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Ledarspalten

Bästa lungmedicinare!

Äntligen börjar det märkas att da-
garna blir längre igen och kvällar-
na ljusare. För oss som alltid ser 

varje årstidsväxling som en total över-
raskning är denna övergång den bästa. 
När vintermörkret låg som tyngst över 
vårt avlånga land hade många glädjen 
att avnjuta ett späckat lungmedicinskt 
program på Riksstämman. Tyvärr kom 
vintervädret och SJ inte riktigt överens 
kvällen innan, varför er vetenskaplige 
sekreterare (och säkert flera med mej) 
inte lyckades ta sig fram utan vackert 
fick vända om på Stockholms central. 
Men ryktet säger att det fanns många 
intressanta presentationer att avnjuta. 
Bästa postrar och föredrag valdes ut av, 
som vanligt, en hård men rättvis jury 
som denna gång utgjordes av profes-
sor Sven Larsson och docent Anders 
Blomberg. Vi gratulerar varmt prista-
garna som förutom ära och diplom fick 
2000 kr i pris (något att tänka på för 

den som överväger skicka abstrakt till 
nästa riksstämma). I detta nummer kan 
ni läsa mera om pristagarnas presenta-
tioner. Dessutom får ni stifta närmare 
bekantskap med ordförande i SLMF:s 
vetenskapliga kommitté, professor 
Thomas Sandström, som presenterar 
sig själv och lungforskningen i Umeå. I 
kommande nummer av Lung & Allergi-
forum kommer vi att få läsa om övriga 
medlemmar i vetenskapliga kommittén. 

I skrivande stund har just KOL-kursen i 
Saltsjö-Boo avslutats för 14:e gången. Att 
kursen var fulltecknad även denna gång 
vittnar om att intresset för vidareutbild-
ning inom KOL är stort. Som många vet 
hålls samma program två år i sträck så 
ni som missade denna omgång har en 
ny chans nästa år. Men innan dess är det 
massor med andra trevliga aktiviteter att 
se fram emot. Först och främst SLMF:s 
vårmöte i Stockholm 7 – 8 april med ut-

bildningsdag, Swedevoxmöte, chefsmöte 
m.m 6 april. Förutom ett högintressant 
vetenskapligt program vankas galamiddag 
på Operaterassen så om du inte redan är 
anmäld så gör det genast på www.slmf.se. 
Sommaren inleds med fördel i vårt östra 
grannland Finland där den 45:e nordiska 
lungkongressen anordnas i Helsingfors 
9 – 11 juni. Mera information finns på 
www.nlc2011.fi. 
 
Du vet väl att du som läsare har goda 
möjligheter att påverka innehållet i Lung 
& Allergiforum? Kanske har du något in-
tressant patientfall eller andra idéer om 
tidningens innehåll. Välkommen då att 
kontakta någon av tidningens redaktörer.

Bästa hälsningar

EvA LINdBERG
Vetenskaplig sekreterare

Svensk Lungmedicinsk Förening
eva.lindberg@akademiska.se

När jag skriver denna ordföran-
deruta är det söndag den 6 fe-
bruari 2011. Tidigare i veckan 

hölls en nordisk kurs i Svår allergi i 
Stockholm. Kursen samlade drygt 100 
allergologer, både vuxen- och barnlä-
kare från de nordiska länderna. 

Den medicinska utvecklingen går fort 
framåt och inom vårt område har det 
hänt mycket, särskilt inom diagnostikens 
område de senaste åren. Utbildning/fort-
bildning är därför helt avgörande för att 
vi skall kunna erbjuda våra patienter den 
bästa tillgängliga allergisjukvården. 

I USA har man som praktiserande lä-
kare under många år haft ett krav att fort-
bilda sig. Varje år måste man gå ett visst 
antal kurser för att komma upp i en viss 
summa fortbildningspoäng. Fler länder i 
Europa har anslutit sig till denna ordning 
med CME-poäng (Continous Medical 
Education), men inte Sverige. 

Här förs en mycket tystlåten debatt i detta 
ämne. Sveriges Läkarförbund och Svenska 
Läkaresällskapets ledningar är kritiska till 
CME-poäng. Ett argument mot CME-
poäng som framförs av Svenska Läkare-
sällskapet, är att det saknas evidens för 
att systemet med CME-poäng skulle vara 
bättre än dagens system utan krav på fort-
bildning. 

Evidensbaserad sjukvård i all ära, men 
allt vi gör som läkare är inte evidensbase-
rat. Ett exempel på detta är användandet 
av adrenalin vid behandling av patienter 
med anafylaxi. Vi vet att det fungerar, med 
det saknas faktiskt evidens för denna be-
handling i placebokontrollerade studier.   

Det lär ta ett tag innan CME-poäng är 
infört i Sverige. Men våra patienter kom-
mer förr eller senare att kräva att vi kan 
dokumenterar att vi vidareutbildar oss. 
Det är därför mycket bättre att vara pro-
aktiv än reaktiv. 

För ett antal år sedan bildades IPULS – 
Institutet för Professionell Utveckling av 
Läkare i Sverige. IPULS ägs av Svenska 
Läkaresällskapet, Sveriges läkarförbund 
samt Sveriges Kommuner och Landsting. 
IPULS kvalitetsgranskar svenska kurser 
och kongresser, men bedömer CME-po-
äng enbart till internationella utbildningar 
och kongresser som hålls i Sverige. 

Nästa stora utbildningstillfälle är 
SFFA:s Vårmötet i Uppsala den 14 april. 
Jag vädjar till alla verksamhetschefer att 
ni låter era allergikolleger åka på denna 
viktiga utbildning. 

Vilken allergolog tror ni att patienterna 
själva skulle välja, en som har dokumente-
rad fortbildning eller en som saknar det?
 

PäR GyLLFORs 
Ordförande SFFA 

Bästa kollega
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Första datauttaget ur CPAP-registret

Av Bengt Midgren
Överläkare, docent
Lung- och Allergikliniken
skånes Universitetssjukhus (Lund)

Andningssviktregistret Swedevox utökades i 
juli 2010 med en CPAP-arm, för registrering av 
patienter som får nattlig CPAP för behandling 
av sömnapné-syndrom. I slutet av november, 
dvs efter 4½ månad, gjordes första datauttaget 
som omfattade nästan 1300 patienter förde-
lade på 20 kliniker, från Ystad till Boden. Jag 
redovisar här vissa data från de 14 kliniker som 
hunnit föra in minst 25 patienter i registret.

Registret förefaller tekniskt hyggligt robust. Varje an-
vändare kan omedelbart följa sin egen kliniks statistik 
och relatera den till riket som helhet. Däremot kan 

man inte följa enskilda andra kliniker; det är bara den na-
tionelle koordinatorn, dvs artikelförfattaren, som kan göra 
det. Poängen för den enskilda kliniken är exempelvis att man 
kan visa att man inte avviker från ”normen”, att man inte 
har speciellt liberala behandlingskriterier som förklaring till 
om CPAP-utgifterna växer. Man kan helt enkelt visa på att 
man håller god nationell standard. När registret varit i drift 
några år kan man också följa utvecklingen över tiden, om 
man börjar ändra sina kliniska bedömningar, eller om man 
lyckas identifiera en högre andel kvinnor som behöver CPAP.

Registret är ett sk kvalitetsregister, dvs en del av analyserna 
skall analysera verksamhetens kvalitet både som resultatmått 
(svårast) och processmått (i regel enklare). För CPAP-registret 
är det inte bara den enskilda klinikens verksamhet som analy-
seras, utan hela ”systemet” på plats, dvs remitternas uppmärk-
samhet, tillgängliga laboratorieresurser etc. Detta gäller i högsta 

grad tiden från diagnostik till CPAP där exempelvis en ”omväg” 
via apnéskena kan leda till att vissa patienter får mycket långa 
ledtider. Jag har i följande figurer anonymiserat de deltagande 
klinikerna som C1-C14 med undantag för min egen klinik, vars 
data jag alltså här offentliggör (vita staplar i figurerna).

