
SÖMNFORSKNING och
SÖMNMEDICIN
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Digitalt stöd och behandling
framgångsrikt vid astma
Astmapatienter som får digitalt stöd och behandling får en
förbättrad astmakontroll och lungfunktion. Det visar en studie gjord av distriktsköterskorna Maria Boström och Marie
Persson vid vårdcentral Ludvika/Grängesberg.

S

tudien, som är en magisteruppsats, pågick under sex månader och man undersökte astmapatienter uppdelade i två
grupper. Den ena gruppen fick utöver den traditionella
behandlingen på vårdcentralen tillgång till det digitala stöd- och
behandlingsprogrammet Astmakollen medan den andra inte fick
det.
– Resultatet visar att patienter som får tillgång till det digitala
stöd- och behandlingsplattformen via 1177 och Astmakollen får
förbättrad astmakontroll och lungfunktion jämfört med dem
som inte använder det digitala stödet, säger Maria Boström,
distriktssköterska och astma/KOL-sköterska på vårdcentral
Ludvika/Grängesberg.
Tidigare forskning har visat att mer än hälften av patienterna
med astma har fel inhalationsteknik och att många samtidigt har
otillräcklig kunskap om vad som utlöser astma. Man har också
låga förväntningar på vad man kan göra själv för att kontrollera
sina besvär.
– Tanken med stöd- och behandlingsprogrammet Astmakollen är att patienten ska få kunskap, hjälp och stöd under sin
behandling med allt från påminnelser att ta sitt läkemedel till
instruktion för hur man tar sin inhalationsmedicin. Den digitala hjälpen fungerar som ett komplement till den traditionella
behandlingen, säger Marie Persson distriktssköterska vid vårdcentral Ludvika/Grängesberg.
För att mäta resultatet i studien användes symtomskattningsformuläret Astma Kontroll Test och dynamisk spirometri, där
man bedömer flödesmotståndet i luftvägarna vid maximal snabb
utandning efter maximal inandning. Totalt slutförde 83 deltagare studien, varav 39 ingick i interventionsgruppen och 44 i
kontrollgruppen.
Om Astmakollen

Astmakollen är ett digitalt stöd- och behandlingsprogram som
guidar patienten genom sin behandling. Man når behandlingen
genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Programmet
är utvecklat av Region Dalarna och finns i dagsläget tillgängligt
för patienter vid vårdcentral Ludvika/Grängesberg.
I behandlingsprogrammet kan patienterna ta del av:
• Sin personliga behandlingsplan.
• Information om astmasjukdomen.
• Behandlingsmål och strategier.
• Åtgärdsplan.
• Inhalationsinstruktioner via video och text.
• SMS-påminnelse att ta sina inhalationsläkemedel.
• Meddelandefunktion till vårdgivare.
• Symtomskattning en gång i månaden via Astma Kontroll Test
(AKT) som är ett validerat frågeformulär.
REDAKTIONEN
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vice-ordforande@slmf.se

Maria Jenmalm
Vetenskaplig sekreterare
Klinisk immunologi, Linköpings Universitet
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Kongresskalender

SLMF
2019
28 mars

Precision Medicine in Allergy and Asthma
– New Possibilities?

Stockholm

3-5 april

Svenska Lungkongressen 2019

Stockholm

24 april

Lungmedicinsk Roadshow

Malmö

9 maj

Lungmedicinsk Roadshow

Uppsala

9-10 maj

Svenska Lungcancerkongressen 2019

Visby

14-16 maj

ST-kurs Thoraxradiologi med lungmedicinsk inriktning

Göteborg

23-25 maj

Bz 100: Lung Disease

Stockholm

28 maj

Lungmedicinsk Roadshow

Umeå

12-14 juni

49th Nordic Lung Congress – NLC2019

Tallinn, Estland

16-18 oktober

SFSS Årskongress 2019

Uppsala

11 november

ST-kurs – Lunginfektioner

Göteborg

2 december

ST-kurs – Lungcancer

Uppsala

14 oktober

ST-kurs, tema: Astma och KOL

Örebro

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

3-4 april

EAACI Master Class on Biologicals

San Lorenzo de El Escorial,
Spanien

1-5 juni

EAACI Congress 2019

Lissabon, Portugal

SFFA
2019

SLMF – NYA MEDLEMMAR
ORDINARIE MEDLEMMAR
Qi Wang
Sarmad Roomi
Sofia Necander
Katarzyna Kaluska
Magnus Alkestrand
Mari Just
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