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Ledare SLMF

�

Bästa kollegor!

Nu har det gått en bit in på hösten, 
vardagslunken på sjukhuset har 
trätt in och kvällarna är mörka 

och kalla. För några veckor sedan var 
SLMFs styrelse på internat i Fjällbacka 
och vi lyckades pricka in några härliga 
sensommardagar. Internatet var inten-
sivt så förutom att vi hann med en båttur 
på havet hade vi kreativa diskussioner om 
vår kommande verksamhet. Men innan 
jag redogör för en del av det så tittar jag 
tillbaks lite också. 

Oslo visade upp sig från sin bästa sida 
under några härliga försommardagar då 
Nordiska lungkongressen gick av sta-
peln (11-13 juni). Gruppen svenskar som 
var där tycker jag var ganska liten men 
vi som var där fick njuta av ett intressant 
och varierande program. Du hittar ett 
referat från kongressen på annan plats i 
tidningen. 

En viktig händelse för alla SLMF med-
lemmar ägde rum under mötet! Det 
var slutligen dags att officiellt skriva på 
kontraktet som innebär att alla SLMF 
medlemmar kan bli medlemmar av ERS. 
Jag och Anders Blomberg, vetenskaplig 
sekreterare, representerade SLMF och 
ERS representerades av Steve Sealy, en 
av cheferna på sekretariatet, och Jørgen 
Vestbo, välkänd dansk professor men nu-
mera även professor i Manchester, och f.n. 
”President-Elect” i ERS. (Se bilden från 
det högtidliga tillfället i slutet av leda-
ren). Alla medlemmar som har en giltig 
e-postadress har nu fått ett mail från ERS 
för att aktivera medlemskapet. Vi beskri-
ver längre fram i tidningen vad det här 
innebär för dig mer i detalj. Det är förstås 
extra viktigt att du skickar in din aktuella 
e-mailadress till vår medlemsansvarige, 
kassor@slmf.se om du inte fått något mail 
från ERS. 

Nästa stora händelse är förstås ERS i Am-
sterdam i slutet av september. SLMF kom-
mer arrangera det traditionsenliga veten-
skapliga mötet tisdagen den 29/9. Reza 
Karimi, Stockholm, och Kristina Andelid, 
Göteborg, kommer att presentera sina av-
handlingar. Kvällen avslutas med en ge-
mensam middag. När anmälningstiden 

gick ut hade ca ett 50-tal anmält sig. Det 
är färre än de sista åren och avspeglar sä-
kerligen det nya regelverket för samarbe-
tet med läkemedelsindustrin. Vi har dis-
kuterat den nya situationen men vi tycker 
att antalet anmälda är fullt tillräckligt för 
ett möte utanför Sverige. Våra planer är 
definitivt att fortsätta arrangera mötet på 
liknande sätt under kommande ERS. Dä-
remot har vi inte haft lika bra respons på 
att boka hotellrum på ett ”SLMF-hotell”. 
När dead line för bokningen hade gått ut i 
juni så var inte alla rum uppbokade, dessa 
var vi ju då tvungna att släppa för vi kan 
inte riskera att behöva betala för obokade 

rum. Där får styrelsen ta sig en funderare 
på om det är något vi ska upprepa inför 
ERS i London.

Under ERS kommer SLMF finnas med 
på något som kallas ERS World Village. 
Det är en ny satsning och ska vara en sam-
lingspunkt för alla föreningar anknutna 
till ERS. Vi kommer ha en liten disk med 
information och några från styrelsen 
kommer att turas om att finnas där, om 
inte hela tiden så då och då. Det här är 
något helt nytt och vi har beslutat att ha 
ett enkelt upplägg i år. Vi kommer se och 
lära och eventuellt utveckla oss till kom-
mande ERS. 

SLMFs styrelse i Fjällbacka. Övre raden fr. v. Ragnberth Helleday, Stéphanie Mindus, Lena Olsson, 
Lennart Nilholm. Undre raden fr. v. Helena Engström, Hanan Tanash, Inger Dahlén, Valentyna 
Yasinska, Anders Blomberg. (Fattas på bilden gör Nikolaos Lazarinis och Ola Attman.)
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En stor och viktig verksamhet för SLMF 
är att initiera och arrangera kurser, både 
för ST-läkare och specialister. Vi är extra 
glada för att en ny SK-kurs i obstruktiv 
lungsjukdom, som går av stapeln i Öre-
bro i oktober, är fulltecknad. Ansvariga 
för kursen är överläkare Josefin Sundh, 
Örebro, och professor Christer Janson, 
Uppsala. Du som är ST-läkare i lung-
medicin, ta för vana att gå in på SLMFs 
hemsida, där ser du vilka SK-kurser som 
är planerade och med vilka tidsintervaller 
de återkommer. 

För er ST-läkare som är i slutet av er 
specialistutbildning, eller precis klara, är 
det också dags att planera in Specialist-
examen 2016. Upplägget kommer att vara 
som tidigare år med ett antal skriftliga 
uppgifter som besvaras hemma i lugn och 
ro. SLMF rekommenderar att arbetsgiva-
ren står för två veckors tjänstledighet för 
detta. Examen avslutas med en muntlig 
del som kommer att hållas i Göteborg i 
mars, exakt datum är inte bestämt än, an-
mälan görs till Lennart Nilholm, utbild-
ningsansvarig i styrelsen, utbildning@
slmf.se.

Att arrangera Svenska Lungkongressen, 
SLK är inget som görs i en handvändning. 
Nästa år går stafettpinnen till Örebro (19-
21 april) och förberedelserna är i full gång. 
Jag kan avslöja att lungcancer och rökav-
vänjning kommer vara ett tema. Även ett 
program kring att starta en läkarutbild-
ning kommer att presenteras med bl.a. 
en ”färdig” student som berättar om sina 
erfarenheter. Kongressen har också givna 
punkter. SLMFs årsmöte är ju viktigt för 

alla medlemmar, vi kommer ha det ef-
ter lunch onsdagen 20 april. Chefsmö-
tet ligger på eftermiddagen den 19 april. 
Mötet är för alla lungläkarkollegor som 
har medicinskt- eller verksamhetsansvar 
för en lungmedicinsk enhet och är ett 
viktigt forum för utbyte av erfarenheter 
och inspiration för att utveckla sin lokala 
verksamhet. Självklart kommer också det 
vara att presentationer av vetenskapliga 
bidrag, både muntliga och med posters 
(och priser!). Fundera redan nu på vad du 
ska skicka in till vetenskapliga sekretera-
ren (vetenskaplig-sekr@slmf.se). En höjd-
punkt kommer vara att höra föredrag från 
den eller dem som fått det forskningsme-
dicinska anslaget 2015 med efterföljande 
diplomutdelning! Ansökningstiden gick 
ut sista augusti och styrelsen ser med 
spänning fram emot bedömningskom-
mitténs utlåtande. 

SLMF vill också tänka i lite nya grepp 
och denna gång så utlyser vi en tävling! 
Vi vill att ni förbereder spännande fall-
presentationer och skickar in i förväg till 
SLK. Vi kommer välja ut de fyra bästa 
som får presentera sina fall under kon-
gressen. All fyra som presenterar får 1000 
kr som bidrag och vi korar sedan en vin-
nare som får 3000 kr i pris från SLMF! 

Samarbetet med Sveriges Lungsjukskö-
terskors Intresseförening är också viktigt. 
Vi gläds speciellt åt att den kurs för lung-
sjuksjuksköterskor, som vi varit med och 
initierat, fått så många anmälda att kurs-
ledningen helt enkelt fick se sig om efter 
en större lokal (vilket lyckades!). Kursen 
går av stapeln i Solna 9-12 november. 

Ledare SLMF

INGER DAHLÉN
Ordförande 

Svensk Lungmedicinsk Förening

Ja, det här var ett axplock av vad vi job-
bar med i SLMFs styrelse. Ett forum för 
vår förening är ju denna tidning som vi är 
glada och stolta över och som med åren 
fått en allt större betydelse. Samarbetet 
med Mediahuset fungerar utmärkt och 
vår huvudredaktör Stéphanie Mindus gör 
ett fantastiskt jobb för att sy ihop varje 
nummer. Du vet väl att du är mer än väl-
kommen att skicka in bidrag till tidning-
en! Har du varit på något lungmedicinskt 
möte någonstans i Sverige eller världen, 
skriv en resumé och ta några kort. Har du 
som ST läkare gjort ett forsknings- eller 
kvalitetsarbete inom ramen för din speci-
alistutbildning? Vi tar gärna emot sådana, 
det kan räcka med en kortare redogörelse 
som genom att publiceras i tidningen kan 
bli en inspirationskälla för många andra. 

Det här numret har ett tema, luftföro-
reningar, med professor Anders Blom-
berg, vår vetenskapliga sekreterare som 
gästredaktör. Det finns en bredd i den 
lungmedicinska forskningen!!

Bästa hösthälsningar

Kontraktsteckning i Oslo mellan ERS och SLMF 11 juni 2015. Från vänster Anders Blomberg och Inger Dahlén från 
SLMF, Jørgen Vestbo och Steve Sealy från ERS. 
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Ledare SFFA

Hur skall det gå för allergologin?

ULLA NYSTRÖM KRONANDER
Ordförande

Svenska Föreningen för Allergologi

Senaste åren har det skrivits flera 
artiklar om hur få allergologer vi 
är i Sverige och hur stora bristerna 

inom vår specialitet är *.
Kollegor som ”varit med förr” berät-

tar att samma diskussion fanns för några 
år sedan. Och inget har skett! Sanningen 
är att vi inte riktigt vet hur många al-
lergologer som är aktiva i Sverige. SFFA 
har ungefär 500 medlemmar, av dessa 
är omkring 120 specialister i allergologi. 
Sveriges Specialitetsförening för allergi-
sjukdomar har 75 medlemmar. Av de som 
blivit specialister de sista sju åren är 24 
av 36 med i SFFA och bara två med i spe-
cialitetsföreningen. Vi har varit mycket 
dåliga på att fånga upp våra nyutbildade 
kollegor.

Av 157 ”kända ” allergologer är 51 pen-
sionärer, många fortsatt aktiva, men ändå 
en väldigt sned åldersfördelning. 

Nu gör vi i specialitetsföreningen ett 
försök att kartlägga antalet allergimot-
tagningar och blivande kollegor för att 
erbjuda dem medlemskap i SFFA och 
specialitetsföreningen.

Jag tror att vi måste ha underlag och 
statistik på antalet allergologer, fördel-
ning över riket och åldersfördelning om 
vi skall kunna få gehör för att politiker 
och regioner skall satsa mer på den stora 
patientgruppen med allergier. Att det kan 
löna sig att vara envis och presentera be-
vis för snedfördelning har jag personlig 
erfarenhet av, då region Östergötland ef-
ter närmare tio års eftersläpning av aller-
gen immunterapi (AIT) nu har tillskapat 
medel för att vi skall komma upp i riks-
genomsnittet för antalet patienter som 
behandlas med subkutan eller sublingual 
allergen immunterapi. 

Jag tror också att vi inom professionen, 
gärna tillsammans med patientorganisa-
tioner, måste ge konkreta förslag på lös-
ningar. Vi måste lära av andra länder, jag 
tänker då ffa på Finland där man genom 
sitt Allergiprogram sprider kunskap om 
allergier på samhällsnivå, till medborgare 
och politiker, utbildar primärvård och bli-
vande kollegor. Genom att vara med och 
utveckla nationella riktlinjer, som t.ex. 

Anafylaxidokumentet och nationella 
Astma- och KOL-riktlinjer och se till att 
de sprids till alla delar av vården fördelar 
vi ansvar och vårdtyngd. 

Samhällsåtgärder för att förebygga al-
lergiutveckling, egenvård, primärvård 
och specialiserad vård, det finns mycket 
att göra på alla nivåer.

Jag har just läst EAACIs president An-
tonella Muraros intentioner för de kom-
mande två åren. Hon skriver: ”In the next 
two years, innovation and integration will 
be the key words, with focus on the EAA-
CIs core values such as development and 
research, improved patient care at the 
global level, and increased public aware-
ness.”

Kanske kan vi försöka att arbeta efter 
samma mål här i vår förening; främja 
forskning och utbildning genom våra 
möten och vårt stipendium och se till 
att fler allergologer utbildas. Men också 
arbeta för att man ute i samhället får en 
större kunskap om allergi, hos vårdgivare, 
politiker och patienter. 

EAACI kommer under de närmaste 
två åren att arbeta för ökat internationellt 
samarbete genom en kommitté för kam-
panjer och lobbying för en bättre kunskap 
om allergi i samhället. Denna kommitté, 
NAS ( National Allergy Societies) kom-
mer att bestå av representanter för de 
olika nationella föreningarna. Det första 
mötet har redan varit (4 sep) och styrel-
seledamot Åke Davidsson representerade 
SFFA och Sverige. Intentionerna att öka 
kunskapen om allergier finns således inte 
bara i Sverige. 

Utbildningsaktiviteter i höst
Den första fredagen i oktober, i år den 
2 oktober, är det Allergidagen i Stock-
holm. Inbjudan finns på SFFAs hemsida 
där man också finner anmälan. Program-
met kommer i år att handla om Allergier 
genom livet. Det blir en resa genom im-
munsystemets och lungornas utveckling 
från före födseln till äldre dagar. Jag tror 
att alla kan hitta sina godbitar där. 

Under Riksstämman har föreningen 
ett symposium med titeln ”ASA och 

NSAID intolerans på spåret”. Det kom-
mer att bli ett möte med klinisk inriktning 
där Barbro Dahlén, Sven-Erik Dahlén och 
Ralf Dollner skall tala om för oss vart vi 
är på väg. 

Under läkarstämman ordnar också 
Svensk Förening för Allmänmedicin 
ett symposium som kan intressera våra 
medlemmar. Det kommer att handla om 
socialstyrelsens nya riktlinjer för vård 
av astma och KOL samt  om anafylaxi. 
Datum för dessa symposier är ännu inte 
klart. 

Till sist en liten cliff-hanger om Vårmötet 
2016 i Lund. Den 8:e april på Stora Hotel-
let i Lund kommer det att handla om bl.a. 
Psykoneuroimmunologi. 
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Nordiska Lungkongressen

Nordiska lungkongressen i Oslo

De bestående intrycken av Nordiska 
lungkongressen i Oslo i juni är sol, 
god mat och att jag önskar mig en 
kryoutrustning. Mina anteckningar 
påminner mig dock om en hel del 
andra godbitar.

Inledningssessionen om sarkoidos 
handlade bland annat om ögonsarkoi-
dos med Leif Tallstedt från St Eriks 

Ögonsjukhus. Den innehöll en inledande 
”uveitis for dummies”, det vill säga för 
lungmedicinare som läste ögonkursen 
för decennier sedan och numera bara har 
diffusa begrepp om vad ciliary body och 
choroid är samt vilka olika former det 
finns av irit. Biopsier av konjunktiva och 
corpus vitreum visar granulom respektive 
förhöjd CD4/CD8-kvot. Ögonpåverkan 
inkluderar ökat tryck och skada på syn-
nerven med risk för blindhet om inte sys-
temisk steroidbehandling sätts in. 

Ett tips från sarkoidossessionen i öv-
rigt är appen ”MTX in sarcoidosis” givet 
av Marjolein Drent från universitetet i 
Maastricht.

Dag två inleddes med ett illustrativt fö-
redrag om larynx i arbete, det vill säga 
EILO, av Ola Drange Røksund från Hau-
keland Universitetssjukhus och Bergens 
Universitet. EILO innebär obstruktion av 
de stora luftvägarna och kan vara struk-
turell (polyper, tumörer etc) och funk-
tionell (normal i vila, abnormal i arbete). 
Obstruktionen är störst vid hårdast an-
strängning och avtar 1-5 minuter efteråt 
till skillnad från ansträngningsutlöst 
bronkkonstriktion som är som kraftigast 
upp till en kvart efter ansträngningen. 
Differentialdiagnoser är laryngomalaci, 
asymmetrisk anatomi, subglottisstenos 
och panik. Auditoriet fick se många il-
lustratoriska videofilmer som lämnade 
oss lätt panikslagna själva. Take-home-
message är att det inte är farligt, men 
med filmerna på näthinnan är det lätt att 
känna empati med patienterna. Behand-
lingen innefattar inspiratorisk muskelträ-
ning, talterapi och i särskilda fall kirurgisk 
laserbehandling av subglottis.

Ett av mina favoritföredrag var som ni 
förstått det om kryo med Jürgen Hetzel 

från Tübingens Universitet. Med hjälp 
av denna frysteknik kan man ta biopsier 
för diagnostik, totalresecera små endo-
bronkiella tumörer samt rekanalisera en-
dobrokiell tumörmassa. Biopsierna blir 
större än med tång och man har också 
större chans att få diagnos, inklusive im-
munohistokemi. Man kan också få upp 
vätska och organiserat slem, exempelvis 
vid stent, genom att helt enkelt frysa ma-
terialet och dra upp det som en klump. 
Riskerna med kryo är perforation av 
bronkväggen samt en något större andel 
blödningar än vid konventionell provtag-
ning. Risken för allvarlig blödning är dock 
inte förhöjd. Man måste också efter större 
ingrepp gå ner någon dag senare för att 
rensa upp nekrotiserad tumörmassa.

De flesta lungmedicinare i klinisk tjänst 
stöter troligen på frågan om det inte 
skulle vara bra att ha syrgas vid träning, 
även om vilosaturationen är tillräcklig 
utan LTOT. Margareta Emtner från Upp-
sala Universitet talade om KOL-patienter 
som fick syrgas i samband med träning. I 
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Nordiska Lungkongressen

bakgrunden finns det fakta att graden av 
fysisk inaktivitet korrelerar med morta-
litet. Om en KOL-patient kan gå mindre 
än 100 meter på 6 minuter är risken att 
dö knappt 40 % på ett år. Om patienten 
däremot klarar över 500 meter på samma 
tid är risken att dö bara några procent. 
Professor Emtners studie visade att utan 
syrgas klarade patienterna 4 minuter, med 
klarade de 10 minuter. Dyspnén minskade 
medan saturation, muskelfunktion och 
hjärtfunktion förbättrades. 

En annan fråga vi ställs inför är om våra 
KOL-patienter får flyga. Aina Akerø från 
Oslo Universitetssjukhus, Ullevål, gav 
några riktvärden att förhålla sig till. Om 
man har möjlighet att göra ett Hypoxia-
altitude simulation test, HAST, kan man 
faktiskt se hur patienten reagerar i satu-
ration och PaO2 när hen får andas 15 % 
syrgas i 20 minuter. Femton procent mot-

svarar syretrycket på 2400 meters höjd. 
Men även med vanliga pulsoximetri och 
6-minuters gångtest kan man få en bra 
uppfattning. Saturation under 92 % i vila 
och under 84 % efter ett 6-minuters gång-
test är indikation för syrgas under flyg-
resor över 1 timme. PaO2 sjunker under 
första timmen men ligger sedan stabilt 
såvida inte patienten är uppe och rör sig.

Det sista seminariet undertecknad gick 
på bestod av falldiskussion med frågor där 
vi i auditoriet fick delta genom att lämna 
svar via våra mobiler. Roligt och modernt 
förutom att fallen var intressanta och på 
en nivå som motsvarar den färdiga spe-
cialisten. Ser fram emot fler sådana ses-
sioner i framtiden!

Tack Oslo och nästa gång ses vi på 
Gotland!