Patientkaraktäristika
Genomsnittsåldern vid start av CPAP-behandling är 57 år för 
hela riket, med en standarddeviation på 12, hyggligt normalför-
delad med toppen på 62 år. Som framgår av figur 1 är det inga 
dramatiska skillnader mellan de olika klinikernas patienter. 

För landet som helhet utgör kvinnorna 26 % men variatio-
nen är mycket stor mellan klinikerna (figur 2). Epidemiologiska 
populationsstudier talar för att kvinnor utgör 1/3 av det totala 
antalet sömnapnépatienter. Det kan betyda antingen att kvinnor 
med sömnapnésyndrom fortfarande underdiagnostiseras eller 
att vi tenderar att erbjuda dem annan behandling (apnéskena). 
Ett förslag till ett kvalitetskriterium för en klinik skulle kunna 
vara att man har hög andel kvinnor.

Bilden visar artikelförfattaren bakom 45 st CPAP-maskiner, vilket är vad 
som delas ut under en normalmånad vid CPAP-mottagningen i Lund.
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BMI uppgår i genomsnitt till 32 med standardavvikelse 7 med 
en förvånansvärt snygg normalfördelning med en topp vid 30. 
Inte heller här är det stora skillnader mellan klinikerna (inter-
vall 30 – 34). Däremot är det stora skillnader beträffande hur 
man beräknar BMI, vissa kliniker väger alla sina patienter, andra 
(däribland min egen) litar helt på patienten. Om man betraktar 
vägning som ett kvalitetskriterium (processmått) ligger Lund 
alltså illa till.

Behandlingskriterier
Epworth Sleepiness Scale (ESS) ligger på 10,8 för hela riket, och 
det är inga dramatiska skillnader mellan klinikerna. Huruvida 
man skall betrakta ESS som en beskrivning av populationen el-
ler som ett behandlingskriterium tål att diskutera. Det är dock 
inte så att kliniker som har ett högt medel-ESS i stället har ett 
lågt medel-AHI.

Apné-Hypopnéindex (AHI) är som man kan vänta sig skevt 
fördelat (figur 3), med medelvärde på 35, median på 30 och ett 
modus (toppvärde) på 25. Detta är helt rimligt, med tanke på att 

Figur 1: Åldersdistributionen vid tiden för CPAP-utprovning, medelvärde

Figur 2: Andel kvinnor bland dem som får CPAP

de patienter vi behandlar utgör ”svansen” på en fördelning som 
sannolikt är Poissonfördelad, dvs där normala värden (under 
5) utgör väntevärdet i den tänkta underliggande populationen.

Ett AHI på 30 är en oomtvistad indikation för CPAP men 
det är en överförenkling att sätta upp en rigid nedre gräns. I 
exempelvis Belgien krävs ett AHI på 20 för att man skall få en 
skattefinansierad CPAP. Hos oss råder det däremot stor enig-
het om att bedömningen skall individualiseras och baseras på 
den kliniska situationen, symptombilden etc. En klinik som har 
ett högt medel-AHI enligt denna sammanställning skall kan-
ske betraktas som omotiverat restriktiv (figur 4). Om man skall 
applicera ett kvalitetskriterium är det enligt min personliga me-
ning snarast ett lågt medel-AHI som kan vara ett tecken på god 
kvalitet i verksamheten.

Figur 3: Frekvensfördelning av AHI som beslutsunderlag för CPAP

Figur 4: Medel-AHI �



Annons



Lung & Allergiforum  •  Nummer 1/2011	 7

Handläggningstider
Långa vänte- och ledtider är internationellt ett välkänt problem 
i sömnapnésammanhang. Alan Pack skrev 2004 i en editorial i 
Am J Resp Crit Care Med: ”It seems inconceivable that we should 
tell a patient the following: “You are highly likely to have severe 
sleep apnea, a disorder associated with an increased risk of car 
crashes, high blood pressure, and probably heart attack and 
stroke. We have an effective treatment for this disorder. We will 
arrange a study for you in 14 months’ time to assess this.”

Väntetiderna från remiss till nattlig andningsregistrering upp-
går till 120 dagar (median) för riket som helhet, men som fram-
går av figur 5 är variationen stor. Detta torde inte förvåna nå-
gon. Att vi valt median istället för medelvärde beror på att vissa 
kliniker rapporterar många års väntetider för ”eftersläntrande” 
patienter som man nu håller på att jobba undan. Vissa kliniker 
kan pga sitt arbetssätt inte spåra remissdatum, uppgifter saknas 
därför från fyra kliniker.

Ledtiderna från nattlig andningsregistrering till CPAP-ut-
provning uppgår till 104 dagar (median) för riket som helhet, 
men här variationen ännu större än för väntetiderna till regist-
rering (figur 6). Även här måste vi använda median, eftersom 
vissa långa ledtider är kliniskt motiverade. Det kan exempelvis 
gälla en patient som haft en apnéskena som fungerat väl i flera år, 
men som pga bettförändringar byter till CPAP. Den diagnostiska 
andningsregistreringen kan då ligga många år tillbaks i tiden. 
Tre kliniker utmärker sig dock genom extremt korta ledtider. 
Det gäller Avesta, Borås och Skövde som kanske bör fungera 
som ”de goda exemplen”. Jag har svårt att tolka detta på annat 
sätt än att man valt ett effektivt arbetssätt och att man allokerat 
tillräckliga resurser till CPAP-utprovningarna.

I denna tidiga analys av data finns det inte någon enkel rela-
tion mellan ledtid till CPAP och väntetid på nattlig andningsre-
gistrering (figur 7). Det verka däremot som om klinikerna grup-
perar sig i tre cluster. En stor grupp kliniker har hyggligt korta 
väntetider till registrering men långa ledtider till CPAP, en grupp 
på tre kliniker har det motsatta förhållandet. Man kan fundera 
över om detta återspeglar var man har ”valt” att lägga fördröj-
ningen i systemet. Två kliniker (båda i Norrland) har mycket 
långa både väntetider och ledtider, för den ena kliniken handar 
det om bearbetning av ”gamla synder” och framtiden får utvisa 
om dessa stora skillnader håller i sig.

Figur 5: Väntetider från remiss till genomförd nattlig andningsregist-
rering

Figur 6: Ledtid från nattlig andningsregistrering till CPAP

Figur 7: Relationen mellan ledtid till CPAP och väntetid på registrering

�

»Långa vänte- och ledtider är internationellt ett
välkänt problem i sömnapnésammanhang. «
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Kommentarer
Tack vare att CPAP-registret är skapat som en arm i ett befintligt 
register (Swedevox) har det varit få inkörningssvårigheter. Täck-
ningsgraden i landet är dock fortfarande dålig. Vi saknar anslut-
ning från större delen av Stockholm och Västra Götaland. Andra 
vita fläckar är Västerbotten, Halland och Kronoberg. Registret 
har dessutom bara funnits i mindre än ett halvt år. Tidigast 2012 
kan det därför vara rimligt att försöka sig på prevalensbedöm-
ningar. Däremot tror jag att täckningsgraden inom varje klinik 
ligger mellan 90 och 100 %, dvs har man bestämt sig för att delta 
så rapporterar man alla sina patienter. 

Ett åtgärdsbaserat register som detta lämnar förstås många 
frågor obesvarade. Vi vet inte hur stor andel av alla som diagnos-
tiseras med sömnapnésyndrom som får aktiv behandling i form 
av CPAP, hur många som får apnéskena och hur många som 
lämnas utan åtgärd. Ett diagnosbaserat register förespråkas där-
för från vissa håll. Ett sådant register har dock lång startsträcka. 
Just nu är CPAP-registret det bästa vi har. Om ett diagnosbaserat 
sömnapnéregister blir verklighet och visar sig livskraftigt är det 
möjligt att registren jämkas ihop, eller att CPAP-registret ersätts 
med sömnapnéregistret.

De frågor som kan besvaras av registret gäller hur patientpo-
pulationen ser ut, delvis vilken utrustning som används och hur 
väntetider och ledtider skiljer sig mellan olika ställen i landet. 
Under 2012 kan vi också få en samlad bild av användarcom-
pliance. Jämförelserna mellan olika kliniker kommer dock att 
halta något eftersom uppföljningsrutinerna skiljer sig mycket. 
När jag skapade registret var jag naiv nog att tro att alla hade en 
årskontroll, men så enkelt var det inte. Den sena uppföljningen 
görs på några kliniker efter 18 månader eller 24 månader. 

När detta skrivs (3 januari) finns nästan 2000 patienter i re-
gistret. Resultaten för hela 2010 kommer att offentliggöras på 
registerdagen 6/4 2011 vid SLMFs årsmöte i Stockholm och även 
på Swedevox hemsida www.ucr.uu.se/swedevox.

Bengt Midgren

Annons



Lung & Allergiforum  •  Nummer 1/2011	 9

Nya markörer vid allergisk sjukdom
tack vare analys av medicinska databaser

Forskare vid sahlgrenska akademin har 
utvecklat nya metoder för att analysera 
medicinska databaser som kan använ-
das för att snabbare finna diagnostiska 
markörer och skräddarsy medicinering 
vid allergisk sjukdom. de kan även 
minska behovet av djurförsök vid kli-
niska studier. 

S tudien publiceras i tidsskriften 
Plos Computational Biology och 
bygger på dataanalyser av fritt 

tillgängliga medicinska databaser, som 
representerar studier av ett oräkneligt 
antal patienter i data-basen PubMed 
och microarraydata i en annan stor da-
tabas. Microarrays är en metod som gör 
det möjligt att studera alla människans 
20 000 gener samtidigt vid olika sjukdo-
mar. Forskargrupper i Göteborg, Oslo 
och Rom har utvecklat datametoder för 
att simulera hur en ändrad samverkan 
mellan flera olika gener i lymfocyter, 
en typ av vita blodkroppar, reglerar im-
munförsvaret. Forskarna identifierade 
generna genom att söka igenom sam-
manfattningar från alla de 18 miljoner 
artiklar som finns i databasen PubMed. 
De byggde sedan en nätverksmodell av 
hur dessa gener samverkar med varandra.

– Modellen kan liknas vid ett kretskort 
i lymfocyten som cellen använder för 
att fatta beslut om den ska aktivera eller 
dämpa immunförsvaret. Dessa beslut fat-
tas ständigt eftersom lymfocyterna hela 
tiden exponeras för olika partiklar, exem-
pelvis vid varje andetag. En del partiklar 
kan vara farliga och ska leda till beslut om 
aktivering av immunförsvaret. Ibland fat-
tas felaktiga beslut som kan leda till olika 
sjukdomar, som allergi eller diabetes, för-
klarar Mikael Benson, forskare på enheten 
för klinisk systembiologi vid Sahlgrenska 
akademin och överläkare på Drottning Sil-
vias barn- och ungdomssjukhus.  

Det gjordes sedan datasimuleringar av 
hur nätverksmodellen reagerade vid upp-
repade exponeringar av partiklar som re-
sulterade i fyra reaktionsmönster, varav 
ett var att dämpa immunsvaret och de tre 
andra att trigga igång immunförsvaret på 
olika sätt.  

– Vi fann att generna som ingick i mo-
dellen reagerade i lymfocyter från patien-
ter med olika immunologiska sjukdomar. 
Vi kommer att använda modellen för 
att identifiera diagnostiska markörer för 
att individanpassa medicinering som vi 
testar i kliniska studier av allergiska pa-
tienter.  Mikael Benson anser att dessa 
metoder kommer att få ökad betydelse i 
framtiden, eftersom den ofantliga mäng-
den information i medicinska databaser 
ständigt ökar. Denna information kan 
bli en stor kunskapskälla för forskarna i 
deras strävan att undersöka och verifiera 
medicinska hypoteser.  Dessa metoder 
kan minska behovet av djurförsök och 
leda till stora besparingar i tid och pengar. 

FAKTA

Studien görs inom ramen för två EU-
projekt, ComplexDis och MultiMod som 
båda leds från Sahlgrenska akademin. 
Läs mer:
www.multimod-project.eu/index.html

För mer information kontakta:
Mikael Benson, forskare på enheten för 
klinisk systembiologi vid Sahlgrenska 
akademin och överläkare på Drottning 
Silvias barn- och ungdomssjukhus,
telefon 031-343 51 62,
e-post: mikael.benson@vgregion.se  

Dessutom kan de innebära snabbare och 
säkrare utformade experiment och resul-
tatet från dessa kan ge ny kunskap om di-
agnostiska markörer eller nya mediciner, 
säger Mikael Benson.

JEAN LyCKE
Medical Researcher

Mediahuset 

Referenser:
Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.



10	 Lung & Allergiforum  •  Nummer1/2011

Oral hälsa hos unga individer med astma
Avhandling av Malin Stensson, Centrum för Oral Hälsa, Avdelningen för natur 
och biomedicin, Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping.

Astma är tillsammans med karies två 
av de vanligaste sjukdomarna i världen 
och påverkar människor i alla åldrar, 
därför är det intressant att undersöka 
om det finns något samband mellan 
dessa två sjukdomar. denna avhandling 
är baserad på fyra delarbeten, studera-
de den orala hälsan hos personer med 
astma i olika åldrar från förskolebarn 
till unga vuxna (3 – 24 års ålder) i Jön-
köpings Län.

Kroniska sjukdomar benämns ofta 
som en riskfaktor för den orala 
hälsan hos barn. Mc Derra et al1 

rapporterade att föräldrar till barn med 
astma gav sina barn mer godis och mer 
söta drycker än föräldrar till barn utan 
astma. Detta skulle kunna vara bidra-
gande orsaker till utveckling av karies 
hos barn med astma. 

Under de senaste 20 åren har flera 
studier undersökt den orala hälsan hos 
astmatiker och resultaten är något mot-
stridiga. Förhållandet mellan astma och 
oral hälsa har sammanfattats i två rewie-
wartiklar2, 3 under 2010 . En av artiklarna 
studerade sambandet mellan astma och 
karies i 29 artiklar, de flesta från Skandi-
navien, Nordamerika och Asien, publice-
rade mellan 1979 och 20102. Författarna 
fann inga starka bevis för att det finns ett 
orsakssamband mellan karies och astma. 
Studierna med ett stort antal deltagare 
visade negativ eller till och med omvänt 
samband mellan karies och astma. I den 
andra rewiew artikeln av Thomas et al3 
studerades utöver sambandet mellan ast-
ma och karies, astma och dental erosion, 
parodontala sjukdomar och oral kandidos. 
Författarna fann att individer med astma 

hade en större risk att utveckla en sämre 
oral hälsa.

I de flesta av de studier inom detta om-
råde har unga studiegrupper, få studier 
har fokuserat på vuxna populationer med 
astma. Möjliga orsaker till att resultaten 
skiljer sig mellan studierna kan vara att 
de flesta studier har en tvärsnittsstudie 
design, små testgrupper, skillnader i stu-
diematerialet med spridda åldersgrupper, 
eller skillnader i fråga om medicinering 
och graden av astmasjukdom. 
 
Exempel på studier inom detta område 
är Wogelius et al4 som studerade karies 
prevalensen hos en grupp 5- till 7-åriga 
danska barn (n = 926) med föreskrivna 
astma läkemedel. Resultatet visade ingen 
ökad risk för karies i det primära bettet, 
dock kunde en ökad risk för karies i nyer-
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upterade molarer påvisas. I en annan stu-
die från USA granskades patientjournaler 
från barn med astma mellan 2 och 13 år 
och en högre karies prevalens påvisades 
hos barnen med astma i både primära och 
permanenta tänder jämfört med barn utan 
astma5. Detta överensstämmer med resul-
taten i studier av Ersin et al6 och Milano 
et al7. som redovisade ett samband mellan 
karies prevalens och förekomst av astma-
symtom och duration av astmasjukdomen. 
Detta i kontrast till Eloot et al8 som visade 
att varken duration eller svårighetsgraden 
av astma påverkade risken för karies hos 
barn med astma.