ELISABETH BERNSPÅNG
Lungmedicinare

Uppsala

"Med hjälp av denna frysteknik kan man ta biopsier för 
diagnostik, totalresecera små endobronkiella tumörer

samt rekanalisera endobrokiell tumörmassa."
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Luftföroreningar
– ett allvarligt hot mot folkhälsan

Det är väl klarlagt att luftföroreningar är 
kopplade till negativa hälsoeffekter och 
ökad dödlighet. Luftföroreningar är ett 
stort samhällsproblem, som bidrar till 
att många människor försämras i både 
lung- och hjärt-kärlsjukdomar. Världs-
hälsoorganisationen, WHO, beräknar att 
300 000 dödsfall per år i Europa och 6 
miljoner i världen är relaterade till luft-
föroreningar. 

Globalt sett är luftföroreningar två 
av de tio viktigaste orsakerna till 
ökad dödlighet i ff.a. hjärtkärl- 

och lungsjukdomar. Efter högt blodtryck 
på första och tobaksrökning på andra 
plats ligger exponering för luftförorening-
ar inomhus, t ex förbränning för värme 
och matlagning på tredje plats, och luft-
föroreningar i utomhusluft är god nia (1).

Man kan säga att den så kallade Lon-
donsmogen eller ”The Great Smog of ’52” 
var den händelse som på ett påtagligt sätt 
drog parallellen mellan ökad dödlighet 
och höga nivåer av luftföroreningar. Un-
der fem dagar i början av december 1952 
gav speciella väderförhållanden och höga 
nivåer luftföroreningar från kolförbrän-
ning upphov till ett tjockt lager av ”smog” 
över London. Under dessa dagar nådde 
koncentrationen av luftföroreningspartik-
lar och svaveldioxid i London halter på 
mellan 1-2 mg/m3, d.v.s. partikelnivåer 
ca 100 gånger högre än de årsmedelvär-
den WHO rekommenderar för luftföro-
reningspartiklar med en storlek mindre 
än 2,5 m (PM2,5) på 10 µg/m3. Som en 
konsekvens av Londonsmogen avled upp 
mot 12 000 individer, och den vanligaste 
dödsorsaken var luftvägsinfektioner som 
lunginflammationer och akuta bronkiter. 
Den moderna studie som framför allt vi-

sat på sambandet mellan luftföroreningar 
och negativa hälsoeffekter är den så kall-
lade ”six city”-studien, där Dockery och 
medarbetare redovisade att efter justering 
för effekterna av tobaksrökning kvar-
stod ett statistiskt signifikant och robust 
samband mellan halterna av luftförore-
ningspartiklar och dödlighet i dessa sex 
amerikanska städer, d.v.s. ju högre nivåer 
luftföroreningar, desto högre dödlighet. 
Dödligheten var främst relaterad till de 
små partiklarna (PM2,5) och till sjukdo-
mar i hjärta, kärl och lungor (2).

Man har även kunnat visa att luftföro-
reningar på andra sätt negativt påver-
kar hälsan. I områden med höga halter 
av luftföroreningar minskar tillväxten 
av lungorna hos barn, Dessutom ökar 
sjukligheten i astma, kroniskt obstruktiv 
lungsjukdom (KOL) och luftvägsinfek-
tioner. Luftföroreningar bidrar även till 
utvecklingen av hjärtkärlsjukdom i form 
av hjärtinfarkt och stroke. 

Dessa data bygger på epidemiologiska 
studier, där man dock inte kan säga något 
om de mekanismer, som förklarar varför 
luftföroreningspartiklar är skadliga. För 
att undersöka dessa görs studier där in-
divider utsätts för luftföroreningar till ex-
empel i områden med mycket höga halter 
av luftföroreningar i omgivningsluften el-
ler som en ren experimentell studie i en 
exponeringskammare, där man mycket 
noggrant kan kontrollera vad man expo-
neras för, d.v.s. såväl typ av luftförorening 
som dess koncentration och längden av 
exponeringen, vanligen med en expone-
ring för ”frisk luft” som kontroll. Effek-
terna av exponeringen kan sedan under-
sökas t.ex. i blodprov, som inflammation i 
luftvägarna med bronkoskopi eller genom 
studier av hjärta och kärl. Man även i den 
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experimentella situationen söka simulera 
en reell miljö, t.ex. en trafiksituation eller 
en arbetsplats.

Vid Umeå Universitet finns en lång tra-
dition av såväl epidemiologisk som ex-
perimentell exponeringsforskning av 
luftföroreningars negativa hälsoeffekter. 
I detta tema-nummer av Lung- och Al-
lergiforum bjuds på en uppdatering av 
forskningsläget inom luftförorenings-
epidemiologin liksom en genomgång av 
intressanta resultat från och utmaningar 
med experimentella studier. Vidare får vi 
lära oss mer om de nya (gamla) så kall-
lade biobränslena. Hoppas på en intres-
sant läsning!

Luftföroreningar
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Förorenad luft – ett hälsoproblem 
även i Europa och Sverige

Gränsvärdena räcker inte
Trots växande kunskap om luftförore-
ningarnas hälsoeffekter och mer strikta 
regler för exempelvis utsläppen från nya 
fordon, så fortsätter luftföroreningshal-
terna att överskriva EU-gränsvärdena för 
partiklar i många städer och orsaka en 
omfattande ohälsobörda även i Europa. 
När WHO fick i uppdrag att se över be-
hoven av förändringar i EU:s luftvårds-
politik, hoppades många av oss inblan-
dade forskare att arbetet (med akronymen 
Revihaap) skulle utmynna i beslut om 
skärpta krav för utsläpp och halter under 
2014, men så blev inte fallet (Brunekreef 
et al, 2015). Det ekonomiska läget och 
det faktum att redan dagens gränsvärden 
överskrids på många håll, gjorde att vissa 
tjänstemän inom EU menade att ett be-
slut i värsta fall skulle kunna gå i motsatt 
riktning, fler undantag eller uppskjutande 
av målen för vilket år gränsvärdena skall 
klaras. 

I Sverige är EU:s gränsvärden im-
plementerade i svensk lagstiftning som 
miljökvalitetsnormer. De gäller för ut-
omhusluft, och i mätföreskrifterna anges 
att kontrollen skall ske genom mätning 
på platser där människor vistas och det 
förmodas vara höga halter. Miljökvali-
tetsnormer för årsmedelvärden bör till-
lämpas för den luft som enskilda männ-
iskor exponeras för under längre tid, 
exempelvis utanför bostäder och skolor. 
Miljökvalitetsnormers värden för timme 
och dygn bör även tillämpas på platser 
där människor vistas under kortare tider, 
t.ex. på parkeringsplatser och vid trottoa-
rer och längs med gång- och cykelvägar. 
Vanligtvis mäter man dock enbart nära 
husfasaden vid en högbelastad gata och 
jämför med både års- och korttidsvärden. 
I dessa lägen har miljökvalitetsnormerna 
för partiklar mätt som PM10 (massan av 
partiklar med en diameter mindre än 10 
µm) överskridits i ett 10-tal svenska städer 
och även normerna för kvävedioxid (en 
vanlig indikator på bilavgaser) i en del av 
dessa städer. Det är förstås allvarligt att 
inte ens vi i Sverige lever upp till män-

niskors rätt att få andas luft av acceptabel 
kvalitet. Ännu mer bekymmersamt ter sig 
situationen när man ser i bl a WHOs rap-
porter att de gränsvärdesnivåer som nu 
gäller inte alls utgör en gräns under vil-
ken inga allvarliga hälsoeffekter observe-
ras (WHO, 2005; WHO, 2013). Tvärtom, 
sambanden mellan halt och mortalitet 
eller morbiditet är i många studier tyd-
liga och statistiskt säkerställda även under 
gränsvärdena.

Bilavgaser är inte ett löst problem
I många städer utgör bilavgaserna det up-
penbara luftföroreningsproblemet, och 
hjärt-kärleffekter ses ofta som den vikti-
gaste konsekvensen av avgasexponering. 
Exponeringen i svenska städer har dock 
kopplats även till andra effekter, allt ifrån 
graviditetskomplikationer (Olsson et al, 
2015) till demensutveckling (Oudin et 
al, 2015). Nya fordon släpper ut mindre 
mängder av kväveoxider och partiklar, 
särskilt enligt tillverkarna, men i verklig 
trafik tycks dock förbrukning och utsläpp 
vara högre. I växande städer har dessutom 
trafiken ökat, så halterna har inte mins-
kat enligt förväntningarna. Dessutom 
har andelen kväveoxider som emitteras i 
form av kvävedioxid ökat pga. en högre 
andel dieselbilar. Det får också till följd att 
ozonhalterna inne i städerna stiger, efter-
som NO reducerar ozonhalterna när den 
oxideras, vilket inte NO2 gör.

Dubbdäck och grova partiklar
Vid sidan av bilavgaser diskuteras i Sve-
rige och ett fåtal andra länder vilken 
betydelse som mekaniskt bildade slita-
gepartiklar har ur hälsosynpunkt. Det 
är partiklar som kommer från fordonen, 
t.ex. bromsar och däck, liksom däckens 
nötning på körbanan. Överskridandet av 
miljökvalitetsnormen och hotande böter 
för överskridanden av EU-gränsvärdet 
för PM10 beror i Sverige uteslutande på 
användningen av dubbdäck, vilket leder 
till höga halter av partiklar i den ”grova 
fraktionen” i PM10, d.v.s. 2,5 – 10 mikro-
meter. Såväl vissa motorjournalister som 

politiker har ifrågasatt att dessa partik-
lar har någon betydelse ur hälsomässig 
synpunkt. Argumentation baseras delvis 
på att partiklar som utgörs av sand och 
vägmaterial har en ofarlig sammansätt-
ning, och att forskare visat att det är fi-
nare partiklar som orsakar hälsoproblem 
och dödsfall. Det ligger något i det senare 
påståendet. Flera studier har visat att par-
tikelfraktionen upp till 2,5 mikrometer, 
vilken i huvudsak kommer från förbrän-
ningsprocesser, haft tydligare samband 
med ohälsa i studier av långtidseffekter 
på hälsa, inklusive dödlighet. En invänd-
ning är dock att halten av dessa partiklar 
(mätt som halten av PM2.5) är geografisk 
jämnare fördelad och lättare att uppskatta 
från ett begränsat antal mätplatser, med-
an exponering för den grova fraktionen är 
svårare att uppskatta på grund av större 
lokal variation. 

2005 publicerade jag och Europas kan-
ske främste expert på luftföroreningars 
hälsoeffekter, professor Bert Brunekreef 
i Nederländerna, en systematisk littera-
turöversikt om hälsoeffekter av partik-
lar (Brunekreef & Forsberg, 2005). I den 
konstaterades att den grövre fraktionen av 
PM10 (partiklar >2,5 mikrometer), hade 
minst lika stor eller större effekt än den fi-
nare partikelfraktionen på akuta problem 
med astma och KOL (kroniskt obstruktiv 
lungsjukdom). Då fanns inte så mycket 
belägg för att den grövre fraktionen gav 
akuta hjärteffekter eller påverkade dödlig-
heten. Vi noterade dock att från torra om-
råden bl.a. i USA, där de grova partiklarna 
i stor utstäckning var uppvirvlade mine-
ralpartiklar, fanns studier som rapporte-
rade om konstaterat ökad dödlighet när 
halterna var förhöjda. I WHO-rapporten 
från Revihaap 2013 beskrivs att med fler 
genomförda studier framstår den grövre 
partikelfraktionen som ett allt allvarligare 
hälsoproblem. Dels har det tillkommit fler 
studier om akuta effekter på lungsjukdom, 
dels har man visat ökning av akuta fall av 
hjärtkärlsjukdom samt ökat antal döds-
fall vid förhöjda halter. Några av studierna 
om ökad dödlighet gäller effekter av små 
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sandkorn från Sahara som förts med vin-
den till städer som Barcelona (Perez et al, 
2012).

En ännu mer relevant studie har un-
dersökt grova partiklars effekt på dagligt 
antal dödsfall under dubbdäckssäsongen 
i Stockholm (Meister et al, 2012). Vi fann 
en effekt som var starkare för den grövre 
partikelfraktionen under dubbdäckssä-
songen. Utifrån sambandet mellan halter 
och dödsfall i Stockholm uppskattade vi 
sedan att slitagepartiklarna bara i Stock-
holm kan orsaka 30-40 förtida dödsfall 
per år i befolkningen. Utifrån alla andra 
typer av konstaterade effekter av partik-
larna, bl.a. på andningsorganen, får man 
se effekten på dödligheten som toppen på 
ett isberg. Sannolikt finns en viss effekt på 
allt ifrån små barns lungor till hur mycket 
vård som äldre med hjärt- och lungsjuk-
dom behöver. 

Partiklar från småskalig vedeldning 
Det finns en omfattande litteratur om 
hälsoeffekter av vedrök som avser effek-
terna av exponering för höga koncentra-
tioner av vedrök i bostäder och samhällen 
i mindre utvecklade länder med primitiva 
spisar och eldningsutrustningar. Dessa 
studier har avsett främst olika effekter i 
andningsorganen, inklusive nedre luft-
vägsinfektioner hos barn och kroniskt ob-
struktiv lungsjukdom hos vuxna. Många 
studier avser kvinnor och barn som vistas 
mest i närheten av spisar och eldstäder 
inomhus. Exponeringsdata och miljöerna 
i dessa studier gör att de inte lämpar sig 
för hälsokonsekvensberäkningar gällan-
de omgivningshalterna från vedeldning i 
svenska samhällen.   

Inom projektet ”Global burden of di-
sease” har däremot gjorts grova uppskatt-
ningar av de stora konsekvenser som luft-
föroreningar inklusive partikelexponering 
från småskalig eldning med biobränslen 
medför i olika delar av världen (Brauer et 
al, 2012; Lim et al, 2012).

Underlaget för hälsokonsekvensberäk-
ningar avseende de exponeringsförhållan-
den som kan gälla i svenska samhällen bör 
naturligtvis helst komma från liknande 
miljöer och använda sig av liknande mät-
metoder och haltmått. Ett ytterligare 
önskemål är att studierna ska beskriva 
effekter av partiklar (PM2.5) som härrör 
från vedeldning, eller där vedeldning är en 
dominerande källa. Ett problem blir då att 
viktiga hälsoeffekter, främst partikelhal-

tens samband med dödlighet, oftast inte 
kan studeras i miljöer där vedrök, sna-
rare än trafik, kraftverk och industrier, är 
huvudsaklig källa till luftföroreningarna. 
Det beror på att de vedröksdominerade 
miljöerna ofta har för små befolkningar 
för att studera exempelvis samband med 
dödlighet.

De översiktsartiklar och rapporter som 
diskuterar skillnader i effekter av partikel-
halten (oftast som PM2.5) mellan platser 
där vedrök varit en dominerande källa 
och studier från andra miljöer har kom-
mit till slutsatsen att det inte går att beläg-
ga att effekterna av vedrökspartiklarna är 
annorlunda än vad som är typiskt i urbana 
miljöer (Boman et al, 2003; WHO, 2005; 
Naeher et al, 2007). 

Den småskaliga vedeldningen leder till 
utsläpp av många olika typer av förore-
ningar där partiklarna brukar stå i fokus 
tillsammans med polyaromatiska kol-
väten (PAH) och visa flyktiga kolväten 
som bensen och butadien. Underlaget 
för att göra hälsokonsekvensberäkningar 
är bättre för partiklarna, trots begränsat 
med specifika vedröksstudier, särskilt av 
långtidsexponering. 

I hälsokonsekvensberäkningar är 
långtidsexponeringens följder för död-
lighet och livslängdsförlust normalt den 
viktigaste konsekvensen. Vad gäller de 
epidemiologiska studierna av vedrökens 
hälsoeffekter, så är studierna huvudsakli-
gen av karaktären att det är fluktuationer 
i halter och deras korttidseffekter som 
undersökts (Boman et al, 2003; Naeher 
et al, 2007). Anledningen är att i de aktu-
ella miljöerna är det lättare att genomföra 
sådana studier. 

Från sådana miljöer finns ett bety-
dande antal studier vilka belyser effekter 
i andningsorganen som luftvägssymtom 
hos barn, förvärrade luftvägsbesvär, ökad 
medicinering, ökning av inflammations-
markören NO i utandningsluft, akuta ef-
fekter på lungfunktionen hos barn med 
astma, sänkt lungfunktion hos barn och 
hos vuxna med kroniskt obstruktiv lung-
sjukdom, ökning av akutbesök för astma 
och fler inläggningar på sjukhus för and-
ningsproblem.

Från staden Christchurch på nya Nya 
Zeeland kommer flera studier vars styrka 
är att käll-receptoranalyser visat att 90 
procent av partikelhalten under vintern 

"Utifrån sambandet mellan halter och dödsfall 
i Stockholm uppskattade vi sedan att slitage-

partiklarna bara i Stockholm kan orsaka 30-40 
förtida dödsfall per år i befolkningen."
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härrör från vedförbränning. I den miljön 
har konstaterats samband mellan PM10 
och sjukhusinläggningar för såväl luft-
vägs- som hjärtkärlsjukdom (McGowan, 
2002). I staden Temuco i Chile rappor-
teras att 87 % av PM10 vintertid kommer 
från vedeldning, och här har samband 
med dödligheten både i hjärtkärl- och 
andningsorganens sjukdomar konstate-
rats, liksom samband med antal inlägg-
ningar och akutbesök för luftvägsinfektio-
ner (Sanhueza et al, 2009). 

En studie från Spokane, USA, som 
använde käll-receptoranalys fann en ök-
ning av akutbesök för luftvägssjukdomar 
relaterad till partiklar från eldning av 
biomassa, men såg ingen effekt på inlägg-
ningar för hjärtproblem (Schreuder et al, 
2006). En studie i Atlanta visade omvänt 
på ett samband med akutbesök för hjärt-
kärlsjukdom, men inte för sjukdomar i 
andningsorganen. En liknande studie från 
Köpenhamnsområdet fann ett samband 
mellan partiklar från eldning av biomassa 
och sjukhusinläggningar för både luft-
vägs- och hjärtkärlsjukdom (Andersen et 
al, 2007). Kalium, som brukar ses som en 
markör på partiklar från vedeldning, hade 
vintertid samband med hjärtkärldödlig-
het i Seattle men inte i Detroit (Zhou et 
al, 2011).

Sammanfattningsvis finns inte epide-
miologiskt stöd för att anta annorlunda 
hälsoeffekter av partikelmassa från ved-
rök (uttryckt som PM2.5 eller PM10) än 
de typiska effekterna för dessa partikel-
fraktioner i urban luft. Denna slutsats har 
konfirmerats av WHOs Revihaap-rapport 
(WHO, 2013), vilket talar för att riskbe-
dömningar för vedeldning tills vidare 
ska baseras på etablerade exponerings-
responsfunktioner som används i andra 
sammanhang.
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SFFA

Vägen till vuxenallergolog
– nya ST regler

F lera debattartiklar senaste året har påpekat brister inom 
allergologin och det finns en ojämn åldersfördelning inom 
specialiteten liksom det finns en ojämn fördelning över 

landet. 
Senaste halvåret har SFFA med hjälp av Olle Löwhagen för-

sökt kartlägga antalet vuxenallergologer i Sverige. Enligt denna 
kartläggning finns det omkring 157 specialister, av dessa är ett 
femtiotal över pensionsåldern. Sedan 2007 har 37 person blivit 
specialister i vuxenallergologi. Hur många pågående ST-tjänster 
det finns har vi inte lyckats få reda på. 

Antalet utbildningsplatser måste öka då många allergologer 
närmar sig pensionsålder och redan nu är det i många regioner 
ont om specialister i allergologi. Vi behöver utbilda fler aller-
gologer och det är viktigt att det blir en bra utbildning för de 
kommande kollegorna.