En förklaring till högre karies prevalen-
sen hos individer med astma kan vara en 
nedsatt salivsekretion. Ryberg et al9 visade 
i sina studier en förändring av salivsam-
mansättningen med lägre förekomst av 
protein, amylas, hexosamin, peroxidas, 
lysozym, sekretoriska IgA och kalium 
efter regelbunden medicinering med β2-
agonister vilket påverkade salivsekretio-
nen. Liknande resultat har visats i studier 
där deltagarna medicinerade med korti-
costeroider. Det minskade saliv flödet kan 
också vara relaterat till ett större antal ka-
riesassocierade bakterier, såsom mutans-
streptokocker och laktobaciller. Liknande 
resultat har visats i studier där deltagar-
na medicinerade med korticosteroider 
I en annan studie av samma författare, 
observerades också en förändring av sa-
livkörtlarnas storlek och funktion troligen 
orsakad av medicineringen10. 

En minskad salivsekretion och en för-
ändring i salivsammansättningen kan ut-
över bidra till en ökad risk för karies, även 
öka risken för dentala erosioner hos per-
soner med astma. Dessutom har studier 
visat att inhalation av kortikosteroider och 
ß2-agonister kan resultera i pH-sänkning 
i plack och saliv. O'Sullivan et al11 påvi-
sade att majoriteten av pulverinhalatorer 
har ett lägre pH än sprayinhalatorer samt 
att det förekommer laktos i vissa pulver-
inhalatorer. Ett lågt pH tillsammans med 
pulverinhalatorer innehållande laktos kan 
öka risken för erosioner och karies hos 
astmatiker. En annan förklaring till den-
tala erosioner hos astmatiker kan vara en 

ökad förekomst av gastroesofageal reflux. 
Studier med unga individer med astma 
visade dock inget starkt samband mellan 
gastroesofageal reflux och erosioner12. 
Studier har funnit att barn med astma 
mer ofta dricker söta drycker jämfört med 
barn utan astma1. Det frekventa intaget av 
söta drycker hos astmatiker kan bero på 
att mer frekvent munandning, vilket är 
mer vanligt hos astmatiker13. 

Studier har även visat samband mellan 
munandning och bettavvikelser hos indi-
vider med astma14. Det har även påvisats 
samband mellan astma och parodontala 
skador15,16, där olika immunologiska fakto-
rer hos astmatiker har kopplats samman 
med mer gingival inflammation hos både 
barn och vuxna med astma. I en studie 
från Finland, hade barn med astma mer 
gingival inflammation, mer uttalat i över-
käkens incisiver 17. 

Bortsett från resultatet av dessa studier 
är det svårt att bedöma om den ökade ris-
ken för orala sjukdomar hos personer med 
astma orsakas av själva sjukdomen eller av 
dess medicinska behandling. Majoriteten 
av studier som undersöker den orala häl-
san hos personer med astma visar dock 
att astmatiker löper en ökad risk för orala 
sjukdomar, särskilt karies. Det finns därför 
ett behov av väl kontrollerade studier med 
homogena studiegrupper av astmatiker i 
olika åldrar.

Målet med denna avhandling fokuserade 
på att studera den orala hälsan hos ast-
matiker och består av fyra artiklar med 
deltagare med och utan astma, mellan 3 
och 24 år.
Målen var:
• att studera den orala hälsan och risk-

faktorer hos en grupp 3-åriga barn 
och en grupp 6-åriga barn med astma, 
med speciell hänsyn till sjukdomens 
svårighetsgrad, exponering för läke-
medel och munandning (Delarbete I), 

• att studera karies incidens och karies-
relaterade faktorer hos barn från 3 till 
6 år ålder med och utan astma och att 
undersöka om faktorer relaterade till 
astma sjukdom påverkar karies utveck-
lingen (Delarbete II).

• att studera den orala hälsan med fokus 
på karies prevalens och olika karies-
relaterade faktorer hos en grupp ung-
domar med långvarig medelsvår till svår 
astma och hos ungdomar utan astma 
(Delarbete III), och

• att studera den orala hälsan hos en 
grupp unga vuxna med långvarig ast-
ma med en matchad frisk kontrollgrupp 
och att undersöka om det fanns något 
samband mellan astma och karies och 
astma och parodontala faktorer (Del-
arbete IV).

Material
I den första studien deltog en grupp med 
3- (n = 66) och 6-åriga barn (n = 61) med 
astma, och två kontrollgrupper (n = 62 
och n = 55). I studie II följdes en grupp 
3-åriga barn med astma (n = 64) och en 
frisk kontrollgrupp (n = 50) från 3 till 6 
års ålder. I studie III deltog ungdomar med 
svår och långvarig astma (n = 20) och en 
frisk kontrollgrupp (n = 20). I studie IV 
deltog unga vuxna med långvarig astma (n 
= 20) och en frisk kontrollgrupp (n = 20).

Metod
En klinisk undersökning utfördes och fö-
rekomsten av karies, gingivit, plack, mu-
tans streptokocker och laktobaciller i saliv 
registrerades. I studie II, undersöktes kari-
esökning mellan 3 och 6 års ålder hos både 
barn med och utan astma. Röntgenunder-
sökning utfördes i samtliga studier, utom 
hos de 3-åriga barnen. Samtliga deltagare 
eller deras föräldrar intervjuades om olika 
orala hälsorelaterade faktorer, såsom med-
icinering, tandborstvanor, kostvanor och 
munandning. För att bedöma kariesrisken 
för ungdomar med astma i studie III an-
vändes datorprogrammet, "Cariogram". I 
studie III och IV, mättes salivsekretionen 
och pH-värde i plack. Deltagarna fick 
skölja med en sockerlösning i 1 minut och 
därefter mättes pH-värdet i plack upp till 
40 minuter på två approximala tandytor. 
I studie IV, mättes även volymen av gin-
givalexudat. 

»En förklaring till högre karies prevalensen hos individer med astma
kan vara en nedsatt salivsekretion «
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Lung- Allergikliniken
Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

arrangerar Svensk Lungmedicinsk Förenings
vårmöte den 6 – 8 april 2011

Vi vågar lova ett spännande program och en trevlig atmosfär. SLMF utbildningsdag 
den 6 april kommer att avhandla interstitiella lungsjukdomar med flera fallpresen-
tationer. Huvudprogrammet den 7 och 8 april inkluderar symposium om sarkoidos 
och om astma. Dessutom ordnas en speciell session med presentationer av aktuell 
svensk lungmedicinsk forskning. Intressanta lungmedicinska fall presenteras med 
mentometeromröstning. Vårmötet är ett samarrangemang med Sveriges Lungsjuk-
sköterskors Intresseförening (SLIF), som också kommer att ha eget program.

Mötet hålls centralt på Hotell Hilton Stockholm Slussen. Information om anmäl-
ningsförfarande, hotellbokning och uppdaterat program finns på www.slmf.se 

Vi hoppas att få se Er i Stockholm den 6-8 april 2011

Varmt välkomna!