Sedan den 1 maj 2015 gäller nya regler för läkarnas speciali-
serinsgstjänstgöring (SOSFS 2015:8). Allergologi är nu en till-
läggsspecialitet, där man först skall ha bevis om specialistkom-
petens i någon av följande basspecialiteter: 
1. allmänmedicin,
2. arbets- och miljömedicin,
3. barn- och ungdomsallergologi,
4. endokrinologi och diabetologi,
5. geriatrik,
6. hematologi,
7. hud- och könssjukdomar,
8. internmedicin,
9. kardiologi,
10. klinisk immunologi och transfusionsmedicin,
11. lungsjukdomar,
12. medicinsk gastroenterologi och hepatologi,
13. njurmedicin, eller
14. öron-, näs- och halssjukdomar.

Genom att så många olika specialiteter har möjlighet att få till-
läggsspecialiteten kan det bli lättare att öka antalet allergologer. 
De olika basspecialiteterna har dock olika förutsättningar för att 
tillgodose de krav som ställs för att bli specialist i allergologi. Det 
är viktigt att vi bevakar att det blir en utbildning med fortsatt 
bred kompetens hos allergologerna. 

Utbildningsboken för ST-läkare i Allergologi skall revideras. 
Kraven på kvalitetskontroll genom sk SPUR-inspektioner har 
skärpts och vi behöver fler SPUR-inspektörer. Det finns alltså 
en del uppdrag för specialitetsföreningen.

Skillnaden mellan SFFA och SSA
Specialiteten Allergologi är sedan 2008 företrädd av Sektionen 
för Specialiteten Allergologi (SSA), dvs specialitetsföreningen 
som ingår i Läkarförbundet samt som en självstyrande sektion 
i Svensk Förening För Allergologi (SFFA). SFFA är en intres-
seförening inom Svenska Läkarsällskapet. Inom SFFA samlas 
medlemmar från många olika specialiteter, och där också andra 
yrkesgrupper inom allergisjukvården kan ingå. Däremot speci-
fika frågeställningar som rör specialiteten Allergologi, t.ex. spe-
cialistutbildningen, handläggs fristående av SSA. Medlemmarna 
i SSA representeras av ett specialitetsråd med 6 vuxenallergolo-
ger (en av dessa kan vara under utbildning) som väljs i samband 
med SFFAs årsmöte. Endast vuxenallergologer är röstberätti-
gade vid val av medlemmar till rådet. Rådets uppgift är bl.a. att 
i samråd med SSAs medlemmar bevaka och handlägga frågor 
som rör specialiteten Allergologi, övervaka studiegången till al-
lergispecialist och ansvara för innehållet i rekommendationerna.

Som specialist i Allergisjukdomar bör man alltså förutom 
medlemskapet i SFFA vara med i Svensk Specialitetsförening 
för Allergisjukdomar. Specialitetsföreningen främjar specialist-
utbildningen i Allergologi och bevakar vuxenallergologernas 
fackliga intressen. 

Avgiften till specialitetsföreningen (250 kr/år) aviseras från lä-
karförbundet, som sedan återför pengarna till SFFA. Avgiften till 
specialitetsföreningen skall bekosta de utgifter som föreningen 
har för verksamhet som rör specialiteten. Det är t.ex. utgifter 
för att närvara vid Läkarförbundets specialitetsråd eller för att 
utbilda SPUR inspektöter. 

Vill du vara med i Specialitetsföreningen i Allergologi skickar du 
namn, personnummer adress och mailadress till eva.hallner@
ki.se så vidarebefordrar hon uppgifterna till Läkarförbundet. 

Är du osäker på om du redan är med i specialitetsföreningen, 
maila till ulla@kronander.se.

Vänd dig gärna till någon av oss om du har några frågor. 

ULLA NYSTRÖM KRONANDER
Ordförande i SFFA
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ASCO Rapport 2015

Chicago är USA:s tredje största stad och ligger vackert vid Lake Michigan i delstaten Illinois.

2015 ASCO årsmötet hölls i Chicago 29 maj – 2 juni och hade temat ”Illumination 
and Innovation – transforming data into learning”. Den del av mötet som omfattade 
lungcancer innehöll många olika aspekter av diagnos, behandling och omvårdnad 

av patienter med lungcancer samt även translationell tumörbiologi.

Immunterapi
Begreppet immunterapi och särskilt så kallade checkpoint-häm-
mare var mycket i fokus vid mötet vid olika tumörformer och 
gav hopp om stora steg framåt i behandlingen av cancer. När det 
gäller lungcancer presenterade Dr. Luis Paz-Ares från Sevilla i 
Spanien Checkmate 057-studien, en randomiserad fas III-studie 
på patienter med avancerad icke-skvamös icke-småcellig lung-
cancer som jämförde effekten av PD-1-hämmaren nivolumab 
med standardbehandling med docetaxel som i andra linjen. 
Primärt effektmått var total överlevnad (OS) och ytterligare 
effektmått inkluderade svarsfrekvens (ORR), progressionsfri 
överlevnad (PFS) och säkerhet. Proteinuttrycket av biomarkören 
PD-L1 analyserades också och 53 % av patienterna i nivolumab-
armen och 55 % i armen med docetaxel uppvisade PD-L1 uttryck 
med en cut-off på 1 % eller mer av tumörcellerna med uttryck. 
582 patienter ingick i studien (292 i nivolumab-armen och 290 
i armen med docetaxel). Studien uppnådde sitt primära effekt-
mått med en överlevnadsfördel för nivolumab, 12,2 jämfört med 
9,4 månader i median OS (HR 0,73, p = 0,0015). ORR var 19 % 
för nivolumab och 12 % för docetaxel, median responsduration 
var 17,2 månader för nivolumab jämfört med 5,6 månader för 
docetaxel. Mediantiden för PFS var 2,3 månader för nivolumab 
jämfört 4,2 månader för docetaxel (HR 0,92, ej signifikant), men 
PFS-kurvorna korsade över på en senare tidpunkt. Något som 
väckte en hel del diskussioner var att när man tog hänsyn till 
PD-L1-uttryck var skillnaden i överlevnad ännu större; median 

OS med 1 % som cut-off nivån var 17,2 månader för nivolumab 
jämfört med 9,0 månader för docetaxel (HR 0,59), med 5 % cut-
off 18,2 m vs 8,1 m (HR 0,43), och med 10% cut-off 19,4 m vs 
8,0 m (HR 0,40). För patienter med mindre PD-L1 uttryck än 
cut-off-värden fanns inga signifikanta skillnader i överlevnad. 
Säkerhetsprofilen för nivolumb var gynnsam jämfört med doce-
taxel och överensstämmer med tidigare studier; biverkningar av 
någon grad hos 10% eller mer av patienterna inträffade hos 69 % 
av patienterna för nivolumab jämfört med 88 % för docetaxel, 
vilket ledde till behandlingsavbrott hos 5 % av patienterna för 
nivolumab och 15 % för docetaxel.

I en efterföljande diskussionsdel av denna studie, diskuterade 
Dr. Roy Herbst från Yale Cancer Center, USA, om PD-L1 som en 
biomarkör och nämnde några potentiella problem; heterogenitet 
i tumörerna, intervall mellan biopsi och behandling, primär eller 
metastaserad biopsiplats, olika cut-off värden, olika antikroppar 
och färgningsförhållanden, celltyp som uttrycker PD-L1 (tumör-
celler eller immunceller eller båda), lokalisation och distribution 
av uttryck. Sammanfattningsvis hävdade han att nivolumab är 
att betrakta som en ny standardbehandling för tidigare behand-
lad icke-skvamös NSCLC. Han ansåg också att PD-L1-uttryck 
ännu inte bör användas för selektion av patienter på grund av 
de frågetecken som nämns ovan och att även gruppen med cut-
off <1 % verkar ha minst lika stor aktivitet med nivolumab som 
docetaxel och dessutom med mindre toxicitet. �
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Dr. David R Spigel, Sarah Cannon Research Institute, Nashville 
USA, presenterade en annan randomiserad fas III-studie på 
nivolumab, Checkmate 017-studien, som jämförde nivolumab 
med docetaxel i tidigare behandlad skvamös NSCLC. PD-L1-
expressionsanalys krävdes men också negativa patienter ingick. 
Patienterna (n = 135 för nivolumab och n = 137 för docetaxel) 
var mestadels män (82 % i nivolumab-armen) och tidigare eller 
nuvarande rökare (90 %). 83 % hade kvantifierbart PD-L1- ut-
tryck. Studien uppnådde sitt primära mål av förbättrad överlev-
nad med en median OS på 9,2 månader för nivolumab jämfört 
med 6,0 månader för docetaxel (HR 0,59, p = 0,00025), median 
PFS var 3,5 vs 2,8 månader till förmån för nivolumab (HR 0,62, 
p = 0,0004), ORR uppgick till 20 % för nivolumab mot 9 % för 
docetaxel. Mediantiden för behandling har inte nåtts för nivo-
lumab och var 8,4 månader för docetaxel, 63 % hade pågående 
svar med nivolumab jämfört med 33 % för docetaxel. Intressant 
nog och i motsats till Checkmate 057-studien, så var OS och 
PFS oberoende av PD-L1- uttryck (cut-off värden på 1 %, 5 % 
och 10 %). Säkerhetsprofilen var till fördel för nivolumab och 
i överensstämmelse med tidigare studier; 58 % av patienterna 
med nivolumab hade en behandlingsrelaterad biverkning av 
någon grad jämfört med 86 % med docetaxel, vilket ledde till 
att behandlingsavbrott för 3 % av patienterna med nivolumab 
vs 10 %med docetaxel. Nivolumab fick godkännande av FDA i 
USA den 4 mars 2015 för metastaserad skvamös NSCLC med 
progress efter platinumbaserad kemoterapi. Denna studie publi-
cerades på nätet i New England Journal of Medicine samtidigt 
som denna presentation (31 maj).

Ett intressant koncept för att mäta PD-L1-uttryck som en predik-
tiv biomarkör presenterades i studien POPLAR som presenteras 
av Dr. Alexander Spira, Virginia Cancer Specialists Research 
Institute USA. Detta var en randomiserad fas II-studie med 
PD-L1-antikroppen atezolizumab (MPDL3280A) vs. docetaxel 
i andra/tredje linjen av avancerad icke-småcellig lungcancer (n 
= 287). I denna studie mättes PD-L1-uttryck i både tumörceller 
och immunceller och man visade en förbättrad överlevnad som 
korrelerade med ökande PD-L1 uttryck; OS var signifikant bättre 
för PD-L1-höguttryckande grupper (TC 2/3 eller IC 2/3) med en 

median OS på 13,0 månader för atezolizumab vs 7,4 månader för 
docetaxel (HR 0,56; 95 % CI 0,33-0,94; p = 0,026), medan låga 
uttrycksgrupper inte uppvisade någon signfikant överlevnads-
skillnad med en median OS på 9,7 månader för båda behand-
lingsarmarna (HR 1.12, 95 % CI 0,64-1,93; p = 0,70). Median OS 
i intenton-to-treat (ITT)-gruppen var 11,4 månader för atezo-
lizumab och 9,5 månader för docetaxel (HR 0,77; p = 0,11 ns). 
ORR för högsta uttryckande grupperna (TC3 eller IC3) var 38 % 
för atezolizumab vs 13 % för docetaxel. När det gäller säkerhet 
så inträffade behandlingsrelaterade grad 3-4-biverkningar hos 
12 % av patienterna med atezolizumab och 39 % för docetaxel. 
Biverkningsprofilen överensstämde med tidigare studier och för 
atezolizumab fanns en låg frekvens av immunrelaterad toxicitet, 
inklusive hypotyreos, leverenzymökning (4 %) och pneumonit 
(2 %). En randomiserad fas III-studie med atezolizumab som 
monoterapi i andra/tredjelinjen pågår.

Med införandet av andra och tredje generationens EGFR TKI 
finns ett stort intresse för att förstå deras optimala användning 
i behandlingen av avancerad NSCLC.

Dr. Jean-Charles Soria från Gustave Roussy Cancer Center 
i Paris presenterade data från LUX-Lung 8-studien, en fas III-
studie som studerade andra generationens EGFR TKI afatinib 
jämfört med erlotinib som andra linjens behandling av patienter 
med avancerad skivepitelcancer i lungan efter progress på plati-
numbaserad kemoterapi. Afatinib är en irreversibel EGFR TKI 
som hämmar flera medlemmar av HER-familjen av receptorer, 
inklusive EGFR (ErbB1), HER2 och HER4. Patienterna i denna 
studie behandlades antingen med 40 mg afatinib dagligen el-
ler erlotinib 150 mg dagligen (dosreduceringar tilläts) och det 
primära effektmåttet var progressionsfri överlevnad i en obero-
ende granskning. Data på PFS presenterades förra året (2014) vid 
ESMO-konferensen och visade att PFS förbättras med afatinib 
(HR 0,82; 95 % CI: 0,68-1,00; p = 0,0427) med en median PFS på 
2,4 månader för afatinib jämfört med 1,9 månader för erlotinib. 
Data på sekundär endpoint OS presenterades nu. 795 patienter 
randomiserades, 398 i afatinib-armen och 397 i erlotinib-armen, 
majoriteten var män och exrökare/rökare. Behandling med afa-
tinib visade en överlevnadsfördel med en median OS 7,9 vs 6,8 

Årets ASCO hade devisen
"Illumination and Innovation 

– transforming data into learning."



Lung & Allergiforum  •  Nummer 3/2015 21

ASCO

�

månader (HR 0,81; 95 % CI 0,69-0,95; p = 0,0077) och denna 
överlevnadsfördel sågs i alla patientgrupper. En uppdatering på 
PFS presenterades och visade en median PFS på 2,6 för afatinib 
vs 1,9 månader för erlotinib (HR 0,81; 95 % CI från 0,69 till 0,96, 
p = 0,0103). ORR var 5,5 % för afatinib och 2,8 % för erlotinib (p 
= 0,055) och sjukdomskontroll (DCR) (huvudsakligen bestående 
av stabil sjukdom) 50,5 % (afatinib) jämfört med 39,5 % (erlotinib)
(p = 0,002). Övergripande symptomlättnad och livskvalitetsmät-
ningar gynnade afatinib, mönstret av biverkningar överensstäm-
de med EGFR- hämning i båda armarna med liknande frekvens 
av allvarliga och livshotande biverkningar. EGFR- mutationer var 
ovanliga och fanns hos endast 14 patienter. Dr. Soria drog slut-
satsen att afatinib bör vara den EGFR TKI man väljer för andra 
linjens behandling av patienter med skivepitelcancer i lungorna.

En fortsättning på temat nya generationens EGFR TKI var pre-
sentationen av Dr. Suresh Ramalingam från Emory University, 
Atlanta USA, som visade data från en fas I-studie (AURA stu-
dien) med AZD9291, som är en mutationsselektiv EGFR TKI, 
som första linjens behandling av EGFR -mutations positiv av-
ancerad icke-skvamös NSCLC. Hos patienter positiva för den 
vanligaste resistensmutationen i EGFR, T790M (cirka 50 % av 
patienterna), och som har progredierat på tidigare behandling 
med EGFR TKI så har AZD9291 (80 mg QD) visat en median på 
PFS 13,5 månader. Dosökningar av 20-240 mg användes i denna 
studie och data för 80 mg och 160 mg presenterades. Närvaro av 
en EGFR-mutation krävdes för att ingå i studien, och totalt 60 
patienter inkluderades; 30 patienter på 80 mg och 30 patienter 
på 160 mg. 80 % av patienterna får fortfarande behandling, även 
ut anprogress i vissa fall, fem av tumörerna hyste en T790M-
mutation. Frekvensen av alla adverse events (AE) ≥ grad 3 var 
högre för 160 mg jämfört med 80 mg; 43 % mot 33 %, respektive. 
De vanligaste biverkningarna inkluderade hudutslag, diarré, 

torr hud, stomatit och paronyki. Bland ovanligare biverkningar 
märktes ett fåtal fall av hyperglykemi, QT-förlängning och in-
terstitial lung disease (ILD)-liknande händelser. ORR var 63 % 
för 80 mg dosnivån och 83 % för 160 mg (73 % totalt), median 
PFS var 72 % vid 12 månader för den totala befolkningen (73 % 
för 80 mg, inte beräkningsbar för 160 mg). Dr. Ramalingam drog 
slutsatsen att i behandlingsnaiva EGFR-mutationspositiva pa-
tienter med framskriden NSCLC visar AZD9291 lovande klinisk 
aktivitet och en hanterbar biverkningsprofil. I den pågående fas 
III FLAURA-studien jämförs AZD9291 80 mg QD med stan-
dardbehandling med EGFR TKI i behandlingsnaiva patienter.

I en annan presentation av en tredje generationen EGFR TKI, 
visade Dr. Lecia Sequist från Dana Farber/ Harvard Cancer Cen-
ter data från TIGER-X-studien, en fas ½-studie av mutations-
selektiva EGFR TKI:n  rociletinib (CO-1686) i NSCLC-patienter 
tidigare behandlade med EGFR TKI. Rociletinib godkändes av 
FDA i maj 2014 som så kallad ”breakthrough therapy”. Doser 
på 500, 625 och 750 mg studerades, 456 patienter inkluderade, 
och både plasma och vävnad analyserades med avseende EGF- 
mutationer. Dr. Sequist presenterade resultaten av 243 patienter 
amerikanska patienter, där en ORR på 53 % observerades och 
en DCR på 85 %. Median PFS uppskattades till 8 månader för 
T790M + patienter inkluderande alla patienter och 10,3 månader 
i gruppen utan initial CNS-sjukdom. De vanligaste biverkning-
arna inkluderade hyperglykemi (35 %, 17 % vid en dos på 500 mg), 
diarré (33 %), och trötthet (29 %). Ingen paronyki eller stomatit 
observerades och endast lindriga hudutslag överensstämmande 
med att omuterad EGFR skonas. Hyperglykemi observerades 
inte i preklinisk testning och orsakas av en metabolit som häm-
mar IGF-1R / insulinreceptorn (IR). Behandlingsrelaterade bi-
verkningar som ledde till utsättande av läkemedlet observerades 
hos 2,5 % av fallen vid dosnivån 500 mg två gånger dagligen. 

"ASCO är den största cancerkongressen i världen och 
samlade i år ca 30 000 deltagare från hela världen."
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För T790M-mutationen så testades 81 % positiva i plasma när 
vävnadsanalysen var positiv, motsvarande andel för aktiverande 
mutationer var 87 %. ORR för T790M-positivt plasmatest var 
53 %, vilket var samma ORR som för vävnadstestet och talande 
för att plasma T790M-testning kan vara ett alternativ till väv-
nadstestning, särskilt hos patienter som inte är kandidater för 
ny biopsi. Rociletinib-aktivitet observerades också i T790M-ne-
gativa patienter med en ORR på 37 %; hypoteser för att förklara 
denna aktivitet inkluderar vävnadheterogenitet, IGF-1R / IR ak-
tivitet, analyskänslighet och återinsättningseffekt av TKI. Sam-
manfattningsvis visar rociletinib en tydlig aktivitet och är väl 
tolererad vid den rekommenderade dosen (500 mg två gånger 
dagligen) i EGFR-muterade NSCLC-patienter med progressiv 
sjukdom på annan TKI.