sLMFs vårmöte

stockholm 6 – 8 april
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Resultat
I studie I var medelvärdet kariesskadade 
eller fyllda tandytor ± SD i det primära 
bettet hos 3-åringar med astma 1,4 ± 3,2 
jämfört med 0,5 ± 1,2 i kontrollgruppen (p 
<0,05). Motsvarande värden för 6-åringar 
var 2,5 ± 3,9 och 1,8 ± 2,8 (p ≥0.05). 3-åriga 
barn med astma hade mer gingivit än de 
friska kontrollerna (p <0,05). Barn med 
astma rapporterade en större och mer 
regelbunden konsumtion av söta drycker 
och munandades mer frekvent än kon-
trollgrupperna (p <0,05). Barn med astma 
och invandrarbakgrund hade en högre ka-
riesprevalens än barn med invandrarbak-
grund i kontrollgruppen. I uppföljnings-
studien (studie II) var kariesökningen 
större för barn med astma, jämfört med 
kontrollgruppen (p <0,05). Vid både 3 och 
6 års ålder, munandades barnen med ast-
ma mer ofta än sina kontroller (endast sta-
tistiskt signifikant vid 6-års ålder). I studie 
III var medelvärdet av kariesskadade eller 
fyllda tandytor i det permanenta bettet 
± SD 4,9 ± 5,5 hos ungdomar med astma 
jämfört med 1,4 ± 2,3 i kontrollgruppen 
(p <0,01). Endast 1 individ var kariesfri i 
astmagruppen jämfört med 13 i kontroll-
gruppen. Cariogramdata visade att 75 % 
av deltagarna i kontrollgruppen hade 
75 % "chans att undvika karies" jämfört 
med 54 % i astmagruppen (p <0,01). pH-
mätningarna visade lägre initial och slut-
lig plack-pH i astma grupperna (endast 
statistiskt signifikant i studie III) jämfört 
med kontroll grupperna. Ungdomar och 
unga vuxna med astma hade mer gingi-
vit (p ≤ 0,05), munandades mer frekvent 
samt hade en lägre salivsekretion än ung-
domarna och de unga vuxna utan astma 
(p ≤ 0,05). Medelvärdet hos de unga vuxna 
± SD DFS var 8,6 ± 10,6 i astmagruppen, 
jämfört med 4,0 ± 5,2 i kontrollgruppen 
(p ≥0.05). 

sammanfattningsvis var de viktigaste slut-
satserna för denna avhandling att
• förskolebarn med astma hade högre ka-

ries prevalens, mer gingivit, ett större 
intag av söta drycker, munandas mer 
frekvent än friska barn i samma åldrar,

• förskolebarn med astma vid 3-års ålder 
hade större kariesökning mellan 3 till 6 
års ålder än förskolebarn utan astma. 
Astma sjukdom, större intag av söta 
drycker, munandning och karies vid 3 
års ålder var riskfaktorer för den ökade 
karies utvecklingen mellan 3 och 6 år,

• ungdomar med långvarig medelsvår till 
svår astma hade högre karies prevalens 
än ungdomar utan astma. Ungdomarna 
med astma hade mer gingivit, munan-
dades mer frekvent, hade lägre saliv se-
kretion och lägre plack-pH än den friska 
kontrollgruppen, och

• unga vuxna med långvarig, kontrollerad 
astma hade högre karies prevalens, mer 
gingivit lägre saliv sekretion jämfört 
med unga vuxna utan astma.

Det bör dock beaktas att deltagarna i de 
aktuella studierna är relativt få till antalet 
och det kan därför vara svårt att genera-
lisera resultaten. Det som är intressant är 
dock att trots deltagarna kommer från ett 
område med relativt god tandhälsa (Jön-
köpings Läns Lansting) har unga personer 
med astma mer karies än de utan astma. 
Styrkan med studierna är att grupperna 
är homogena, vad gäller ålder, bostadsort 
och att en specialist säkerställt astmadi-
agnosen. En av studierna är longitudinell, 
vilket ytterligare underbygger resultaten.

Denna avhandling understryker vikten av 
att utveckla förebyggande vårdprogram 
för unga personer med astma till nytta för 
såväl barn och ungdomar med astma, de-
ras föräldrar, personal inom tandvård och 
medicin. Ett antal förebyggande åtgärder 
kan genomföras för dessa individer med 
astma. Mer forskning på detta område 
bör dock genomföras för att undersöka 
hur astmamediciner påverkan, samt hur 
faktorer relaterade till sjukdomen, t.ex. 
munandning påverkar den orala hälsan.
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Nordiskt KOL-index 2010

sammanfattning 
Syftet med Nordiskt KOL-index 2010 är att analysera och jäm-
föra hur kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) förebyggs, diag-
nostiseras och behandlas i de tjugo regionerna i de fyra nordiska 
länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige. Det är huvud-
sakligen inriktat på KOL inom primärvården. KOL är en svår 
kronisk sjukdom som bland annat drabbar många rökare som 
har rökt länge. Det är därför viktigt att patienterna lätt kan få 
bra KOL-vård.

De högsta poängen i Nordiskt KOL-index fick två svenska 
hälso- och sjukvårdsregioner: Södra regionen och Västra Göta-
land, som delar förstaplatsen med 792 poäng av tusen möjliga. 
Av landstingen kom Region Skåne först i Svenskt KOL-index 
2009, vilket knappast kom som någon överraskning med tanke 
på att 70 procent av befolkningen i Södra regionen bor där. In-
dikatorerna i Nordiskt KOL-index är dock inte desamma som 
i Svenskt KOL-index 2009. Detta gör resultatet något säkrare.

Den bästa regionen utanför Sverige är Södra Finland på tredje 
plats.

Metod
Bakgrund till Nordiskt KOL-index
År 2009 offentliggjorde Health Consumer Powerhouse (www.
healthpowerhouse.com) ”Svenskt KOL-index 2009”, vars syfte 
var att beskriva hur pass väl de 21 svenska landstingen kunde 
uppfylla rimliga patientkrav på modern KOL-vård. Som fram-
går av rapporten1 förelåg stora skillnader mellan KOL-vården 
i olika regioner. År 2010 utvidgades undersökningen till Dan-
mark, Finland och Norge i form av Nordiskt KOL-index, som 
jämför KOL-vården i samtliga fyra nordiska länder uppdelat på 
regioner.

Indikatorområden (delgrenar)
Som alla europeiska HCP-index bygger Nordiskt KOL-index 
2010 på indikatorer indelade i delgrenar. Efter att ha strukit vissa 
indikatorer på grund av brist på statistik och efter granskning av 
expertpanelen, behölls 25 indikatorer i Nordiskt KOL-index 2010.

Indikatorområdena för Nordiskt KOL-index 2010 blev där-
med (antal indikatorer inom varje delgren anges i parentes): 
Strukturkvalitet (7), Processkvalitet  (12), Resultat (4) och Till-
gänglighet (2).

Poängsättning i Nordiskt KOL-index 2010
Resultaten från den regionala hälso- och sjukvården poängsattes 
på en tregradig skala för varje indikator. Poängen har den ganska 
uppenbara betydelsen Grön = bra ( ), Gul = sådär () och Röd 
= mindre bra ( ). Grönt resultat ger 3 poäng, Gult resultat 2 
poäng och Rött resultat (eller ”ej tillgängligt”, n.a.) 1 poäng för 
lågviktade indikatorer.

För varje delgren räknades landsresultatet fram som en pro-
centandel av det möjliga maximiresultatet (t.ex. för Väntetider 
har resultatet för ett land räknats fram som procentandelen av 
det maximala 3 x 5 = 15). 

Därefter multiplicerades resultaten från delgrenen med vikt-
koefficienterna i följande avsnitt och adderades för att ta fram 
det slutliga regionresultatet. Dessa procentandelar multiplice-
rades sedan med 1 000 och avrundades till ett tresiffrigt heltal, 
så att ett helt grönt resultat för samtliga 25 indikatorer ger 1 000 
poäng.

vikt-koefficienter
I Nordiskt KOL-index 2010 gavs resultaten i de fyra delgrenarna 
följande vikt, som bestämdes i samråd mellan HCP:s projekt-
team och referensgruppen.

delgren Relativ vikt (ett helt grönt 
resultats andel av det totala 
maximiresultatet 1 000)

1. Strukturkvalitet 300

2. Processkvalitet 400

3. Resultat 150

4. Tillgänglighet 150

Total viktsumma 1000

Delgrenen Resultat ges normalt störst vikt i ett HCP-index. 
När det gäller KOL är dock diagnoser och dödsorsaker ovan-
ligt oklara, bland annat på grund av osäkerhet i diagnosen av 
olika lungsjukdomar. Därför är det inte berättigat att ge Resultat 
samma stora vikt.
Det är inte många regioner som utmärker sig i en delgren och 
samtidigt presterar mycket dåligt i andra. Därför är regionernas 
totala resultat i Nordiskt KOL-index 2010 förvånansvärt stabila 
även om vikt-koefficienterna varieras inom rätt stora intervall.