I en session med presentationer av muntliga abstrakts visade 
Dr. Zalcman från den franska ” French Cooperative Thoracic 
Intergroup (IFCT)” intressanta resultat på malignt mesoteliom 
i den s.k. MAPS-studien. I denna fas III-studie undersökte man 
nyttan av att lägga till den angiogeneshämmande antikroppen 
bevacizumab (Bev) till övrig standardbehandling med cisplatin/
pemetrexed. Mesoteliom har visats uttrycka mycket av angioge-
nesfaktorn Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) som är 
behandlingsmålet för bevacizumab. Patienterna (n=448) med 
olika subtyper av mesoteliom (epitelial, sarkomatös, blandform) 
randomiserades mellan cisplatin /pemetrexed plus/minus be-
vacizumab 15 mg/kg. I bevacizumabarmen ingick också under-
hållsbehandling med Bev. Primärt effektmått var totalöverlev-
nad vilket uppnåddes med en median OS på 18,82 månader för 
Bev-armen vs 16,07 standardarmen (HR 0,76; 95 % CI 0,61-0,94, 
p=0.0127).  Median PFS var också signifikant förlängd; 7,48 må-
nader vs 9,59 månader (HR 0,61; 95 % CI 0,50-0,75; p<0,0001. 
Gällande biverkningar sågs en viss ökning bevacizumab inklu-
sive blödningar, hypertension och tromboemboliska händelser. 
Dock sågs ingen skillnad i livskvalitet. I en diskussion efteråt 
menade Dr. Nowak från Australien att tillägg av bevacizumab 
kan vara en ny standardbehandling för vissa patienter men att 
faktorer för patientselektion är avgörande och där vi ännu saknar 
prediktiva biomarkörer för bevacizumab.

En mycket intressant studie om helhjärnsbestrålning (whole 
brain radiotherapy; WBRT) av hjärnmetastaser, QUARTZ-
studien, presenterades av Dr. Mulvenna från Storbritannien. 
Patienterna inkluderades under tiden 2007-2014 och data på 
livskvalitet och överlevnad presenterades. 538 patienter inklu-
derades och i standararmen behandlades de med optimal sup-
portive care/dexametason/WBRT till 20 Gy i 4 Gy fraktioner 
medan studiearmen behandlade med optimal supportive care/
dexametason utan WBRT. 30 % av patienterna hade singelmetas-
taser. Det sågs ingen skillnad mellan armarna gällande lindring 
av symptom förutom att håravfall var vanligare med WBRT. Inte 
heller fanns någon skillnad i steroidanvändning. Totalöverlev-
naden låg i median på 9,3 veckor för WBRT jämfört med  8,1 
veckor (HR 1,05, p=0,52). Man mätte också livskvalitet med hjälp 
av EQ-5D men ingen skillnad noterades. Gällande det primära 
effektmåttet ”Quality Adjusted Life Years” (QALY) var resulta-
tet likande mellan armarna; 43,3 dagar för WBRT jämfört med 
41,4 dagar utan WBRT. Slutsatsen som drogs av studien var att 
det inte finns någon klinisk nytta med helhjärnsbestrålning hos 
dessa patienter.

SIMON EKMAN
Onkologiska kliniken, Radiumhemmet,

Karolinska Universitetssjukhuset

En mängd intressanta tidiga kliniska studier presenterades 
också för nya målriktade behandlingar av avancerad icke-små-
cellig lungcancer och där resultaten är mycket lovande vilket 
inger hopp för framtiden om nya terapier i arsenalen. Bland 
dessa målriktade behandlingar kan nämnas cabozantinib som är 
en bred tyrosinkinashämmare för bl.a. RET, MET och VEGFR2 
samt dabrafenib som är en BRAF-hämmare. 

När det gäller behandling av småcellig lungcancer så låter 
avgörande resultat vänta på sig men förväntan är stor att de nya 
målriktade terapierna ska  göra nytta även här och redan nu pre-
senterades en del lovande tidiga kliniska data på immunterapi 
vid småcellig lungcancer. I och med att genomet för småcellig 
lungcancer också är kartlagt så har man identifierat nya tänkbara 
behandlingsmål av så kallade ”driver mutations”.

Sammanfattningsvis blev årets ASCO en framgång för lung-
cancerområdet där immunterapi med checkpointhämmare nu 
gör sitt intåg i kliniken. Samtidigt finns många lovande resultat 
från tidiga kliniska studier av nya målriktade terapier vilket ger 
hopp om en fortsatt snabb utveckling av lungcancerbehandling. 
Samtidigt blir bilden alltmer komplex med nya frågeställningar 
vi ställs inför såsom heterogenitet i tumörer, resistensutveckling, 
nya biverkningar och nya molekylärbiologiska analyser, vilket 
gör att behovet av ett multidisciplinärt samarbete kring lung-
cancer är större än någonsin. På bara några år har avståndet 
mellan preklinik och klinik krympt betydligt och sätter fokus 
på vikten av translationell forskning och utveckling enligt årets 
ASCO-devis ”Illumination and Innovation – transforming data 
into learning”.
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 Translationella exponeringsstudier med 
luftföroreningar – vad har vi lärt oss om 

hälsoeffekter och mekanismer?

Luftföroreningar ger omfattande ne-
gativa hälsoeffekter både i lungor 
och hjärt-kärlsystem. En nyckel-

händelse som ledde till att problema-
tiken uppmärksammades på allvar var 
Londonsmogen 1952, då tusentals männ-
iskor dog inom loppet några dagar. Sam-
bandet var så tydligt att myndigheterna 
inte längre kunde tveka, och detta ledde 
till att man förbjöd eldning av smutsigt 
kol i London.

Kontrollerad kammarexponering för 
olika luftföroreningar är en metod som 
tagits fram för att kunna identifiera och 
isolera effekterna av en luftförorening i 
taget. Utomhus eller på arbetsplatser kan 
ofta många komponenter misstänkas ge 
hälsoeffekter, och det kan vara svårt att 
särskilja vilken betydelse var och en har. 
Detta ledde till att professor Nils Stjern-
berg som var lungmedicinare och profes-
sor vid Arbetsmiljöinstitutet i Umeå tog 
initiativet att tillsammans med yrkesme-
dicinare etablera en exponeringskam-
mare i Umeå. I denna kunde man mycket 
exakt replikera halter av luftföroreningar 
motsvarande dem utomhus eller i olika 
arbetssituationer. Metoden visade sig 
framgångsrik för att studera hälsoeffek-
terna, speciellt när den kompletterades 
med bronkoskopier med bronkoalveolärt 
lavage. Detta blev grunden för en lång rad 
avhandlingar vid Umeå Universitet från 
författaren, professor Anders Blomberg, 
SLMFs tillträdande ordförande Ragn-
berth Helleday, Annelie Behndig, Stefan 
Barath, Jenny Bosson, Ala Muala, Jon 
Unosson med flera. 

Tidiga exponeringsstudier genomfördes 
med svaveldioxid (SO2), som inom mas-
saindustrin gav luftvägssymtom, påverkan 
på astma och olika typer av luftvägsbe-
svär. Redan den första studien ifrågasatte 
det aktuella gränsvärdet för arbetsmil-
jöer, vilket efter hand ledde till att detta 
sänktes drastiskt. Kvävedioxid (NO2) 
från förbränning och industriproces-
ser var en annan luftförorening där dess 

pro-inflammatoriska effekter med infiltra-
tion av inflammationsceller i luftvägarna 
uppmärksammades. Både SO2 och NO2 
är oxidativa luftföroreningar som dock 
överträffades i fråga om reaktivitet, po-
tens och negativa effekter av ozon (O3), 
som består av inte mindre än tre syreato-
mer. Under 1990-talet hade mycket fokus 
lagts på denna sekundära luftförorening, 
som bildas vid fotokemiska reaktioner 
mellan andra luftföroreningar och solljus. 
Man hade noterat mycket höga ozonhal-
ter under vår- och sommarperioden, och 
detta kopplades till påtaglig försämring 
av astma samt ökade sjukhusinläggningar 
och dödsfall över världen. Bronkoskopi-
studierna hade utvecklats och nya förfi-
nade analysmetoder av lungprover in-
klusive bronkslemhinnebiopsier infördes 
i samarbete med en forskargrupp under 
ledning av Stephen Holgate och Tony 
Frew i Southampton. En mycket påtaglig 
neutrofili, men även lymfocytaktivering 
kunde noteras i luftvägarna. Uttrycket 
”oxidativ stress” blev mycket menings-
fullt, när vi studerade hur denna syrerika 

och oxidativa luftförorening påverkade 
luftvägsslemhinnan. Omfattande studier 
gjordes av tidsförloppet av den ozonut-
lösta inflammationen i luftvägarna lik-
som interaktionen mellan O3 och anti-
oxidanter som askorbinsyra, urinsyra, 
glutation i näsa, bronchial wash och BAL 
från centrala respektive perifera luftvägar, 
samt systemiskt i blodet. Samarbetet med 
forskare med intresse för oxidativ stress, 
Frank Kelly och Ian Mudway vid King’s 
College London, blev mycket viktigt och 
har vidareutvecklats påtagligt under åren. 
Denna samverkan ledde till en rad studier 
för kartläggning av antioxidantsystem och 
oxidativa processer i lungorna liksom till 
interventionsförsök med antioxidanter 
och in situ lokalisering av antioxidanten-
zymer med originalfynd av askorbinsyra-
transporters i bronkslemhinnan. Denna 
forskningslinje har utvecklats av Annelie 
Behndig och medarbetare. 

Dieselmotoravgaser betraktas som en 
av de mest allvarliga luftföroreningarna. 
Dieselavgaser innehåller förutom gaser 

Försökspersoner i exponeringskammare. 

Luftföroreningar
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mycket stora mängder ytterst små par-
tiklar, så kallade nanopartiklar, 10-350 
nanometer i diameter. Bensinmotorer 
släpper också ut partiklar men i mindre 
mängd än dieselmotorer. I dieselbränsle 
finns även mer polyaromatiska kolvä-
ten (PAH) som bidrar till bildandet av 
kraftigt oxidativa kinonföreningar. En 
exponeringskammare för dieselavgaser 
etablerades tillsammans med yrkeshy-
gieniker Bertil Rudell, eftersom många 
arbetare sökte pga. dieselavgasorsakade 
besvär. Rudell disputerade sedermera på 
en avhandling som innehöll grundstudier 
av dieselavgaser och som visade på en tyd-
ligt bronksammandragande effekt, häm-
ning av alveolarmakrofagers fagocytos-
förmåga och en påtagligt inflammatorisk 
inverkan av exponering för dieselavgaser. 
Dieselavgaser har sedermera studerats i 
ett flertal avhandlingar, och vi känner nu 
väl till hur dieselpartiklar, bland annat 
pga. deras hydrofoba egenskaper, depo-
neras i högre grad i lungorna än andra 
luftföroreningspartiklar. De aktiverar 
MAPkinaser och transkriptionsfaktorer 
bl.a. genom fosforylering av EGF-recep-
tor site 1173 med nedströms aktivering av 
adhesionsmolekyler, cytokinproduktion 
och en neutrofil- och T-cellsdominerad 
luftvägsinflammation. Bronkialepitelet 
svarar även med att producera cytokiner 
som kan leda till ett Th:2 svar, vilket över-
ensstämmer med dieselavgasers koppling 
till allergi. Astmatiker som undersökts 
efter dieselexponering visade sig få en 
ökad bronkiell hyperreaktivitet trots be-
handling med inhalationssteroider. Det 
inflammatoriska svaret i luftvägsslemhin-
nan efter exponering för dieselavgaser är 
också annorlunda hos astmatiker jämfört 
med friska. Astmatiker utvecklar inte den 
normala neutrofilin och får ett ökat IL-
10 uttryck, vilket kan vara en del i deras 
ökade känslighet för luftföroreningar. 

Nya data indikerar att bindning av 
PAH till arylhydrolasreceptorn (AhR) 
och metabolisering via cytokromenzymer 
i bronkslemhinnan kan vara kopplad till 
att reaktiva semi-kinoner bildas som ett 
mellansteg i cellernas försök att oskad-
liggöra dessa skadliga kolväten. Dessa in-
termediära produkter är troligen av stor 
betydelse för hälsoeffekter. 

Biopsi av bronkslemhinna efter dieselavgasexponering. Röd färg visar translokation av transkriptionsfak-
tor NF-kB till cellkärnor som en startsignal för DNA avläsning med påföljande inflammationsutveckling.

Bronkslemhinnebiopsi där röd färg markerar den neutrofilkemotaktiska faktorn GRO-alfa som ökat 
efter dieselexponering. Till höger ses sekretion av cytokinen ut i luftvägslumen.
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Eftersom exponering för trafikavgaser 
kopplats så starkt till hjärtinfarkter, stroke 
och andra tromboemboliska sjukdomar 
i befolkningsstudier inleddes ett samar-
bete med lokala kardiologer samt med 
hjärtforskarna David Newby, Nick Mills 
och medarbetare från Edinburgh. Genom 
att etablera ett flertal detaljerade tekniker 
för studier av blodkärls- och hjärtfunktion 
har en rad olika kardiovaskulära effekter 
framkommit. Dieselavgaspartiklarna har 
visat sig ge minskad biotillgänglighet av 
kvävemonoxid (NO) i blodkärlsväggen 
och trots ökad produktion får man en 
störd kärlfunktion med ökad kärlstyvhet 
(arterial stiffness), försämrad kapacitet för 
vasodilatation samt en 30 % nedsättning 
av endotelets frisättning av vävnadsplas-
minogen aktivator (t-PA). Tillsammans 
med en ökad trombocytadhesivitet leder 
detta till en betydligt ökad trombbild-
ning mätt ex-vivo. En exponeringsstudie 
med dieselavgaser av hjärtpatienter som 
genomgått lyckosam ballongsprängning 
(PCI) för kranskärlssjukdom och som 
var helt stabila, symtomfria och med full 
preventiv medicinering, visade likartade 
effekter. Mest slående var en mycket 
snabb påverkan på EKG med ST-T sänk-
ning som uppkom direkt i samband med 
lättare ansträngning under exponering 
för dieselavgaser. Studien som publice-
rats i New England Journal of Medicine 
(NEJM) belyser ytterligare att dagens 
läkemedel inte skyddar tillräckligt mot 
luftföroreningseffekter. 

Finns det då ingen möjlighet att skydda 
mot hälsoeffekter av dieselavgaser? Ett 
antal försöksserier har genomförts och 
undersökt möjligheten att påverka bio-
tillgängligheten av NO, såväl genom sub-
stitution, som påverkan på NO-syntas. 
Andra interventionsvägar, som endote-
linsystemet och oxidativa processer har 
också studerats. Ytterligare studier krävs 
för att bedöma möjligheterna med farma-
kologisk intervention.

Rent mekaniskt finns möjligheten att 
förbättra avgasförbränningen genom nya 
motorgenerationer. Vi kan ofta läsa att 
man från olika fordonstillverkare anger 

kraftigt minskade emissioner. Aktuella 
mätningar från fordon i trafik i London-
området visar dock att emissionerna i 
verkligheten fortfarande kan vara mycket 
höga. Verkligheten och körcykler i motor-
laboratorier överensstämmer inte alltid. 
Avgasfilter är därför en tilltagande möj-
lighet. Redan på 90-talet genomfördes 
en studie med ett avgasfilter som förvisso 
reducerade partikelhalterna, men effekti-
viteten var för låg för att förhindra såväl 
bronkkonstriktion som inflammatoriska 
lungförändringar. En nyligen genomförd 
studie visar dessbättre att ett modernt 
oxiderande - katalyserande filter (oxycat), 
med partikeluppsamlingsfunktion helt 
kan blockera och förhindra hjärt-kärlpå-
verkan. Samarbete med fordonsindustrin 
har också visat att det kan vara stor skill-
nad mellan olika fordonskupéfilter, och 
att filter med aktivt kol i kombination 
med effektiv partikelavskiljning påtagligt 
kan reducera symtom och effekter. 

Sammantaget har de experimentella 
luftföroreningsstudierna bidragit till att 
ge en mycket klarare bild av hur de olika 
komponenterna i luftföroreningar bidrar 
till hälsoeffekter, hur de interagerar med 
varandra, vilka mekanismer som ligger 
bakom och potentialen för olika inter-
ventionsalternativ. Förutom fördjupade 
aspekter av de ovan nämnda luftförore-
ningarna, så är nya emissioner som bio-
dieselavgaser är viktiga att studera, liksom 
effekterna av vedeldning och annan bio-
massa. Denna forskning leds nu av unga 
lovande forskare i forskningsgruppen.

THOMAS SANDSTRÖM
Professor, Överläkare, Medicincentrum,
Lung- och Allergisektionen, NUS, Umeå

Luftföroreningar
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SLMF case!
Vid Svenska Lungkongressen i Örebro 19-21/4 2016 kommer det att
finnas en programpunkt som fått rubriken "SLMF case". Meningen är då 
att 4 förhoppningsvis högintressanta fall skall presenteras för åhörarna 
som sedan kommer att rösta fram det bästa bidraget. Varje antaget
bidrag belönas med 1000 kr och segraren sedan med ytterligare 3000 kr.

Vi önskar nu att Ni/Du inkommer med en fallpresentation med
presentationstid på 20 min. Av inkomna presentationer kommer 
4 st att väljas till "SLMF case" sessionen.

Varmt välkomna att skicka in bidrag med deadline 15/3 2016 till:
Lennart.nilholm@regionorebrolan.se
Anders.blomberg@umu.se.

SLUSG

Referat från Sigtuna 8/5-15

Kontaktsjuksköterskedagen

Dagen började med att Kerstin Cedermark som arbetar 
på RCC i Stockholm berättade om den nya patientlagen 
som trädde i kraft 1/1-15. Lagen är tänkt att reglera vad 

som gäller ur patientens perspektiv. Detta ställer förstås högre 
krav både på oss vårdpersonal, som numera är skyldiga att bjuda 
in patienten att delta i sin egen vård, men även patienterna själva 
som förväntas engagera sig och ta större ansvar för sin egen 
vård. Bl.a förtydligas och utökas informationsplikten. Kravet på 
samtycke från patienten förtydligas. Som patient har man rätt 
att välja öppenvård i andra landsting men vårdgarantin gäller 
endast i det egna landstinget.

Nästa punkt på programmet var en liten genomgång av 
standardiserade vårdförlopp och vad det innebär. Ursprunget 
kommer från Danmark där arbetet för att förbättra ledtiderna i 
vården påbörjades 2007. Regeringen satsar nu 500 miljoner kr/
år under perioden 2015-2018 för att arbeta bort omotiverade 
väntetider, skapa en mer jämlik vård och få bort de regionala 
skillnaderna. 

Sista föreläsningen hölls av Katrin Bartfai Jansson som är lä-
kare i Örebro och som har varit med och utvecklat en hemsida 
för barn och ungdomar som har en nära anhörig med cancer. Vi 
fick en lysande genomgång av hemsidans innehåll och tankarna 

bakom utformandet av den. Barn och ungdomar kan på denna 
hemsida chatta med andra i samma situation, det finns mängder 
av länkar och även kortare videofilmer där Eva Funck (välkänd i 
barn-TV-sammanhang) berättar på ett enkelt sätt hur t.ex. strål-
ning fungerar och varför en del celler blir cancerceller. Även som 
vuxen och därtill vårdutbildad kan denna sida vara klart givande!

Sammanfattningsvis var vi ett 20-tal kontaktsjuksköterskor från 
hela Sverige som hade förmånen att få delta på årets SLUSG-
möte, något som vi hoppas ska kunna bli tradition!

Mötet var som helhet mycket uppskattat av oss sjuksköterskor 
då vi fick en möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter med 
varandra. SLIF som är lungsjuksköterskornas eget förbund är 
en förhållandevis liten förening och på möten som dessa har vi 
chansen att synas och höras lite extra! 

Väl mött nästa år!