Resultat och analys
sverige och Finland
De båda länderna har en gemensam primärvårdsstruktur: det 
finns ganska få mottagningar med endast en läkare. Vid den 
typiska primärvårdsenheten finns 2–10 familjeläkare (4–5 är 
troligen det vanligaste). Dessutom har enheten vanligtvis ett 
antal sjuksköterskor (med specialistutbildning som distrikts-
sköterska), sjukgymnaster, kuratorer, sjuksköterskor med spe-
cialistkompetens inom bland annat diabetes eller astma/KOL, 
barnmorskor och ibland fler specialistfunktioner.
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Inom primärvård som normalt består av mottagningar med 
endast en läkare är det självfallet svårare att ha råd med sjuk-
sköterskor och sjukvårdspersonal.

Sverige och Finland dominerar index, inte endast totalt utan 
även i samtliga fyra delgrenar med undantag av Tillgänglighet 
(se Danmark nedan).

De finska regionerna är något bättre än de svenska i fråga om 
Strukturkvalitet (hur väl och enhetligt primärvården är organi-
serad för att kunna ta hand om KOL-patienter) medan Sverige 
är bättre inom Processkvalitet (vilket kan beskrivas som att man 
följer en gemensam bästa praxis i verksamheten).

Det är verkligen inte överraskande att de båda länder där fler-
läkarpraktik är normen uppvisar detta mönster. Som för alla 
yrkesverksamma i en större grupp leder samspelet mellan dem 
som ingår i gruppen till gemensamma arbetssätt, vilket bland 
läkare främjar enhetlig vård baserad på bästa praxis.

I Sverige och Finland är även fler patienttjänster tillgängliga 
inom primärvården än i Danmark och Norge, vilket gör att pa-
tienten inte måste söka vård på flera institutioner (se nedan om 
tillgängligheten i Danmark!).

Den kanske största skillnaden i KOL-vård mellan Sverige och 
Finland ligger i användningen av KOL-medicinering. I Sverige 
och Norge är användningen mest intensiv (närmast riktlinjer-
na?), medan Finland har den mest restriktiva användningen av 
antikolinergika, mätt som Definierade Dygnsdoser2 per år och 
rökare i respektive regioner. Mätningar per rökare i stället för 
per capita bör ge en bättre uppfattning om förhållandet mel-
lan behov och användning av medicinering, eftersom särskilt 
andelen långtidsrökare är en bra indikator på KOL-prevalens.

En annan skillnad är att Finland uppvisar ett mycket högt 
antal KOL-patienter som tas in på sjukhus. Detta kan vara ett 
arv från det förflutna, när Finland hade ett stort antal sjukhus-
platser för behandling av tuberkulos. En del av denna tradition 
tycks leva kvar, både i fråga om sjukhusplatser och antalet lung-
specialister.

Tobakskonsumtionen i Sverige skiljer sig i hög grad från kon-
sumtionen i andra länder. I övriga Europa och OECD utgörs 
tobakskonsumtionen till ungefär 98 procent av cigarettrökning. 
Sverige är det enda land med en form av tobakskonsumtion 
som är jämförbar med cigarettrökningen. Det faller utanför ra-
men för denna rapport att försöka fastställa orsaken till de fina 
svenska resultaten när det gäller att förebygga skador av tobak. 
Den svenska vanan att använda rökfria tobaksvaror, dvs. snus, 
förekommer främst bland män. Låg prevalens av rökning och 
lägre antal fall av lungsjukdom är särskilt framträdande för den 
svenska manliga befolkningen. Snusvanan har blivit vanligare 
bland norska män, särskilt under de senaste tio åren. Konsum-
tionen närmar sig nu hälften av Sveriges per capita-konsumtion. 
Detta sammanfaller även med minskad cigarettrökning (som i 
Finland och Norge är ungefär 50 procent högre än i Sverige), 

men detta tycks ännu inte på något avgörande sätt ha hunnit 
förbättra situationen när det gäller lungsjukdomar.

danmark och Norge
Danmark sopar som vanligt3 golvet med sina nordiska grann-
länder i fråga om primärvårdens tillgänglighet. Det har konsta-
terats i flera undersökningar att danska patienter uppskattar sin 
primärvård. Det är tur för patienterna i de andra tre länderna att 
primärvårdsenheterna har stor möjlighet att diagnostisera och 
behandla på vårdcentralen, eftersom det skulle vara ett verkligt 
företag att boka flera besök i rad i Norge, Sverige och Finland. 
Dessa besök skulle dessutom sannolikt spridas ut över många 
månader.

HCP-teamet fick reda på att situationen för KOL-patienter 
har förändrats radikalt i Danmark under de senaste 4–5 åren. 
Dessförinnan var frågorna om rökvanor och möjlig KOL i viss 
mån tabu. Det kunde till och med ses som en kränkning av pa-
tientens personliga integritet. Danska läkare inom primärvården 
har börjat ägna mycket mer uppmärksamhet åt detta område 
under senare år, vilket troligen är bra, eftersom den danska rök-
ningsprevalensen, som inte är alarmerande hög med europeiska 
mått mätt, dock ändå är dubbelt så hög som i Sverige, det land 
med minst andel rökning i Europa.

Tyvärr verkar Norge ha både de långa väntetiderna i likhet 
med Sverige och Finland och Danmarks primärvårdsstruktur, 
vilket är en kortfattad förklaring till Norges dåliga genomsnitts-
resultat. Norge har även ett unikt mönster för läkemedelsan-
vändning. Det används mer av ”akut” än ”långverkande” KOL-
medicinering, vilket i detta index tolkas som sämre kontroll över 
patienternas sjukdomar.

Det som är bra med den norska KOL-vården är att det finns 
lungkliniker som erbjuder rehabilitering (ytterligare ett histo-
riskt arv från tuberkulosens tid?). På detta område ligger Norge 
bättre till än grannländerna.

Liksom i tidigare HCP-index ser vi att det inte nödvändigtvis 
leder till hälso- och sjukvård av toppkvalitet att satsa en massa 
pengar på hälso- och sjukvården (Norge har de största utgifterna 
per capita i Europa).

Den fullständiga rapporten om 
Nordiskt KOL-index finns på In-
ternet: www.healthpowerhouse.se4 

»Danmark sopar som vanligt golvet med sina nordiska 
grannländer i fråga om primärvårdens tillgänglighet « 

�



Annons



Lung & Allergiforum  •  Nummer 1/2011	 17

Totala indexresultat

Symbolernas storlek visar Hög, Medelhög eller Låg vikt
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Rangordning av regionerna enligt totala resultat

Några intressanta indikatorer
Användning av antikolinergika (Hög vikt)
Denna indikator mäter användningen av antikolinergika, ATC-
grupp R03BB, vilket beräknats som antal sålda DDD per region 
delat med antalet rökare i regionen. Den sistnämnda parametern 

används som indikator på behovet av KOL-medicinering – det 
går inte att mäta hur mycket antikolinergika som ges till patien-
ter som faktiskt har en KOL-diagnos.
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Den nominella användningen av antikolinergika per capita för 
Danmark är självfallet högre, eftersom försäljningsstatistiken 
delas med det höga antalet rökare i Danmark. De nordiska län-
derna skiljer sig åt på ett ovanligt sätt i fråga om KOL-medicine-
ring: i stället för de strukturellt liknande paren Danmark-Norge 
och Finland-Sverige tycks plötsligt Norge och Sverige uppvisa 
liknande mönster för användning av antikolinergika.

(Kombinationsläkemedel, ipratropium + andra blandningar, 
”Combivent”, ATC-grupp R03AK03 och R03AK04, ingår. För-
säljningen av dessa är liten – inget i Norge – jämfört med läke-
medlen i gruppen R03BB, med undantag av Danmark, där de 
utgör en stor del av KOL-medicineringen.) 

Källor: Apotekens Service AB, www.reseptregisteret.no , 
www.medstat.dk , Suomen LääkeData Oy (för de finska upp-
gifter som köptes in för projektet). Uppgift om antal rökare från 
samma källor som indikator 3.2.

Intagna på sjukhus på grund av KOL (Medelhög vikt) 
Det bör betraktas som ett visst misslyckande att behöva ta in 
en KOL-patient på sjukhus, eftersom patienter som får fullgod 
och modern behandling i öppenvården bör uppvisa färre exa-
cerbationer, vilket oftast är orsaken till att KOL-patienten tas 
in på sjukhus.