MARIA ASLANI
Kontaktsjuksköterska

Medicin- och lungmottagningen
Akademiska Sjukhuset

Uppsala



Svenska Lungkongressen 2016
Örebro • 19-21 april

www.lungkongressen.se
Välkomna till Örebro och den Svenska Lungkongressen 2016! 

Vi hoppas att  förutom ett strålande vårväder även kunna bjuda 
på ett intressant och givande vetenskapligt program  för alla 
deltagare. 

Och inte minst trevliga sociala aktiviteter!  

Boka redan nu in  SLK  i Örebro den 19-21 april  2016! 

Varmt välkomna!

Organisationskommittén 2016

DATUM: 19-21 APRIL 2016

PLATS: CONVENTUM, ÖREBRO

Program, anmälnings- och abstractformulär och information kommer att finnas på:

www.lungkongressen.se



Annons



Lung & Allergiforum  •  Nummer 3/2015 31

ST-råd

ST-rådets möte i Stockholm 19 maj 

För ett antal år sedan beslutade SLMFs styrelse att ett ST-
råd skulle bildas, ansvarig för detta blev min kollega Helga 
Asgeirsdotter i egenskap av yngreledamot i styrelsen. ST-

rådets funktion var dels att fungera som bollplank för styrelsen 
när det gällde utbildningsfrågor, dels att skapa ett nätverk mellan 
ST-kollegor i landet och dels försöka förbättra SLMFs hemsida.

Kontakt etablerades mellan i huvudsak åtta kollegor i lan-
det, man skapade bland annat en Facebooksida vid namn ”ST-
läkare Lungmedicin” för att underlätta för nya kollegor att få 
kontakt samt att man genomförde ett första möte i februari 2014 
i Stockholm (vg se protokoll på SLMFs hemsida under fliken 
ST-forum) där bland annat målbeskrivningen samt kursutbudet 
diskuterades.

Jag tog över som yngre ledamot i SLMFs styrelse sommaren 
2014 och övertog således ansvaret för att driva ST-rådet vidare. 
Under hösten 2014 diskuterade vi framförallt den nya målbe-
skrivningen som sedan kom att träda i kraft våren 2015, repre-
sentanter för rådet deltog i SIMs (Svensk Internmedicinsk För-
ening) möten där utformningen av Common trunk utarbetades. 
Några av de ursprungliga medlemmarna i rådet ersattes av nya. 

Då det första mötet 2014 var mycket uppskattat beslutades att 
ett nytt skulle hållas, detta gick till slut av stapeln den 19/5 på 
hotell Royal Viking i Stockholm. Deltagarna var Adriana Maria 
Ioan, Malmö/Lund (AMI), Ola Attman, Göteborg (OA), Jacob 
Crafoord, Örebro (JC), Vasiliki Megadimou, Stockholm (VM), 
Natalija Carek, Linköping (NC), Emil Ekbom, Uppsala (EE).

På detta möte diskuterade vi fram-förallt den nya målbeskriv-
ningens olika delar såväl Common trunk samt Lung-ST delen 
och sammanfattade våra synpunkter i ett protokoll som inom 
kort kommer att finnas på hemsidan under fliken ST-forum. Vi 
diskuterade även arbetssituationen för ST-läkare på våra hem-
makliniker, vi kunde konstatera att det förelåg skillnader vad 
gäller upplägg, möjligheter till att öva praktiska färdigheter så 
som bronkoskopi samt varierande grad av tillgång till studierek-
torer. Inför mötet genomförde varje deltagare förfrågningar på 
sin klinik avseende specialistexamen för att få en bild av varför 
vissa kollegor inte genomgår detta. Vi funderade en del kring hur 
vi skall locka nya kollegor till att bli lungmedicinare, vi enades 
kring att ställa upp om så önskas på AT-mässor och dylikt samt 
bidraga till så gott omhändertagande av kandidater som möjligt.

Vår önskan är att fortsätta med dessa årliga möten samt att hålla 
mailkontakt däremellan för att upprätthålla detta nätverk, nya 
deltagare välkomnas så ta kontakt med någon av oss om du är 
intresserad.

För mer detaljer rekommenderar jag att kika under fliken 
ST-forum på SLMFs hemsida där bland annat båda protokol-
len kommer att finnas inom kort

Vid pennan 
OLA ATTMAN

ST-läkare på Lungkliniken Sahlgrenska

Deltagare från vänster; Ola Attman (Göteborg), Emil Ekbom (Uppsala), Vasiliki Megadimou (Stockholm), 
Natalija Carek (Linköping), Adriana Maria Ioan (Lund/Malmö) och Jacob Craaford (Örebro).
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Swedevox

Hemsyrgas: nytt syre

Riktlinjerna för hemsyrgasbehand-
ling har uppdaterats av Andnings-
sviktsregistret Swedevox. Huvud-
indikationen svår kronisk syrebrist 
vid KOL är oförändrad. Nyheter och 
förtydliganden gäller hemsyrgas vid 
andra sjukdomar, vid ansträngning, 
för symtomlindring samt informa-
tion kring rökning. 

Ställningstagande till och behandling 
med hemsyrgas kan innebära utma-
ningar i den lungmedicinska varda-

gen. Det har nu kommit uppdaterade be-
handlingsriktlinjer från Andningssvikts-
registret Swedevox (tillgängliga på www.
ucr.uu.se/swedevox/) vilka harmoniserats 
med nya mycket omfattande riktlinjer 
från British Thoracic Society (BTS) [1]. 
Här ges en sammanfattning av innehållet 
och ett antal nyheter och förtydliganden.

Indikation för hemsyrgas
Indikationen för hemsyrgas med evidens 
är oförändrad − förekomst av svår kronisk 
syrebrist alternativt måttlig syrebrist med 
tecken på komplicerande högerhjärtsvikt 
eller polycytemi vid KOL trots optimal 
övrig behandling. Indikationen för hem-
syrgas i olika kliniska situationer visas i 
Ruta 1.

Kontraindikationer är fortsatt rökning, 
annan kontakt med eld samt bristfällig 
medverkan (kräver minst 16 timmars be-
handling per dygn för effekt)

Hemsyrgas ges primärt för att förlänga 
livet vid svår syrebrist (PaO2 < 7,4 kPa) 
dagtid i vila. Hemsyrgas är inte aktuellt 
vid syrebrist endast nattetid eller endast 
vid ansträngning.

Rökning
Är det farligt att röka med hemsyrgas? 
Hur länge ska patienten varit rökfri inn-
an start av behandlingen? Frågorna är två 
men svaren är få.

Preliminära data tyder på att sjuk-
vårdskrävande brännskador är ovanliga 
vid hemsyrgas i Sverige vilket kan bero 
på hållningen, liksom i många länder, 
att aktiv rökning är en kontraindikation. 

Rökning ökar sannolikt risken för bränn-
skador, både för första, andra och tredje 
person; hur mycket är dock okänt. Aspek-
ter kring rökning och syrgasbehandling 
diskuteras flitigt i Swedevox.

Det finns inget entydigt svar på hur 
länge patienten bör ha varit rökfri innan 
behandlingen startas. Det krävs en sam-
manvägd bedömning av patientens status 
och potentiella nytta av behandlingen, 
huruvida patienten förväntas kunna av-
stå rökning, och eventuellt provtagning 
(HbCO på blodgas eller U-kotinin) och 
uppföljning såsom hembesök av syrgas-
sköterska. Åtgärder för att hjälpa patien-
ten bli och förbli rökfri är av yttersta vikt.

Som stöd vi tagit fram ett informa-
tionsblad (tillgängligt på: www.ucr.uu.se/
swedevox/) som patienten och närstående 
kan ta del av inför starten av hemsyrgas. 
Där ges information kring rökning och att 
hemsyrgasen kan sättas ut vid rökning el-
ler om behandlingen inte längre behövs. 

Omprövande av indikationen
Att ompröva indikationen 1−3 månader 
efter start främst efter exacerbation är 
nog den del av handläggningen av hem-
syrgas som kan förbättras mest. Var tredje 
patient skulle sannolikt kunna bli av med 
behandlingen. Detta kan underlättas ge-
nom användande av det standardiserade in-
formationsbladet vid start av hemsyrgasen.

Syrgas vid ansträngning?
Diskussion med enheterna antyder att 
förskrivningen av syrgas vid ansträng-
ning varierar markant över landet. För-
stahandsbehandling är anpassad rehabi-
literingsträning. Rekommendationerna 
gällande syrgas när följande:
Patienten uppfyller inte kriterierna för 
hemsyrgas: Syrgas vid ansträngning i 
hemmet är inte aktuellt på grund av bris-
tande evidens. Syrgas rekommenderas 
endast vid syrebrist i samband med struk-
turerad rehabiliteringsträning.

Indikationer för hemsyrgas
KOL med kronisk syrebrist trots 3 veckors optimal behandling och: 
• PaO2 (luftandning) i vila dagtid < 7,4 kPa, eller
• PaO2 (luftandning) i vila dagtid 7,4–7,8 kPa med tecken på hjärtpåverkan eller 

polycytemi  (EVF > 54 %).

Kontraindikationer för hemsyrgas: Rökning eller kontakt med eld (brandfara) eller 
bristande patientmedverkan (överväg kognitiv bedömning).

Andra situationer
Annan sjukdom än KOL: Evidens saknas men i praktiken ges hemsyrgas enligt 
kriterierna ovan (svår kronisk hypoxemi trots i övrigt optimal behandling).

Vid ansträngning: För ambulatoriska patienter med hemsyrgas rekommenderas dos-
utprovning vid gång. För patienter utan hemsyrgas kommenderas syrgas vid övervakat 
fysiskt träningsprogram om SaO2 sjunker under 88 % vid träningen. Syrebrist endast vid 
ansträngning är dock ingen indikation för hemsyrgas.

Palliation av dyspné: Bristande evidens. Kan testas vid syrebrist (SaO2 < 90 %). Sätts ut 
om ej upplevd lindring inom något dygn.

Genomförande av LTOT: LTOT ges helst 24 timmar/dygn och minst 16 timmar/dygn. 
Mål PaO2 på syrgas är ≥ 8 kPa.

Efter start av hemsyrgas i samband med exacerbation: Utvärdering med PaO2 (luft) 
huruvida fortsatt indikation föreligger efter 1–3 månader. 

Ruta 1. Sammanfattning av hemsyrgasbehandling
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Resurser (på www.ucr.uu.se/
swedevox/):
• Behandlingsriktlinjer för hemsyrgas 

(uppdaterade september 2015)
• Patientinformation vid start av hemsyr-

gas (inklusive kring rökning)
• Standardiserad checklista för registre-

ring i Swedevox

Patient med hemsyrgas: Syrgasflödet vid 
fysisk aktivitet bör provas ut på alla pa-
tienter med mobil syrgasutrustning för att 
optimera dygnsbehandlingstiden. Lämp-
ligen titreras syrgasflödet ut under gång i 
självvald hastighet, om möjligt under åtta 
minuter.

Patienter som endast har syrebrist vid 
ansträngning bör om möjligt inkluderas i 
den pågående AMBOX-studien (kontakt: 
margareta.emtner@neuro.uu.se).

Syrgas för lindring av dyspné (palliation)
Det saknas övertygande evidens för effekt 
av syrgas på dyspné i frånvaro av syre-
brist. Andra palliativa åtgärder är vikti-
ga, inklusive prov med fläkt och opioider. 
Syrgasbehandling kan innebära en onödig 
belastning. Rekommendation:
PaO2 ≥ 8 kPa (SaO2 ≥ 90 %): Inte skäl till 
syrgasbehandling. 

PaO2 7,4−8 kPa (SaO2 < 90 %): Prova 
först med fläkt och andra åtgärder. Vid 
bristfällig lindring kan syrgas provas. Be-
handling med fläkt eller syrgas bör sättas 
ut om patienten inte upplever lindring 
inom några dagar.
PaO2 < 7,4 kPa: Prova syrgas. Uppföljning 
enligt ovan.

MAGNUS EKSTRÖM
Läkare, med dr, Medicinkliniken,

Blekingesjukhuset, Karlskrona

Referenser
1. Hardinge M, Annandale J, Bourne S, et al. 

British Thoracic Society guidelines for home 
oxygen use in adults. Thorax 2015; 70(Suppl 
1): i1-i43.

TORBJÖRN GUSTAFSON
Överläkare, med dr, Medicin-geriatrikkliniken,

Skellefteå lasarett, Skellefteå

För styrgruppen i Andningssviktsregistret Swedevox
För kontakt: pmekstrom@gmail.com
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SPUR-inspektioner

SPUR-inspektioner är, som ni säkert kän-
ner till, en läkarledd inspektionsverksam-
het där professionen granskar kvaliteten 
på vårdgivarnas ST-utbildning (även-AT 
utbildning granskas).

Numera är det Lipus, Läkarnas institut 
för professionell utveckling i sjukvården, 
som ansvarar för detta, i samarbete med 
specialistföreningarna.

Tidigare har det varit SPUR-stiftelsen 
och därefter var det Ipuls några år innan 
Lipus tog över ansvaret 2013.

Jag har varit inspektör sedan 2008 
och är nu SPUR-samordnare för SLMF 
(Svensk Lungmedicinsk Förening) sedan 
hösten 2013.

Inspektionen består av digitaliserade 
enkätundersökningar vilka skickas till 
ST-läkare, studierektorer, handledare, och 
verksamhetschefer på den enhet som ska 
inspekteras. 

Inspektörsteamet får svaren på dessa 
enkäter och besöker personligen sedan 
kliniken. 

Vid besöket kontrolleras att de formella 
kraven uppfylls, patientsunderlagets sam-
mansättning bedöms, liksom kompeten-
sen hos verksamhetens utbildande läkare 
görs, m.m.

Diskussion på kliniken sker kring den 
preliminära sammanfattningen och slut-
rapporten skickas senare till verksamheten.

Det senaste året har man från Lipus bör-
jat med distansinspektioner.  Detta sker 
exempelvis på en medicinklinik som in-
kluderar flera ”subspecialiteter” gastro, 
lung, kardiologi etc. och där kliniken har 
en samordnad organisation avseende 
verksamhetschef och studierektor. Anta-
let inspektioner blir färre och kostnaderna 
för inspektionen hålls nere på en rimlig 
nivå.

Enkäter skickas ut, en inspektörsgrupp 
gör en ”på platsen” inspektion och tar 
övergripande frågor med verksamhets-
chef och studierektor.  Subspecialisten får 
sedan ta telefonintervjuer med ST läkare 
och handledare inom ”sin” specialitet.  

Detta verkar bli en allt vanligare in-
spektionsmetod men kan innebära svå-
righeter enligt min bedömning. Jag som 
inspektör kan ju få information om vilken 
kompetens som finns på kliniken, vilket 
program ST-läkaren tillsammans med 
handledare lagt upp men vanligen behö-
ver ST-läkaren på dessa kliniken rand-
ningsperiod på större kliniker. De större 
klinikerna har jag inte inspekterat och kan 
därför inte bedöma utbildningskvaliteten 
i sin helhet.

Vi har genom åren inspekterat ett antal 
kliniker som utbildar lungläkare, Jönkö-
ping 2009 och Gävle 2010. Norrlands-
sjukhusen inspekterades i en enhet, 
Umeå, Östersund och Sunderbyn 2010.

Efter detta erbjöd sig inspektörsgrup-
pen att inspektera ST-utbildningen i 
Lund/Malmö och Göteborg. Det är verk-
samheten som ska inspekteras som be-
ställer inspektionen.  Klinikerna i Malmö 
resp. Göteborg beslöt att avstå från in-
spektion bland annat pga kostnaden.

De följande åren blev inga inspektioner 
av dels pga den kostnad verksamheterna 
skulle betala och dels då den övergripande 
organisationen Ipuls blev Lipus och vi i 
inspektörsgruppen upplevde att vi fick 
ett dåligt organisatoriskt stöd på flera 
punkter.

Under 2014 har nu distansinspektio-
ner utförts i samarbete med Lipus och 
inspektion har utförts av Norrköping och 
Skövde.

Inspektion pågår/är på gång i Blekinge, 
Kristianstad-Ystad-Hässleholm samt även 
i Östersund.

Vi hoppas nu få igång fler inspektioner 
och inte bara distansinspektioner utan på 
platsen inspektioner av de större lungkli-
nikerna. 

Enligt Lipus blir kostanden lägre ju fler 
inspektioner som utförs.

SLMFs inspektörsgrupp är liten och det 
finns ett stort behov av att fler utbildar 
sig. 

Inspektionerna är en stimulerande ar-
betsuppgift och man känner sig välkom-
men på klinikerna när man kommer. 

Hör gärna av er till mig eller till Lipus 
direkt om ni vill bli inspektör.

SYNNÖVE BERGENTZ
SPUR-samordnare SLMF 

"Inspektionerna är en stimulerande arbetsuppgift och man 
känner sig välkommen på klinikerna när man kommer."
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Lungfibrosregistret ett år!

När Lungfibrosregistret startade inkludering av patienter 
hösten 2014 hade idén om att samla information om 
patienter med idiopatisk lungfibros från hela landet på 

ett och samma ställe blivit verklighet. Grundtanken var att struk-
turerat följa upp och kvalitetssäkra den vård som ges, men även 
att skapa möjligheter för vidare forskning. Att göra detta på en 
nationell nivå var en självklarhet, vi behöver varandras erfaren-
heter och kunskaper för att nå framåt angående en ovanlig sjuk-
dom. Det är viktigt att samla alla de patienter vi har, bland annat 
för att kunna avgöra hur epidemiologiska data i Sverige ser ut. 

Utifrån dessa behov skapades Lungfibrosregistret, den platt-
form som nationellt samlar patienter med idiopatisk lungfibros. 
De nationella riktlinjerna styr vilken information som samlas in 
i registret, därmed kan utvärdering av hur väl riktlinjerna följs 
göras. För att öka vår kunskap om patientgruppen är registret 
uppbyggt så att data kan extraheras och analyseras, både på indi-
vid- och gruppnivå. Ett intressant fält där Sverige bör vara en del 
är forskningen som rör biomarkörer i blodet, denna möjlighet 
kommer under hösten 2015 att kopplas till Lungfibrosregistret 
tack vare inrättandet av en nationell biobank.

I Lungfibrosregistret pågår just nu ett arbete med att erbjuda 
ett nytt sätt att följa patienterna, och patientgruppen, på. Detta 
kommer att presenteras på registerdagen fredag 16/10 2015. 
Denna dag kommer även registrets styrgrupp att formas och 
ordförande kommer att väljas. Intressanta presentationer utlo-
vas, bland annat en preliminär rapport av de data från det första 
året av aktivitet!

När vi summerar året har nio sjukhus registrerat 63 patienter. 
Vi kan utifrån den informationen som finns i registret undersöka 
hur livskvalitet, lungfunktion och gångsträcka förändrats över 
tid. Vi kan sätta dessa värden i relation till radiologiskt utseende, 
läkemedelsanvändning och syreupptagningsförmåga. Var och en 
av användarna kan utvärdera sig själva gällande exempelvis sin 
följsamhet till de nationella riktlinjerna. 

Tolv sjukhus är redan anslutna till registret och åtminstone 
sex till lungmedicinenheter kommer att kunna registrera data 
från patienter med idiopatisk lungfibros inom kort. Lungfib-
rosregistret kommer då att bestå av 60 % av alla lungkliniker 
i landet.

Under det gångna året har vi börjat lägga grunden till att skapa 
en bild över den vård våra patienter med idiopatisk lungfibros får 
samt vilka undersökningar och behandlingsregimer vi bör satsa 
särskilt på. Ett stort tack går ut till alla de sjukhus och användare 
som gjort detta möjligt!

GIOVANNI FERRARA
Överläkare

Koordinator Lungfibrosregistret

LISA CARLSON
Leg. Sjuksköterska

Koordinator Lungfibrosregistret
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Luftföroreningar

Lung- och hjärtkärleffekter av 
exponering för vedrök

– resultat från nyligen presenterade
avhandlingar vid Umeå Universitet 

Luftföroreningar från förbränning 
av biomassa påverkar en stor del av 
jordens befolkning. Mer än 2,4 mil-

jarder människor använder biomassa för 
uppvärmning och matlagning i hemmet, 
ofta med dålig ventilation. Rök från bio-
massa är heterogen till naturen och påver-
kas av bränslet, typ av förbränning samt 
av interaktion med andra ämnen och 
UV-ljus i atmosfären. Röken innehåller 
hälsofarliga ämnen såsom fina partiklar, 
kolmonoxid, polyaromatiska kolväten 
och semivolatila organiska föreningar. 
WHO har rankat luftföroreningar inom-
hus som den tredje största förebyggbara 
riskfaktorn för sjukdom globalt med 4,3 
miljoner förtida dödsfall årligen (1). Detta 
är betydligt högre än tidigare uppskatt-
ningar, eftersom man i den senaste rap-
porten utgår från att fina partiklar från 
förbränning av biomassa är lika farliga för 
hjärt-kärlsystemet som övriga luftburna 
partiklar. Fram tills nyligen har förore-
ningar från förbränning av biomassa i 
första hand ansetts påverka lungorna, och 
det är fortfarande där den största eviden-
sen för skadliga effekter finns. 

Rök från biomassa är inte bara ett pro-
blem i låginkomstländer. I länder med 
tempererat klimat står småskalig vedeld-
ning för en stor del av de fina partiklarna 
i luften, och i nordeuropeiska städer kom-
mer ofta 15-30 % av partikelmassan från 
förbränning av biomassa. Vedeldning har 
inte varit föremål för omfattande regle-
ring på samma vis som utsläpp från in-
dustri och trafik, där stora förbättringar 
setts de senaste årtiondena.

Flera epidemiologiska studier har kopplat 
rök från biomassa till kroniskt obstruktiv 
lungsjukdom, KOL, och i delar av värl-
den tros eldning inomhus ha en större på-
verkan än rökning på KOL-prevalensen, 
framförallt hos kvinnor. Det finns också 

kopplingar till astma, lunginflammation 
och tuberkulos (2). Det saknas dock me-
kanistiska modeller för hur denna på-
verkan sker, och endast ett fåtal humana 
exponeringsstudier är gjorda.

I två nyliga avhandlingar från Umeå 
universitet undersöktes de akuta effek-
terna på lungor och hjärt-kärlsystem efter 
akut exponering för vedrök (3, 4). 

Hälsoeffekter av luftburna partiklar är 
beroende av i vilken grad som de depo-
neras i lungorna, vilket skiljer sig mellan 
olika typer av luftföroreningar. Vi har ti-
digare visat att 2/3 av partiklarna i die-
selavgaser deponeras i lungorna hos för-
sökspersoner. I ett liknande försök med 
friska och individer med KOL visade det 
sig att ca 1/3 av partiklarna från sotig ved-
röksförbränning deponerades i lungorna. 
Detta är högre än för partiklar från ”ren” 
och komplett förbränning av vedpellets, 
men klart lägre än för dieselpartiklar (fi-
gur 1) (5). Troligen beror detta på att ved-
rökspartiklarna är hydrofila och absor-
berar vatten från andningsluften, varpå 
partikelstorleken ökar och deponeringen 
minskar. Individer med KOL hade något 
högre deponeringsfraktion jämfört med 
de friska forskningspersonerna, vilket kan 
vara kopplat till den högre andningsfrek-
vensen hos KOL-patienter.

I en randomiserad dubbelblind cross-
overstudie exponerades friska forsk-
ningspersoner för filtrerad luft och sotig 
vedrök i tre timmar i en specialbyggd 
exponeringskammare. Bronkoskopi med 
bronchial wash, bronkoalveolärt lavage 
och endobronkiella biopsier utfördes 24 
timmar efter respektive exponering (figur 
2). Något oväntat noterades en minskning 
av cellantal och lösliga inflammatoriska 
markörer i bronksköljvätskan, medan 
lymfocyter och mastceller i bronkslem-
hinnan ökade efter exponering för ved-

rök jämfört med luft. Däremot ökade inte 
antalet neutrofila granulocyter i vare sig 
sköljvätska eller bronkiella biopsier, nå-
got som har varit ett konsekvent fynd i 
tidigare humana exponeringsstudier med 
dieselavgaser. Aktuella fynd stöds dock 
av in-vitro data som tyder på att sotiga 
vedrökspartiklar, rika på polyaromatiska 
kolväten, och som skapas vid ”dålig” för-
bränning ger nedsatt cellfunktion och 
DNA-skador men små proinflammato-
riska effekter. Antalet luftvägsmakrofager 
minskade också efter vedröksexponering, 
vilket skulle kunna öka känsligheten för 
luftvägsinfektioner. 

Trots kort exponeringstid, en partikel-
koncentration som ligger långt under vad 
man kan finna vid matlagning över öppen 
eld inomhus och en deponeringsfraktion 
på 1/3 resulterade aktuell exponering för 
sotig vedrök i försämrad cellfunktion lik-
som påverkan på framför allt lymfocyter 
i luftvägarna. Ytterligare forskning behövs 
för att utröna mekanismerna bakom den-
na respons, och om den kan kopplas till 
akut eller kronisk lungfunktionsnedsätt-
ning eller infektionskänslighet. 

Bronkoskopistudien av vedrök innehöll 
även en kardiovaskulär del, där artärstyv-
het och hjärtrytmsvariabilitet undersök-
tes upprepat under timmen efter expo-
nering och jämfördes med utgångsvärde 
före respektive exponering. Liksom vid 
tidigare studier av dieselavgaser ledde ex-
ponering för vedrök till en omedelbar ök-
ning av kärlstyvhet. Kärlstyvheten mättes 
som pulsvågshastighet och pulsvågsanalys 
av centrala kärl, och effekten tenderade 
att minska över den timme mätningarna 
pågick. Samtidigt sågs en minskning av 
hjärtrytmsvariabilitet och en ökning av 
hjärtfrekvens (6). Detta beror sannolikt 
på ökad sympatikustonus eller minskad 
parasympatisk aktivitet. Förändringarna 



Lung & Allergiforum  •  Nummer 3/2015 41

�

Luftföroreningar

i kärlstyvhet var dock inte kopplade till 
påverkan på perifert blodtryck. 

I ljuset av att de omedelbara effekterna 
av vedröksexponering liknar dem som ti-
digare rapporterats efter exponering för 
dieselavgaser, genomfördes en studie som 
helt fokuserade på hjärt-kärl effekterna 
av vedrök. Brandmän har en starkt ökad 
risk för död i kranskärlssjukdom vid aktivt 
släckningsarbete, och det har föreslagits 
att denna risk är kopplad till exponering 
för dåligt förbränd biomassa. Därför re-
kryterades friska brandmän till expone-
ring för vedrök, med hög koncentration 
av partiklar under en timma. Dessa indi-
vider exponerades för luft och vedrök följt 
av undersökningar av vasomotorfunktion 
mätt med underarmsplethysmografi samt 
trombbildning studerat med Badimon-
kammare (figur 3). I motsats till hypo-
tesen sågs inga skadliga effekter på kärl-
funktion eller trombbildning (7). Det finns 
ett par viktiga skillnader mellan studierna, 
vilka kan bidra till att förklara skillnaden i 
respons. Brandmän kan via selektion till 
yrket vara mindre känsliga för vedrök, de 
nutrierar sig mycket väl och, till skillnad 
från den föregående studien, inkluderades 
bara män. Den kortare exponeringstiden 
kan även ha påverkat responsen. 

Experimentell exponering för die-
selavgaser har konsekvent gett negativ 
påverkan på vasomotorfunktion och 
trombbildning, vilket tros ske genom 
endoteldysfunktion. De fysikaliska skill-
naderna mellan vedrök och dieselavgaser 
spelar sannolikt roll att förklara skillnaden 
i respons, men det är oklart exakt vilka 
egenskaper hos de olika luftförorening-
arna som driver kärleffekterna. Skillna-
der i partikelstorlek, där vedrökspartik-
lar är större och därmed har mindre yta 
per massenhet, och deponeringsfraktion, 
där vedrökspartiklar deponeras i mindre 
utsträckning, leder sannolikt till mindre 
hälsoeffekter jämfört med dieselavgaser.

Sammantaget visar studierna att vedrök 
kan påverka både lungor och hjärt- kärl-
system, men effekterna skiljer sig från det 
som tidigare demonstrerats för dieselav-
gaser. Ett omfattande arbete kvarstår så-
ledes innan det är klarlagt hur vår äldsta 
antropogena luftförorening, rök från bio-
massa, påverkar oss.

Figur 1. Deponeringsfraktioner av inhalerade vedrökspartiklar hos friska och
KOL-patienter. Uppgifter från dieselavgaser inkluderas för jämförelse.

Figur 2. Vedkamin, exponeringskammare och bronkoskopi.
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Figur 3.
Badimonkammaren där blod från forskningspersonen leds genom tre olika 
kammare som motsvarar öppna respektive förträngda kranskärl och där 
kommer i kontakt med ett trombogent material (grisaorta där endotelet 
tagits bort). Bilden till höger visar en mikroskopisk bild hur en blodpropp 
bildats. Ytan på tromben kan sedan beräknas som ett mått på graden av 
trombbildning.
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smoke exposure on vascular function and th-
rombus formation in healthy fire fighters. Part 
Fibre Toxicol. 2014;11:62.

Hej då  
fattigdom!
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Allergi

Parfymfria veckan

Parfym luktar sjukt gott för vissa - andra blir bara sjuka
 Astma- och Allergiförbundet har utlyst vecka 44 till Parfymfria 
veckan. I förbundet vill vi öka medvetenheten hos allmänheten 
och visa på behovet av ett hänsynstagande när parfymdofter blir 
ett tillgänglighetshinder för personer med doftöverkänslighet.

I samband med Parfymfria veckan kommer Stiftelsen Astma- 
och Allergiförbundets Forskningsfond att ge ut en ny kunskaps-
sammanställning, Doftöverkänslighet – sensorisk hyperreaktivitet 
i luftvägarna. Den kan beställas på www.allergiforskning.se från 
och med början på november. En patientfolder kommer också 
att presenteras.

Doftöverkänslighet, SHR, är relativt vanligt bland vuxna. Drygt 
sex procent uppfyller kriterierna för diagnos. Långt fler, omkring 
33 procent anger själva att de har någon form av doftöverkäns-
lighet.

EVA-MARIA DUFVA 
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Luftföroreningar

Biobränslen
– lösning eller problem?

Miljöfrågor, ekonomi och politik 
har alla bidragit till att driva 
utvecklingen av biobränslen 

framåt de senaste decennierna. Bio-
bränslen kan utvinnas från många olika 
energikällor via diverse bioteknologiska 
processer, och det finns nu fler alternativ 
på marknaden; där biodiesel, bioalkoholer 
och biogas är de ledande i olika globala 
marknader. Vikten av att hitta förnyelse-
bara bränslen har lett till att marknaden 
för biobränslen har ökat exponentiellt, 
och forskning kring produktionen av både 
biodiesel och bioetanol har de senaste 
åren intensifierats för att lösa såväl etiska, 
tekniska som miljömässiga problem. Den 
senaste tiden har efterfrågan på biodiesel 
ökat snabbast på grund av stora framsteg 
inom produktionsteknik, framförallt med 
utvinningsprocesser från mikroalger.

År 2008 stod biobränslen för 1,8 % 
av världens transportbränslen, och 87 
gigaliter flytande biobränslen produce-
rades globalt. USA har satt som mål att 
inom de närmaste tio åren ta minst 15 % 
av bränsleanvändningen från alternativa 
biobränslen. EU har än stramare direktiv 
där alla medlemsländer bör uppnå att 
20 % av förbrukningen kommer från för-
nybara energikällor till år 2020. Sverige 
räknas som ett av de ledande länderna för 
att utveckla nya metoder för framställning 
av biobränslen med fokus på förbättrad 
och lokal tillverkning. Det är redan infört 
att all standarddiesel i Sverige har en in-
blandning av 5 % biodiesel, och flera för-
säljningsställen har redan uppnått 30 %- 
-iga blandningar. Rapsmetylester (RME) 
är den vanligaste biodieselvarianten i 
Sverige, men även andra varianter som 
taljolja mm används i mindre skala.

Bioalkoholer, ff.a. i form av bioetanol, har 
funnits sedan mitten av 1800-talet. Flera 
av Henry Fords första massproducerade 
bilar från början av 1900-talet var de-

signade för bioetanol som huvudsakligt 
drivmedel. USA och Brasilien har länge 
varit de främsta marknaderna för bioeta-
nol men har under de senaste åren ersatt 
etanol med mer bioteknologiskt avance-
rade biobränslen, såsom biodiesel och 
biogas. Etanol är oftast producerad som 
ett "första generationens biobränsle’" vil-
ket innebär att grödor såsom majs, sock-
errör, soja och oljor (både animaliska och 
vegetabiliska) har används som råmate-
rial. Detta har lett till mycket debatt kring 
"food vs. fuel".

Biodiesel har varit det biobränsle som 
tagit de största stegen framåt när det 
gäller produktion, med inte bara andra 
generationens metoder (råmaterial från 
biomassa/plantgrödor), utan nu också 
tredje generationens framställning med 
hjälp av mikroalger. Nu pågår också gene-
tiska modifikationer av dessa mikroalger 
som gör att butanol eller bensinliknande 
drivmedel är framtida möjligheter inom 
den växande biobränslemarknaden.

Man har i studier visat att biodiesel mins-
kar utsläpp av växthusgaser, och detta har 
i många år lett till en enorm satsning på 
industri och forskning i syfte att nå dessa 
viktiga politiska mål. Däremot saknas 
kunskap om vilka eventuella hälsoeffek-
ter de slutliga förbränningsprodukterna 
ger. En studie på möss har visat att bio-
diesel gav större hjärt-kärl- och lungpå-
verkan samt ökad systemisk inflamma-
tion jämfört med konventionellt fossilt 
dieselbränsle. Dock finns det idag inga 
publicerade studier som undersökt häl-
soeffekter hos människor efter expone-
ring för biobränslen. Detta är av stor vikt 
då Världshälsoorganisationen (WHO) 
har klassat partikulära luftföroreningar 
som ett globalt hälsoproblem, och man 
har uppskattat att uppemot sju miljoner 
dödsfall varje år är relaterade till luftföro-
reningar. 

Epidemiologiska och experimentella 
studier har under många år visat att ex-
ponering för avgaser från fossila bräns-

Bioetanol, där produktionen till stor del dominerats av majs som råmaterial, har varit den 
första generationens biobränsle och som orsakat mycket av ”food vs. Fuel” debatten.

�
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Luftföroreningar

JENNY A. BOSSON
Med Dr, ST-läkare, Medicincentrum,

Lung- och Allergisektionen, NUS, Umeå

Den så kallade tredje generationens biobränslen utvinns ur mikroalger.
Nya odlingstekniker i vertikala konstruktioner ökar produktionen samtidigt som det 
minskar markanvändningen som krävs.

len ger hälsoeffekter såsom försämring 
av respiratoriska sjukdomar, hjärtinfarkt, 
stroke och djupa venstromboser. I våra 
senaste kammarstudier har vi visat att 
avgaser från biodiesel baserat på RME 
med olika tillblandningsgrad, inklusive 
100 % RME, ger minst lika stora hälsoef-
fekter som standarddiesel. Förbränning av 
biodiesel ger upphov till stora mängder 
extremt små nanopartiklar, och just parti-
kelstorleken och deras fysiska egenskaper 
förefaller ha stor betydelse för hälsoeffek-
terna.

Det satsas just nu mycket pengar, tid 
och resurser globalt för att optimera 
produktionen av biobränslen. Med väx-
ande global användning av biobränslen 
är det synnerligen relevant att kartlägga 
eventuella hälsoeffekter efter exponering 
för avgaser från biobränslen, eftersom det 
ännu är oklart vilka toxiska effekter de har 
på hjärta, kärl och lungor hos människa. 

Eventuella negativa hälsoeffekter bör 
övervägas vid beslut om införande av nya 
bränslen, tillsammans med de potentiella 
miljöfördelarna, eftersom bättre luftkva-
litet också innebär betydande positiva 
folkhälsoeffekter.

Referenser:
Brito JM, Belotti L, Toledo AC, Antonangelo L, 

Silva FS, Alvim DS, Andre PA, Saldiva PH, 
Rivero DH. Acute cardiovascular and inflam-
matory toxicity induced by inhalation of die-
sel and biodiesel exhaust particles. Toxicol Sci. 
2010 Jul;116(1):67-78.

Langrish JP, Bosson J, Unosson J, Muala A, Newby 
DE, Mills NL, Blomberg A, Sandström T. Car-
diovascular effects of particulate air pollution 
exposure: time course and underlying mecha-
nisms. J Intern Med. 2012 Sep;272(3):224-39.

McCormick RL, Graboski MS, Alleman TL, 
Herring AM, Tyson KS. Impact of biodiesel 
source material and chemical structure on 
emissions of criteria pollutants from a heavy-
duty engine. Environ Sci Technol. 2001 May 
1;35(9):1742-7.

Swanson KJ, Madden MC, Ghio AJ. Biodiesel ex-
haust: the need for health effects research. En-
viron Health Perspect. 2007 Apr;115(4):496-9. 

United Nations Environment Programme 
(UNEP). Towards sustainable production and 
use of resources: Assessing Biofuels. Interna-
tional Panel for Sustainable Resource Manage-
ment Report. 2009.
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SFFA

Svenska föreningen för Allergologi

INBJUDER TILL

ALLERGIDAGEN

En nationell terapiinriktad utbildning med tema

Allergier genom livet
2 oktober 2015, 08:30-16:00, Norra Latin, Stockholm

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

ADRESSKÄLLA: SFFAs medlemsregister

Allergidagen går av stapeln för 27:e gången! Årets tema blir “Allergier genom livet”. Under detta tema
kommer vi att belysa aspekter på allergi från före födseln till allergier hos äldre, något man sällan pratar 
om.

Varmt välkommen till den 27:e Allergidagen!  

Arrangör: Svenska föreningen för Allergologi med ett ekonomiskt stöd från MSD och Novartis.

Kontakt: Mötet administreras av SFFA och Linné Travel, kontaktperson är Mariane Krantz  

Kostnad: Deltagaren betalar 695 kr exkl moms som inkluderar kost & dryck. Resa till och från mötet 
betalas av deltagaren. För att deltaga MÅSTE du vara medlem i SFFA alt registerad dig för 
medlemskap via www.sffa.nu

Varmt välkommen!