Det verkar finnas stora skillnader i vårdorganisation och vård-
kultur mellan de nordiska länderna. Särskilt Finland tycks sedan 
tuberkulosens tid ha många sjukhusplatser för lungmedicin.

Indikatorn i nedanstående diagram påverkas antagligen av 
faktorer utanför ramen för KOL-behandlingen, exempelvis att 
svenskarna i tjugo års tid har strävat efter att minska sjukhus-
vården till förmån för avancerade behandlingsformer inom öp-
penvården på alla medicinska områden. Av dessa skäl har denna 
indikator, som normalt helt klart bör vara av Hög vikt, endast 
givits Medelhög vikt. Ett högt antal intagna på sjukhus har gett 
Rött resultat, dvs. hela Finland. Hela Norge och Danmark har 
Gult resultat.

Källor: www.statistikbanken.dk , Norsk Patientregister, HCP 
research, Socialstyrelsens slutenvårdsregister.

ARNE BJÖRNBERG
Fil. dr., Utvecklingschef

arne.bjornberg@healthpowerhouse.com

Referenser
1. www.healthpowerhouse.se/files/Rapport-KOL-index-090420.pdf
2. DDD är det normala sättet att mäta läkemedelsvolym.
3. Euro Health Consumer Indexes 2006–2009, www.healthpowerhouse.com
4. www.healthpowerhouse.com/files/nordic-copd-index-2010/nordic-copd-

index-2010.pdf
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Ny artikelserie
Lung & Allergi Forum inleder en arti-
kelserie där medlemmarna i svensk 
lungmedicinsk förenings vetenskapliga 
kommitté får presentera sig själva och 
sin verksamhet. 

Först ut är kommitténs ordförande Pro-
fessor Thomas Sandström i Umeå. Hans 
artikel ger oss en fin inblick i Umeå Uni-
versitets utveckling. 

Jag har bara träffat Thomas vid ett till-
fälle, det var i samband med det muntliga 
förhöret vid specialistexamen 2009. Han 
gav då ett mycket trevligt och lättsamt in-

tryck. Jag vet att han är född i Örebro, är 
gift och har 3 barn. Han disputerade 1989 
och blev lungspecialist samma år. Sedan 
dess har det blivit fler än 150 publicerade 
vetenskapliga artiklar. Thomas har varit 
professor sedan slutet av förra århund-
radet, på den tiden då Barsebäck fortfa-
rande var i bruk och innan Tony Blair blev 
vald till premiärminister i Storbritannien. 
Dessutom har han varit huvudhandledare 
till ett antal doktorander. 

2009 kom den efterlängtade boken 
Lungmedicin (Studentlitteratur), och det 

var Thomas Sandström och Anders Ek-
lund på Karolinska som var redaktörer. 
Han sitter i flera kommittéer både natio-
nella och internationella. 

Nu kan det väl räcka, men ett sista tips, 
han har i över 10 år varit medredaktör till 
European Respiratory Journal och har 
kanske ett och annat tips om hur en artikel 
bör se ut för att bli publicerad.

ROLANd sÖdERHOLM
Redaktör

Forskning vid Lung och Allergisektionen, 
MedicinCentrum Umeå

När vår vetenskapliga sekrete-
rare i SLMF Eva Lindberg bad 
mig inleda en serie artiklar om 

forskningen vid de olika lungenheterna 
i Lung- och allergiforum så var det en 
inbjudan som jag inte kunde tacka nej 
till. Om förslaget att Umeå som första 
enhet skulle få förmånen att presentera 
sig baserades på att Umeå är det nordli-
gaste av våra stora Universitet, min roll 
som ordförande i SLMFs vetenskapliga 
kommitté, eller någon annan anledning 
skall vara osagt. Beträffande formatet på 
presentationen så var det generöst nog 
”öppet”, vilket både gjorde det lätt och 
svårt. Det fanns ingen given mall och 
inte heller någon att jämföra med. Frå-
gan var om det skulle bli en djupdykning 
i sjukdomsmekanismer och immunologi 
eller en förteckning över antal artiklar i 
flotta tidskrifter som skulle premieras, 
eller någon annan inriktning. Slutligen 
togs beslutet att göra en översikt över 
de olika forskningsaktiviteter och lin-
jer som utvecklats i Umeå, med en viss 
historisk inledning och reflektioner 
över hur dagens forskning utvecklats 
och vart det kan leda. De kommande 
skribenterna från andra Lungenheter 
kan säkerligen komma att välja andra 
utgångspunkter och uttryckssätt.

Lars-Gösta Wiman som var klinikchef 
på Hällsnässanatoriet flyttade verksam-
heten och etablerade lungkliniken på Uni-
versitetssjukhuset i Umeå. Han var forsk-
ningsentusiast och engagerad, men det 
var när docenten Leif Rosenhall kom till 
Umeå 1977 som lungforskningen i Umeå 
tog fart. Rosenhall hade stor entusiasm, 
stimulerade och stöttade lungkollegornas 
idéer om att forska. Rune Lundgren blev 
först ut med att göra sin avhandling 1982 
på ett bronkoskopiforskningsprojekt, ba-
serat på hans idéer om fördelarna med 
den nya typen av flexibla fiberbronkoskop 
som just då började komma på modet. 
Lundgren såg fördelarna mot de gamla 
stela bronkoskopen och var en av landets 
första pionjärer, och den förste som dis-

puterade, med detta nya instrument. Det 
visade sig vara väldigt användbart och 
hans forskning kom att smitta av sig på en 
rad kollegor, inklusive undertecknad. Så 
var bronkoskopiforskningslinjen i Umeå 
etablerad och den har sedermera lett till 
en lång rad disputationer under åren och 
bronkoskopet, som än idag i videoutfö-
rande med eller utan EBUS, är ett av våra 
viktigaste forskningsinstrument. 

Leif Rosenhalls smittande entusiasm 
och stöd för nya forskningsideer och atti-
tyd att ”inget är omöjligt” resulterade i ett 
antal avhandlingar där han i flertalet fall 
var handledare. Intressant är att ett icke 
oansenligt antal av dessa fick professurer 
på olika håll (Nils Stjernberg Arbetsmiljö-
institutet Umeå, Leif Bjermer Lund, Rune 
Lundgren erbjöds professur i Trondheim 
men avböjde, Bo Lundbäck med sitt OLIN 
projekt innehar professur i Göteborg samt 
undertecknad). 

Under den entusiastiska BAL-eran utfors-
kades alla tänkbara och nästan otänkbara 
möjligheter att genom lungsköljningar 
få nya och fantastiska patofysiologiska 
kunskaper om allehanda lungsjukdomar. 
Sarcoidos och andra interstitiella lung-
sjukdomar hade länge gäckat den lung-
medicinska kunskapen och tillhörde de 

�
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tillstånd som Leif Bjermer, Martin Thunell 
och Kenneth Nilsson explorerade. Under 
denna epok arrangerade Lungkliniken i 
Umeå 1983 en stor internationell BAL-
kongress med 300 deltagare. 

Bronkoskopitekniken användes även ti-
digt för att studera inflammatoriska meka-
nismer vid astma genom BAL och bronk-
biopsitekniker. Ellinor Ädelroth som idag 
är professor i Lungmedicin och prefekt i 
Umeå och Margareta Söderberg var pion-
järer på astmaforskningen med BAL och 
morfologiska studier på bronkslemhinne-
biopsier. Annika Wallin följde upp detta 
under inledningen av ett långt samarbete 
med Southamptongruppen genom en rad 
studier som klarlade lungfysiologiska, 
men även immunmodulerande effekter av 
den nya generationen långverkande beta-
2-agonister vid astma. Hennes studier på 
astmatiker tillhörde Umeågruppens tidiga 
publikationer i Blue Journal under 90-ta-
let och kom att forma grundmodellen för 
bronkoskopiutvärdering av läkemedels-
effekter vid  astma. Ellinor Ädelroth som 
tillbringade flera perioder med forskning 
på McMaster University i Canada intro-
ducerade metakolintestet samt inducerat 
sputum direkt från källan. Dessa metoder 
har sedermera visade sig mycket värde-
fulla i många projekt.