Ulla Nyström Kronander 
Ordförande i SFFA 
ulla.nystrom.kronander@regionostergotland.se

Sponsor av mötet: 
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SFFA

Program
Fredagen den 2 oktober 2015
08:30 Samling med kaffe

09:00 – 09:15 Inledning – ordförande i SFFA 
Ulla Nyström Kronander

09:15 – 09:55 Immunsystemet genom livet med fokus på allergier  
Maria Jenmalm 
Professor i experimentell allergologi, inst.f Klinisk och Experimentell 
medicin, Linköpings Universitet

09:55 – 10:30 Lungfunktion, from sperm to worm 
Per Gustafsson 
Överläkare, Docent, Barn- och Ungdomsmedicin, Skaraborgs Sjukhus, 
Skövde 

10:30 – 10:55 Kaffe

10:55 – 11:25 Astma hos äldre - fallgropar och möjligheter  
Nicola Scichilone 
Professor, Facoltà di Medicina et chirurgia di Palermo, Italien

11:25 – 12:00 Faktorer under graviditet som har betydelse för allergi och astma hos 
barnet  
Catarina Almqvist Malmros 
Barnläkare Lung och allergimottagningen Astrid Lindgrens barnsjukhus 
Professor, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, 
Karolinska Institutet

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 13:30 Astma som liten - hur går det sedan?   
Emma Goksör 
PhD, Avdelningen för pediatrik, Drottning Silvias Barn och 
ungdomssjukhus

13:30 – 14:00 Tonåringar  
Josephine Haas 
Barnläkare, Sachsska Barn o Ungdomssjukhuset 
Caroline Nilsson 
Barnläkare, Docent, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

14:00 – 14:30 Kaffe

14:00 – 14:30 Hudallergi genom livet 
Ann Pontén 
Överläkare, Docent, Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen, Skånes 
Universitetssjukhus, Malmö

15:00 – 15:30 Sjuka hus patienter – orsaker, symptom och handläggning 
Ulf Flodin 
Överläkare, Docent, Arbets – och miljömedicinska kliniken, 
Universitetssjukhuset, Linköping

15:30 – 16:00 Avslutning

Sponsor av mötet: 
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Praktisk kurs i bronkoskopi 
 

Karolinska Universitetssjukhuset 
Stockholm 

2-4 februari 2016 
 

 

 
 

Kursbeskrivning 
Vi inbjuder till en tredagars kurs i praktisk bronkoskopiutbildning med flexibelt bronkoskop. 
Kursen, som sker i samarbete med Olympus, innehåller teori och praktisk träning i 
bronkoskopifärdigheter på bronkoskopisimulator och möjlighet att se bronkoskopi på vaken 
patient med flexibel bronkoskopi. 
 
Kursen vänder sig till bronkoskopinoviser med liten eller ingen erfarenhet av bronkoskopi, 
företrädesvis blivande specialistläkare inom lungmedicin, allergologi, infektion, ÖNH, barn/ 
ungdomsmedicin och anestesiologi. 
 
Deltagare tränar under handledning i grupper om tre deltagare. Kursen avslutas med att samtliga 
deltagare testas individuellt.  
 
Tid: Vi börjar kl 09.45 den 2 februari och slutar kl 15.30 den 4 februari 2016. 
 
Plats: Simulatorcentrum, KTC, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. 
 
Kursavgift: 6500 SEK (inkluderar lunch x 3 och kursmiddag onsdag den 3 februari). 
 
Sista anmälningsdag: 23 oktober 2015, anmälning via kursinformationen på LIPUS hemsida. 
 
Kursledning: Cecilia Bredin och Daniel Brodin, Lung- Allergi kliniken, Karolinska 
Universitetssjukhuset, Stockholm 
 
Kursen är granskad och godkänd av LIPUS, www.lipus.se. 
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Böcker

En ny upplaga av Lungmedicin att tillgå!
Recension

Det närmast omättade behovet av 
ett samlat läroverk inom den spe-
cialitet man valt att förkovra sig i 

minns jag väl från min tid som ST-läkare. 
Lungmedicin, Sandström och Eklund re-
daktörer, erbjöd just detta i första upp-
lagan som utkom 2009. Nu är en andra, 
uppdaterad och delvis reviderad upplaga 
utgiven av Studentlitteratur.

Liksom den första förmedlar aktuell 
upplaga ett ”centralt vetande” och värde-
fulla praktiska råd. Redaktörernas ambi-
tion tycks ha förblivit den att samman-
ställa en kunskapskälla för både den bli-
vande och den färdiga lungmedicinaren 
men även erbjuda blivande kollegor och 
andra specialister en samlad bild av den 
mångfald av sjukdomstillstånd, som vår 
specialitet omfattar. Viktigt dock att po-
ängtera att detaljkunskap finns att hämta 
på annat, ständigt uppdaterat håll. 

Lungmedicin utgör ett ypperligt alter-
nativ och komplement till ERS Handbook 
of Respiratory Medicine och är förstås 
också bättre anpassad till svenska för-
hållanden. Den andra upplagan uppvi-
sar enligt min bedömning en mer logisk 
uppbyggnad: resan börjar med embryo-
logi och prematurföddas lungsjukdomar, 
följt av de stora sjukdomsgrupperna först 
och därefter av ovanligare sjukdomstill-
stånd. Flera kapitel har bytt inbördes plats 
i aktuell upplaga och andra uppvisar ett 
förenklat och mer pragmatiskt upplägg. 
Många av första upplagans författare är 
med i den aktuella; flera nya förstärker en 
redan diger författarlista. 

Välkomnade nyheter består exempelvis 
i dedikerade undersökningskapitel om 
bilddiagnostik, där de alltmer vanligt 
förekommande metoderna PET och to-
mosyntes bland annat illustreras. Vissa 
lokala traditioner tycks passera igenom, 
som exempelvis rutiner gällande trans-
torakala lungpunktioner. Endoskopiska 
undersökningsmetoder (endobronchiellt 
och esofagalt ultraljud, EBUS respektive 

Lungmedicin (andra upplagan)
503 sidor
Redaktörer: Thomas Sandström & Anders 
Eklund
Förlag: Studentlitteratur; 2015
ISBN 978-91-44-08419-0

EUS) får ett eget kapitel liksom hyper-
barmedicin. I takt med att prematura i 
större utsträckning uppnår vuxenålder 
har kunskapsbrist inom området givit 
sig tillkänna: ett dedikerat kapitel med 
samlad faktakunskap välkomnas därför 
särskilt i aktuell upplaga. Dock lyser ett 
samlat lungfysiologikapitel fortsatt med 
sin frånvaro; lungfysiologin avhandlas 
allteftersom och i relation till specifika 
sjukdomstillstånd. 

Sammanfattningsvis stärks vår specialitet 
av denna uppdaterade, centrala och lät-
tillgängliga kunskapsbas.

STÉPHANIE MINDUS
Redaktör Lung & Allergi Forum

www.medicininstruktioner.se

Medicininstruktioner Sverige AB · 031-779 99 87 · info@medicininstruktioner.se 

Instruktionsfilmer till stöd för dig och dina patienter – tillgängliga 24 timmar om dygnet

Hur säkerställer du att dina patienter tar sitt läkemedel på rätt sätt?
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SLMF

Recension

Nästan allt om KOL i pedagogisk faktabok

Den svenska lungmedicinska spe-
cialiteten har med 69 författare 
och under redaktionell ledning av 

professor Kjell Larsson skrivit en impo-
nerande bok om KOL. Bland författarna 
finns även fysioterapeuter, näringsfysio-
loger, ergoterapeuter och sjuksköterskor. 
Boken är på 739 sidor och inkluderar 
totalt 2423 litteraturreferenser. Särskilt 
innehållsrika är huvudkapitlen om inflam-
mation, komorbiditet och behandlingen 
av KOL – som vart och ett har fler än 13 
delkapitel. 

Läroboken är den tredje, reviderade 
upplagan; de tidigare upplagorna kom 
2002 och 2006. Genom att rekrytera 
medförfattare bland Sveriges främsta kli-
niker och grundforskare inom området 
KOL har redaktören säkerställt textens 
höga kvalitet och relevans. 

Kapitlen är uppdaterade och littera-
turlistan går fram till 2013. Som förväntat 
har de fokus riktat mot svensk forskning 
kring KOL, men relevant internationell 
litteratur är också väl representerad. Det 
har tillkommit ett nytt kapitel om pulmo-
nal hypertension vid KOL. De svenska 
spirometriska kriterierna vid KOL, med 
användandet av kvoten FEV1/VC och 
»65/65-regeln«, avviker från de som an-
vänds i de skandinaviska grannländerna 
samt enligt riktlinjerna från GOLD och 
NICE. Jag saknar särskilda kapitel om 
patientutbildning, egenvård, sexuallivet, 
psykiska utmaningar, palliativ behandling 
samt de anhörigas roll i vården av KOL. 
Vidare hade jag önskat att evidensstyrkan 
för kunskapsunderlaget hade preciserats 
för de många praktiska rekommendatio-
ner som anges. 

Boken vänder sig i första hand till spe-
cialister i lungsjukdomar, men kan också 
läsas av specialister i invärtesmedicin, yr-
kesmedicin, geriatrik och pediatrik. Den 
bör läsas av forskare som önskar få en 
bred och uppdaterad översikt över KOL. 
Flera kapitel kan också vara värdefulla för 
special-intresserade allmänläkare, sjuk-
sköterskor, fysioterapeuter, farmaceuter, 
psykologer och näringsfysiologer. För att 
få en bred läsekrets bland allmänläkare 
borde boken ännu mer ha lyft fram sam-

mandragen med rekommendationer om 
sjukdomsförebyggande åtgärder, diagnos-
tik, behandling och uppföljning. 

Boken har pedagogiskt bra faktarutor, 
tabeller och informativa figurer. Något 
kapitel hade tjänat på att få flera illustra-
tioner. Alla kapitel börjar med en ingress 
före brödtexten, men det är olika huru-
vida det finns sammanfattningar i slutet 
av kapitlen.

Registret över förkortningarna är 
mycket bra och fullständigt. Innehållsre-
gistret listar 500 sökord men det kunde 
gott ha varit ännu fler för att snabbt hitta 
i boken. 

Det har varit ett formidabelt arbete för 
redaktören att få 69 författare att ställa 
upp på uppdraget att skriva specialtexter-
na till kapitlen. Upprepningar kunde där-
för inte undvikas. Boken kunde ha blivit 
mindre omfångsrik om upprepningarna 
hade tagits bort. 

Läroboken är bra och det är bara att gra-
tulera författarna till resultatet. Den bör 
få en stor läsekrets i Sverige bland läkare, 
sjuksköterskor, fysioterapeuter, dietister, 
ergoterapeuter, psykologer och annan 
vårdpersonal som har ansvar för att ge 
god sjuk- och hälsovård till personer med 
KOL. Boken rekommenderas för inköp 
till bibliotek, sjukhus och vårdcentraler.

AMUND GULSVIK
Professor emeritus, Universitetet i Bergen, 

specialistläkare i lungsjukdomar, hjärtsjukdomar 
och invärtesmedicin

(Översättning från norskan av redaktionen.)

 FRÅN LÄKARTIDNINGEN. 2015;112:DCZD

KOL: kroniskt obstruktiv lungsjukdom
(Tredje, omarbetade upplagan), 739 sidor
Författare: Kjell Larsson (redaktör)
Förlag: Studentlitteratur; 2014
ISBN 978-91-44-07817-5
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Specialistexamen 2015 – frågor och svar

Fråga 1 • Svar från Muhammed Awad
Lungcarcinoider. Redogör för utredning, behandling och uppföljning.

Vi fortsätter att publicera svar på frågorna från specialisexamen, nu från 2015.
Läs och lär! 

LENNART NILHOLM
Utbildningsansvarig, SLMF

Specialistexamen

Frågor till specialistexamen lungmedicin 2015. Skriftliga delen.

1 Lungcarcinoider. Redogör för utredning, behandling och 
uppföljning.

2 Det finns olika diagnostiska metoder för att utreda sjukdo-
mar i pleura. Vilken roll har olika invasiva tekniker? Beskriv 
dessa och belys för och nackdelar både ur ett diagnostiskt 
perspektiv och ur ett patient och resursperspektiv.

3 Vilken effekt har NIV vid stabil KOL med koldioxidretention? 
Vilken evidens föreligger för behandling? Finns regionala 
skillnader i behandling med NIV för denna grupp? Möjliga 
orsaker till eventuella regionala skillnader? Vilken betydelse 
kan eventuella regionala skillnader ha för patientutfall?

4 Atypisk mykobakterios. När skall dessa patienter behandlas 
och med vad? Vilken evidens finns? Uppföljning?

5 Beskriv biverkningsmönstret för inhalationssteroider. Finns 
preparatskillnader?

6 Ett aktuellt ämne är screening för lungcancer. Beskriv nu-
varande kunskapsläge i denna fråga och diskutera för- och 
nackdelar utifrån Socialstyrelsens modell för nationella scre-
eningprogram.

7 Resonera över kostnader för palliativ lungcancerbehandling. 
Vilka aspekter bör vägas in i bedömningen?

Carcinoider är sällsynta neuroendokrina tumörer (NET) som 
typiskt härrör från magtarmkanalen ffa appendix, ändtarm, 
ileum samt gallvägar. Men även ovarier, pancreas samt lunga 
kan drabbas. NET har den gemensamma egenskapen att de kan 
producera hormoner, vilka ger upphov till symtom. Uppskattade 
incidensen av NET i USA är 5.25 fall /100 000 invånare och den 
prospektiva prevalensen är 35 fall /100 000 , vilket gör dessa 
tumörer betydligt vanligare än cancer i matstrupen, magsäcken, 
bukspottskörteln samt lever- och gallvägscancer i USA (11) . 

NET i lungan utgör cirka 20-25 % av primära lungtumörer 
(2). Den vanligaste typen är småcellig lungcancer (SCLC), som 
står för 15-20 %, följt av storcellig neuroendokrin cancer (LC-
NEC) (~ 3 %), typisk carcinoid och atypisk carcinoid (~ 1-2 % ). I 
lungan klassificeras NET utifrån antal mitoser samt närvaro eller 
frånvaro av nekros. Enligt WHO klassificering från 2004 innefat-
tar lung neuroendokrina (NE) tumörer ett spektrum av tumö-
rer från låggradig typisk carcinoid (TC) och intermediär grad 
atypisk carcinoid (AC) till höggradig småcellig cancer (SCLC ) 
och storcellig NE cancer (LCNEC ). Diffus idiopatisk lung NE 
cellförstoring (DIPNECH) är en mycket sällsynt tillstånd som 
representerar en preinvasive form av carcinoidtumörer (4). 

Den kommande (WHO) klassificering som aviserats för 2015 
kommer för första gången att föra alla neuroendokrina tumörer 
(NET) av lungorna till ett enda avsnitt. I denna klassificering 
kommer SCLC och LCNEC att avskiljas från TC och AC liksom 
DIPNECH (10).

Varje år diagnostiseras ca 60–70 nya fall av lungkarcinoider 
i Sverige. Sjukdomen är vanligast i medelåldern men kan fö-
rekomma i alla åldrar, även hos barn. Kvinnor drabbas något 
oftare än män (8).

Förekomsten av lungcarcinoid har snabbt ökat under de se-
naste tre decennierna, delvis på grund av förbättring av diag-
nostiska metoder, utveckling av lungcancers screeningprogram 
samt upptäckt av förenklade histopatologiska procedurer. De 
flesta lungcarcinoider är lokaliserade och asymtomatiska vid 
presentationen ( 5 %-15 % har förstorade lymfkötlar vid presenta-
tion och 3 % fjärrmetastaser). Omkring 90 % av lungcarcinoider 
är väl differentierade med sällsynta mitoser(<2 mitoser/2mm 
(10HPF) utan pleomorfism eller nekros. Dessa kallas "typiska" 
karcinoider (TCs). Resterande 10 % präglas histologiskt av ökad 
mitotisk aktivitet (2-10 mitoser/2mm), kärnpleomorfism och 
nekros och kallas "atypiska" karcinoider (ACs). ACs tenderar att 
ha en högre frekvens av metastaser och är större vid tidpunkten 
för diagnos. Stora lungcarcinoider är dock inte nödvändigtvis 
mer atypiska än mindre (11).

Tobaksbruk hör ofta till bilden vid lungcancer. I motsats till 
den vanligare SCLC och LCNEC förblir rökning en osäker varia-
bel gällande lungcarcinoider. Generellt har lungcarcinoider inte 
några tydliga kopplingar till cigarettrökning eller exponering för 
tobaksrök (2). En studie visade att rökvanor var positiv i 64 % 
av patienterna med ACs , men var positivt i endast 33 % hos pa-
tienter med TCs. Skillnaden i graden av differentiering mellan 
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TCs och ACs tumörer väcker därför många frågor, nämligen 
om rökning kan kopplas till en ökad förekomst av mindre dif-
ferentierade tumörer(3). 

En lungcarcinoid finns antigen perifert eller solitärt endo-
bronkiellt. Sällan mutipla intrabronkiella (2). Cirka 70 % av car-
cinoidtumörer förekommer som centrala tumörer. På CT ses en 
lungcarcinoid som en välmarkerad homogen rund förändring. 
Man kan däremot inte avgöra om den är TC eller AC genom 
endast CT-granskning. Centralt liggande är övervägande TC 
medan ACs utgör ca. en tredjedel av perifära lungcarcinoid (1). 
Viktigt att kartlägga lymfkörtlar därför att lymfkörtelmetasta-
ser talar för AC. Patienter med lungcarcinoid är generellt yngre 
(medelålder 48 år) jämfört med andra patienter med lungcancer. 
Pat med AC är dock äldre än de med TC (<10 % av carcinoid-
tumörer är AC hos patienter <30 år gammal, gradvis ökande 
till ~ 25 % i de äldre än 60 år) (1,3). Upp till 30 % av patienterna 
är asymtomatiska och carcinoidtumörer upptäckts antingen en 
passant eller vid obduktion. Symptomen vid centrala carcinoi-
der är ofta releterade till luftvägsobstruktion (hosta, dyspné, 
hemoptys, pip i bröstet, bröstsmärtor, upprepade infektioner, 
svår astma mm) (12) medan en perifer carcinoid är ofta asymp-
tomatisk (upptäckt en passant) (5). Carcinoidtumörer kan pro-
ducera neuroendokrina sekretoriska proteiner såsom kromo-
granin och metaboliter som 5-hydroxiindolättiksyra (5-HIAA) 
som kan komma in i cirkulationen och ger upphov till symptom.
Lungcarcinoider kan producera serotonin och ger upphov till 
carcinoidsyndromet vilket innbär episoder av rodnad, hjärt-
klappning samt diarrié. Carcinoidsyndrom är sällsynt (ca 1 %) 
och förknippas i allmänhet med metastatisk sjukdom, ofta med 
levermetastaser, vilket väcker misstanke att det först uppstår vid 
spridning till systemiska cirkulationen (1). Vanligare är däremot 
Cushing´s syndrom (4 %). Bronkial carcinoid är det vanligasta 
stället för ectopisk Cushing´s syndrom. Mindre vanliga endokri-
na syndrom är akromegali samt hyperparatyroidism. Sällsynta 
fall av hjärtkarcinoid leder till hjärtklaffdysfunktion som drabbar 
just höger sida (höger hjärtsjukdom). 

Lungcarcinoid kan misstänkas vid utredning av lungcancer hos 
en väsentligen frisk, icke-rökande yngre person (<40 år) där det 
vid DT-thorax ses en centralt belägen tumör som är välmarke-
rad, rundad, belägen intrabronkiellt i segment- eller lobbronk 
med eller utan extrabronkell komponent. Vid bronkoskopi ses 
karakteristiskt en rund intrabronkiell tumör med slät yta, röd 
eller röd-brun till färgen och täckt av en välbevarad bronkial 
slemhinna (2,6). Biopsi genom fiberbronkoskopi från centralt 
belägna tumörer eller genom en transthorakal nålaspiration 
(TTNA) från en perifärt belägen tumör, som annars är de van-
ligaste diagnostiska interventionerna, leder till en säker diagnos 
endast vid ca 40 % av fallen (20 %–80 %) och ännu mindre när 
det gäller subtyper (5). Det krävs ca 2 mm av välbevarat ma-
terial för närmare diagnos. Tumörer är dock oftast täckta av 
intakta bronkiala epitel. Den preoperativa diagnosen TC och 
AC genom en biopsi är därför inte alltid riskfri, eftersom den är 
mycket vaskulariserad och kan orsaka kraftiga blödningar. En 
livshotande blödning är dock sällsynt. Användning av utspädd 
adrenalin före och efter en biopsi minskar risken för blödning 
(6). EBUS eller mediastinoskopi kan vara av värde vid mediasti-
nala lymfkörtlar (2).

Metastaser rapporteras sällan för typiska lungkarcinoider. 
Atypiska carcinoider metastaserar däremot hos ca 30-40 % av 
rapporterade fall, med levern, ben och hjärna som de vanligaste 
platserna (5). Perifert belägen förändring, högre ålder samt lymf-
körtelmetastas talar för AC .

På grund av den lägre metaboliska aktiviteten i själva lung-
carcinoider, visar PET-DT ofta låg FDG-upptag vilket gör att 
PET-DT inte är den optimala undersökningen för att kartlägga 
lungcarcinoider (3).

Ga-68-DOTATOC (Edotreotide) är ett bindemedel till so-
matostatinreceptorer. En Ga-68 DOTATOC-PET/CT tycks 
därför vara den känsligaste avbildningsmetoden för påvisande 
av neuroendokrina tumörer. Den används ofta vid bukcarcinoid 
och är mindre sensitiv vid lungcarcinoider därför att 35 % av 
bronkkarcinoider har somatostatin-negativa receptorer (1,6). 
Små studier visar däremot sensitivitet 81-100 % för lungcarci-
noider. Det saknas dock specifitetsdata. I lungcarcinoid tycks 
däremot Octreotid DT spela en roll som kompletterande metod 
för CT vid perioperativ kartläggning samt uppföljning och ut-
värdering för återkommande lokala eller metastaserande tumö-
rer. En liten studie rapporterade en känslighet på 90 % och en 
specificitet på 83 % för att upptäcka både primära och metasta-
serande karcinoider(3).

För att påvisa lever- och skelettsmetastaser är MR en känsli-
gare metod och föredras därför framför CT.

Kromogranin A, CD56 och synaptofysin är de mest kända 
diagnostiska NE immunhistokemiska markörerna (5). ACTH 
och urin-kortisol tas endast vid kliniskt Cushing´s syndrom. Vid 
carcinod-syndrom kan mätningen av serotonin eller dess urin-
metaboliter, 5-hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA) dock utfalla 
normalt. Ki-67 färgning är till hjälp att skilja typiska och andra 
atypiska carcinoider samt högmaligna LCNEC och SCLC. Ki-67 
index talar för procentandelen av tumörceller som immuno-
logiskt positivt för Ki-67-antigen. En låg index (≤5 %) ses i TC 
jämfört med AC där det är oftast mellan 5 % och 20 % (4,10).

När det gäller staging av typiska och atypiska neuroendokrina 
tumörer följer de TNM- riktlinjer som används för andra icke-
småcellig lungcancer ( NSCLC). 

För närvarande är den kirurgiska behandlingen fortfarande 
enda botande alternativ för patienter med typiska och atypiska 
lungcarcinoider (3,6). Anatomisk resektion, inklusive lobektomi 
eller pulmektomi förblir det vanligaste förfarandet och svarar 
för cirka 60 % till 75 % av fallen. Kirurgisk resektion med radikala 
lymfkörtel dissektion är överlägsen behandling för att uppnå 
långsiktig överlevnad. Vid lungcarcinoider belägna centralt i 
bronkträdet är sleeveresektion och varianter på lungkärlsplas-
tik och bronkplastik rimliga, framför allt om alternativet skulle 
medföra pulmektomi.

För patienter som diagnostiserats med inoperabel eller metas-
taserande sjukdom vid den första presentationen är kemoterapi 
och/eller radioterapi andra alternativ (6,13). Det finns dock få 
uppgifter om effekt av kemoterapi vid lokalt avancerad typiska 
eller atypiska metastaserande lungcarcinoider. Bäst rapporte-
rade totala svarsfrekvensen på kemoterapi med eller utan ra-
dioterapi var endast 22 % (5). Det finns inga prospektiva studier 
för patienter med neuroendokrina tumörer i lungan som utvär-
derar vinster med adjuvant kemoterapi (typiska eller atypiska 
karcinoider)(2).

Regimer som visar antitumöraktivitet mot lungcarcinoid är 
temozolomid (Temodal) p.o. i monoterapi eller i kombination 
med capecitabin (Xeloda) och eventuellt bevacizumab (Avastin), 
doxorubicin/capecitabine , everolimus + cisplatin , everolimus + 
octreotide , and etoposide + cisplatin. streptozotocin (Zanosar) 
+ 5-fluorouracil eller doxorubicin (Adriamycin)i.v.Interferon-
alfa (IntronA, PegIntron), Somatostatinanaloger (Sandostatin 
LAR i.m, Somatuline Autogel s.c) (7). 
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Fråga 3 • Svar från Johanna Roos
Vilken effekt har NIV vid stabil KOL med koldioxidretention. Vilken evidens föreligger för behandling? Finns regio-
nala skillnader i behandling med NIV för denna grupp? Möjliga orsaker till eventuella regionala skillnader? Vilken 
betydelse kan eventuella regionala skillnader ha för patientutfall.

Non-invasiv ventilatorbehandling (NIV), är en evidensbaserad 
behandling vid akut exacerbation av KOL med akut respiratorisk 
insufficiens. Vid stabil sjukdom är behandling med Non-invasiv 
ventilation däremot mer kontroversiell. 

Enligt riktlinjerna från GOLD 2015 finns det för lite evidens 
för att ge rekommendationer avseende behandling med Non-
invasiv ventilation hos patienter med KOL och kronisk hyper-
kapni (1). Ämnet diskuteras inte SLMFs vårdprogram för KOL 
och finns ej heller med i Remissversionen av Socialstyrelsens 
nya riktlinjer för Astma och KOL (7, 8). Andra källor som Up-
todate rekommenderar att KOL-patienter med hyperkapni som 
desaturerar nattetid trots syrgas erbjuds NIV-behandling samt 
att det kan vara aktuellt efter en akut exacerbation som krävt 
ventilatorbehandling (9).

I tyska riktlinjer finns följande rekommendationer: symtom 
till följd av kronisk respiratorisk svikt, nedsatt livskvalitet samt 
en av följande indikerar behov av ventilatorbehandling i hemmet

• kronisk hyperkapni dagtid med pCO2 ≥ 6,7 kPa   
• nattlig hyperkapni med pCO2 ≥ 7,3 kPa
• stabil hyperkapni dagtid med pCO2 6,1–6,7 kPa och en höj-

ning av pCO2 med ≥ 1,3 kPa mätt transkutant under sömn
• stabil hyperkapni dagtid med pCO2 6,1- 6,7 kPa samt minst 

2 akuta exacerbationer med respiratorisk acidos som krävt 
sjukhusvård under de senaste 12 månaderna

• efter en akut exacerbation som krävt ventilatorbehandling, 
klinisk bedömning (12).

Eventuella effekter av NIV-behandling vid stabil KOL och sam-
tidig hyperkapni har diskuterats i en review från Cochrane Col-
laboration, 2013. Det genomfördes där en metaanalys baserad 
på individuella patientdata från sju randomiserade studier. Re-
sultaten av tre månaders behandling visade ingen klinisk eller 
statistiskt signifikant effekt på gas-utbyte, ansträngningstole-
rans, livskvalitet, lungfunktion, styrka i andningsmuskulatur 
eller sömneffektivitet. Två av de inkluderade studierna pågick i 

Om tumören har somatostatinreceptorer kan behandling 
med radioaktivt märkta somatostatinanaloger, framför allt 
Lutetium-octreotat vara ett alternativ. Behandlingen kan även 
övervägas som förstahandsbehandling vid metastaserad sjuk-
dom. Somatostatinanaloger används också för att kontrollera 
symtomen i funktionella NET. Cirka 60 % av patienterna visar 
fördel i detta avseende (6).

Endoskopisk resektion av endobronkial tumörtillväxt är också 
ett bra alternativ för inoperabla endobronkiella lokaliserade tu-
mörer(6).

Peptidreceptor radionuklid terapi (PRRT) är ett lovande 
behandlingsalternativ för patienter med metastaserande eller 
inoperabela lung neuroendokrina tumörer (6). Nya riktade te-
rapier som använder angiogeneshämmare, mTOR-hämmare 
och tyrosinkinashämmare befinner sig än så länge på experi-
mentstadiet(3).

Behandlingen vid endokrina syndrom kan innefatta bilateral 
adrenalektomi eller somatostatinanaloger vid Cushings syn-
drom samt somatostatinanaloger, interferon-alfa, steroider vid 
Carcinoidsyndromet. Flera alternativ gällande levermetastaser 
inklusiv Kirurgisk resektion, leverartärembolisering eller RF-
behandling.

Trots att neuroendokrina tumörer har visat sig vara relativt 
radioresistenta, kan strålbehandling (fraktionerad eller SBRT) 
i vissa fall användas för lokalt avancerad primära tumörer som 
palliativ eller symtomatisk behandlingsalternativ (9). 

Valet av medicinsk behandling styrs av tumörens proli-
ferationsgrad, utbredning, samt eventuell förekomst av so-
matostatinreceptorer. Den viktigaste prognostiska faktorn för 

bronkial carcinoid är histopatologi (2). 
Patienter med typiska karcinoider har en utmärkt prognos. 

En 5-års överlevnad för TCs har rapporterats vara 87 % till 100 %, 
med 10-årsöverlevnad på 87 % till 93 %. Å andra hand varierar 
5-årsöverlevnaden för ACs från 40 % till 59 %, med en 10-års 
överlevnad på 31 % till 59 % som ju förväntas med tanke på mer 
aggressivt beteende i ACs (4,5,6). Prognosen är dock generellt 
bättre än för andra primära lungmaligniteter . 

Långtidsuppföljning är nödvändigt därför att lokal eller 
fjärrmetastas kan uppstå väldigt sent, även decennier, efter den 
första diagnosen och behandlingen. Metastaser har äver rap-
poerterats långt efter en kurativt syftande kirurgi (2).

Olika kontrollstrategier finns och omfattar förutom kontroll 
av Kromogranin A i plasma, en årlig HRCT (med eller utan 
fiberbronkoskopi) för typiska lungarcinoider. För de mer aggres-
siva "atypiska"bronkiala carcinoider, rekommenderas oftare kon-
troller , var 6 månad för de första 2 åren och sedan årligen(2). 
Användande av vissa tumörmarkörer inklusiv CD44 ,orthopedia 
homeobox (OTP) samt RET proto-oncogene kan ha prognostikt 
betydelse (14). 

Det ökande antalet terapeutiska alternativ och diagnostiska 
metoder kräver multidisciplinära tumörkonferenser för att sä-
kerställa en fall-anpassad behandlingsform. Därför bör patienter 
med lungkarcinoider, i synnerhet ACs , handläggas vid specia-
liserade centra (6). 

MUHAMMED AWAD

För referenslista. se sidan 64.
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12 månader. Inte heller då kunde det påvisas några signifikanta 
effekter, undersökta som effekt på blodgaser, livskvalitet och 
lungfunktion. Man bedömde dock att några definitiva slutsatser 
inte kunde dras då studierna var så pass små (2).

Mortalitet har studerats i McEvoys studie, som publicerades 
2009. I denna sågs en möjlig positiv effekt på mortalitet, men 
till priset av försämrad livskvalitet (3). 

2014 publicerade Köhnlein et al en studie där NIV-behandling 
av stabila KOL-patienter med koldioxidretention undersökts. I 
studien ingick patienter med KOL stadium 4 (GOLD) och pCO2 
7 kPa eller högre. Patienterna randomiserades till fortsatt op-
timerad standardbehandling eller till NIV-behandling i tillägg. 
Målet med NIV-behandlingen var att minska pCO2 med minst 
20 % eller att nå pCO2 värden < 6,5 kPa. Primärt utfallsmått var 
1-års mortalitet (4). 

1-årsmortaliteten i behandlingsgruppen var 12 % jämfört med 
33 % i kontrollgruppen. Man fick också signifikanta förbättringar 
av ansträngningskapacitet och livskvalitet. Det är första gången 
en studie kunnat visa evidens för att NIV-behandling hos stabila 
KOL-patienter med koldioxidretention minskar mortaliteten. 
Det som skiljer studien mot tidigare är att målet var att reducera 
koldioxidvärdena, vilket gjordes med individuella ventilatorin-
ställningar. Medel IPAP var 21, 6 cm H2O. Detta är högre än i 
McEvoys studie där medel-IPAP var 13 cm H2O. Patienterna 
hade också ett högre utgångsvärde avseende pCO2 jämfört med 
i McEvoys studie (3,4).

Struik et al publicerade 2014 en studie där patienter som fortsatt 
hade hyperkapni efter att har erhållit NIV-behandling för akut 
respiratorisk svikt randomiserades till nattlig NIV-behandling 
i hemmet alternativt till standardbehandling. Primärt utfalls-
mått var återinläggning på grund av andningsproblem eller död. 
Patienterna som inkluderades hade pCO2 > 6,0 kPa, och var i 
tidigt stadium av återhämtning. Studien kunde inte påvisa någon 
skillnad i tid till återinläggning eller död. Efter tre månader sågs 
samma förbättring av pCO2 i gruppen som fått NIV jämfört med 
gruppen som erhållit standardbehandling. Detta skulle kunna 
tala för att patienterna som inkluderats i studien inte var de rätta 
för långtidsbehandling med NIV. 

I svenska riktlinjer för Långtids Mekanisk Ventilation (LTMV) 
i hemmet beskrivs KOL som en mer kontroversiell indikation 
för ventilatorbehandling jämfört med övriga indikationer. Om 
patienten däremot har samsjuklighet i form av obesitasrelate-
rad hypoventilation eller obstruktivt sömnapnésyndrom finns 
möjlighet till god effekt av behandling med nattlig hemrespirator 
eller CPAP (5).

I årsrapporten från Swedevox 2013 presenteras data från 
LTMV registret (6). I registret är ”lungsjukdom” en egen indika-
tionsgrupp, och där ingår KOL-patienterna. Gruppen utgör 17 % 
av patienterna med LTMV i registret. Man kan utläsa att pCO2 
och pO2 sjunker respektive stiger 1kPa efter 1 års behandling, på 
samma sätt som för övriga patienter. Patienter med lungsjukdom 
har sämre överlevnad jämfört med patienter med andra indika-
tioner. Överlevnadssiffrorna är svårvärderade då det inte finns 
någon kontrollgrupp med patienter utan ventilatorbehandling.

Patient Related Outcome Measures visar att symtomen avse-
ende sömn/vakenhetsrelaterade problem hos patienterna med 
lungsjukdom minskar signifikant efter 1 års behandling, liksom 
hos patienter med övriga indikationer.
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Regionala skillnader?
I tidigare nämnda årsrapport från Swedevox beskrivs extremt 
stora skillnader i hur stor andel av patienterna med nattlig hem-
ventilatorbehandling som har indikationen lungsjukdom. På kli-
nikerna med flest patienter med denna indikation utgör gruppen 
25-55 %. Hos de med minst andel lungsjuka patienter är gruppen 
< 10 %. I rapporten diskuteras varför det är så stora skillnader i 
landet. En orsak kan vara att vi inte diagnossätter på samma sätt, 
det är ingen tydlig gräns mellan lungsjukdom och OHS. 20 % 
av OHS patienterna hade lungsjukdom som bidiagnos och vice 
versa. En annan möjlig orsak som beskrivs i rapporten skulle 
kunna vara att patienter som erhållit akut behandling med NIV 
i samband med exacerbation efterfrågar behandling även i stabilt 
skede. Patientgruppen skulle då vara större på kliniker där NIV 
erbjuds på vårdavdelning vid exacerbation. Ytterligare en anled-
ning torde vara att det inte finns tydliga evidens för behandling 
av dessa patienter, och inte heller några svenska riktlinjer.

Ufall hos patienter?
Om de skillnader i användning av NIV hos stabila KOL-patien-
ter med hyperkapni som ses i Swedevox-registret stämmer så 
kan vi konstatera att vi behandlar våra patienter olika. Sen är 
frågan fortsatt om vi gör nytta eller ej med behandlingen. 

Dave et al har publicerat ett studieprotokoll för en systematisk 
översikt i ämnet avseende klinisk effekt och även kostnadsef-
fektivitet. Kanske kan denna studie ge oss mer information (10). 

JOHANNA ROOS
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SK-KURS I LUNGCANCER
Karolinska Universitetssjukhuset

18-22 januari 2016 (vecka 3)

Kursbeskrivning
Denna kurs syftar till att ge ökad kunskap om etiologi, biologi, patofysiologi, diagnostik och 
behandling av intrathorakala tumörer såsom lungcancer och mesotheliom. Utformning 
av kliniska studier och tolkning av publicerade kliniska studieresultat kommer att belysas, 
liksom de senaste vetenskapliga rönen inom lungcancers och mesothelioms biologi och 
behandling.

Vid sidan av katedrala föreläsningar kommer deltagarna stimuleras till en interaktiv inlärning 
av kursinnehållet genom seminarier och diskussioner i mindre grupper baserade på verkliga 
fall. Ett tvärvetenskapligt synsätt på diagnostik och behandling kommer sättas i centrum.
Kursen i lungcancer har givits tidigare på Karolinska Huddinge med mycket höga omdömen 
från kursdeltagarna. Även denna gång kommer de tilltänkta föreläsarna ha en hög veten-
skaplig och pedagogisk kompetens.

Tid: Kursen börjar kl 09.40 den 18 januari och slutar kl 12.15 den 22 januari 2016.

Plats: Föreläsningssal Birkeaulan 2, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Anmälningsförfarande: Kursen söks i Socialstyrelsens kurskatalog, www.socialstyrelsen.se/
sk-kurser/ansoktillsk-kurser

Kursledning: Ulrica Forslöw och Julius Klominek, Lung-Allergikliniken Karolinska Huddinge

Antal deltagare: 25-30

Se även www.slmf.se
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2015

16 oktober Registerdag – Lungfibrosregistret Solna

19-22 oktober SK-kurs om Astma och KOL Örebro

24-28 oktober CHEST Annual Meeting 2015 Montreal, Kanada

10-12 november SK-kurs Lunginfektioner Göteborg

19-20 november Avancerad bronkoskopi – diagnostik och terapi Lund/Malmö

2016

18-22 januari SK-kurs i lungcancer Huddinge

10-12 februari SK-Kurs i Pleurasjukdomar Umeå

19-21 april Svenska Lungkongressen 2016 Örebro

2015

14-17 oktober XXIII World Allergy Congress Seoul, Korea

15-17 oktober PAAM 2015, Pediatric Allergy and Asthma Meeting Berlin, Tyskland

5-9 november American College of Allergy, Asthma & Immunology Annual 
Meeting

San Antonio, USA

19-21 november ISMA 2015, International Symposium on Molecular
Allergology

Lissabon, Portugal

3-4 december Riksstämman med SFFA:s program: 
”NSAID- och ASA-intolerans på spåret”

Stockholm

2016

4-7 mars AAAAI Annual Meeting Los Angeles, USA

8 april SFFA:s Vårmöte Lund

21-23 april DHM 2016, Drug Hypersensitivity Meeting Malaga, Spanien

11-15 juni EAACI Congress 2016 Wien, Österrike

Kongresskalender

SLMF

SFFA
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