På Nils stjernbergs initiativ påbörjade 
undertecknad en serie studier där inflam-
matoriska lungeffekter av olika miljöagens 
och irritanter studerades. Stjernbergs 
idéer ledde till de allra första bronkosko-
pistudierna med BAL och sedermera im-
munhistokemianalyser på biopsier inom 
miljöområdet. Detta ingick i skribentens 
avhandling 1989 och sedermera en rad av-
handlingar inklusive Ragnberth Helleday, 
numera verksamhetschef för Medicin-
Centrum inklusive Lung och allergisek-
tionen i Umeå, samt Anders Blomberg 
som sedermera erhållit den prestigefyll-
da LarsWerkös forskartjänst hos Hjärt-
Lungfonden. Under åren har hälsoeffek-
ter inom luftvägarna studerats för en lång 
rad luftföroreningar inklusive organiskt 
damm, endotoxin, svaveldioxid, kväve-
dioxid, ozon, dieselavgaser och vedrök. I 
dessa sammanhang har utvecklandet av 
olika exponeringskammare för kontrolle-
rad exponering för luftföroreningar spelat 
en viktig roll. En generation forskare som 
Nikolai Stenfors, Annelie Behndig, Jenny 
Bosson-Damewood och Jamshid Poura-
zar, som själva nu handleder doktorander, 
tillhör dem som utvecklat sina skicklighe-
ter inom dessa projekt som inkluderat en 

rad olika metoder för kartläggning av för-
svarsmekanismer, inflammationsförlopp 
och olika hälsoeffekter. Samarbetet med 
brittiska kollegor kring oxidativa proces-
ser och försvarsmekanismer har varit 
mycket betydelsefullt för att kartlägga 
den centrala roll som dessa spelar för luft-
föroreningar, astma och KOL, men även 
i kroppens basala försvarsystem.  Denna 
forskning utvecklas fortlöpande under 
ledning av Behndig och Blomberg, vilket 
även haft betydelse inom den KOL forsk-
ning som byggts upp kring basala sjuk-
doms- och försvarmekanismer vid denna 
så snabbt ökande lungsjukdom. Av stor 
betydelse för KOL- samt övrig inflamma-
tionsforskning i Umeå är även immunolo-
gen Anders Bucht professor på FOI Umeå.

När skribenten som ung sT-läkare och 
doktorand forskade på astma frågade han 
vid flera tillfällen varför vi inte forskade på 
KOL eller ”kronisk bronkit med emfysem” 
och liknande benämningar som tillståndet 
ännu hade på 80-talet. Svaren kunde då 
bli att KOL ju ”bara berodde på rökning” 
och var ett lite orenare tillstånd jämfört 
med astma, som var att anse som en in-
tressantare sjukdom. Umeå har liksom 
många andra centra efterhand fokuserat 
mycket verksamhet på detta tillstånd som 
är den kanske största lungmedicinska bör-
dan i samhället idag. Inom dessa ramar 
är forskaren Ester Roos-Engstrand aktiv 
i projekt tillsammans med Blomberg och 
andra Umeåkollegor samt Bo Lundbäck 
och Anne Lindbergs OLIN-grupp i Norr-

botten. Man arbetar nu kring frågor om 
patofysiologi vid ”rapid och slow lung 
function decline” vid KOL, som är viktiga 
att klarlägga. 

Karin Wadell som är sjukgymnast och 
lektor vid Umeå universitet leder verk-
samheten kring KOL-rehabilitering och 
träning efter sin postdoc-period hos Den-
nis O’Donnell i Kanada. En annan aspekt 
kring rehabilitering och profylax är diet- 
och nutritionsforskningen på kvinnor med 
KOL som ingår i dietisten Nighat Farooqis 
pågående avhandlingsarbete. Här belyses 
även frågor kring varför en del kvinnor 
med KOL utvecklar ett anorexiliknande 
beteende, vilket är förenat med mycket 
dålig prognos. Projektlinjen har sin in-
spiration i de fina KOL-nutritionsprojekt 
som Prof Sven Larsson Göteborg har lett 
tillsammans med doc Frode Slinde, die-
tist på Sahlgrenska. Den senare är nu en-
gagerad som bihandledare i det aktuella 
avhandlingsprojektet.

Epidemiologiska studier har visat att luft-
föroreningar påverkar astma, allergi, KOL 
och hjärtkärlsjukdom och forskningen har 
fått följa hälsoeffekterna.  Vid sidan om 
omfattande studier av olika lungeffekter 
så har samarbete utvecklats med kardio-
logisk kompetens i Umeå och Skottland. 
Arsenalen har på så sätt kompletterats 
med underarmpletysmografier, arterial 
stiffness, tromboskammare samt andra 
vaskulära tekniker. Dessa har kunnat 
avslöja att dieselavgaser påverkar en rad 
olika mekanismer i blodet, kärlväggarna 
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och hjärtat som kan bidra till angina, 
tromboser och infarkter, och som dagens 
hjärtkärlmediciner dessutom har otill-
räcklig effekt att motverka. Håkan Törn-
qvist, Stefan Barath, Magnus Lundbäck, 
Jon Unosson och Manuel Gonzalez är 
exempel på läkare som under åren kom-
binerat lung- och hjärtkärlintresse i sina 
forskningsaktiviteter. 

Forskningen på obstruktivt sömnapné-
syndrom (OSAS)  och andra andningstör-
ningar har i många år letts av Kalle Frank-
lin som med stor idérikedom och innova-
tionsförmåga genomfört en rad unika 
patofysiologiska studier inom dessa till-
stånd. Hans förmåga till nya fysiologiska 
resonemang och mekanistiska hypoteser 
ledde till en rad uppmärksammade fynd. 
Franklin var bland annat tidig att koppla 
vaskulära förlopp och konsekvenser till 
andningscykelns olika faser vid obstruktiv 
sömnapné. Han har också arbetat mycket 
med de fysiologiska och prognostiska 
effekterna av interventiva åtgärder. Till-
sammans med tandläkare Marie Mark-
lund har sömntandställningens effekter 
och position i terapiarsenalen belysts och 

THOMAs sANdsTRÖM
Professor

Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin
Umeå universitet

901 87 Umeå

Lung och allergisektionen
MedicinCentrum

Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

utvecklingsarbetet fortskrider. Viktiga i 
gruppen är även Carin Sahlin-Ingridsson 
och doktorand Fredrik Valham. 

Epidemiologi var under en tid en basal 
del av verksamheten där bland annat Eva 
Norrman och Bo Lundbäck forskade på 
allergi och astma i befolkningen. Anders 
Bjerg är den senaste i raden som avhandlat 
på detta område. Verksamheten bedrivs 
numer av de etablerade RHINE- och 
OLIN-grupperna.

STYRKOR: 
• Stor gemensam rörelseenergi
• Förmåga att rekrytera läkare som dok-

torander 
• Drivande forskningssköterskor och lab-

personal 
• God lokal, nationell och internationell 

samverkan 
• Forskningsintresserad klinikledning 

SVAGHETER: 
• Litet ungt universitet med bristande 

resurser och få tjänster. 
• Ej tillräcklig läkarbemanning på lands-

tingssidan.
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Från Riksstämman 2010

Tre glada mottagare av priser under lungsektionens program,
Georg Holgerson, Carl-Axel Karlsson och Helena Forslund.

Medicinska Riksstämman genomfördes den 1 till 3 december 
2010 i Göteborg. Lungmedicin var väl representerat med upp-
skattade symposier. Ett stort antal postrar och föredrag presen-
terades och bland dessa valdes de två bästa fria föredragen och 
de två bästa postrarna ut av en jury som denna gång utgjordes 
av professor Sven Larsson och docent Anders Blomberg. Vin-
narna uppmärksammas med diplom och 2 000 kr i prispengar 
från SLMF. Grattis säger vi till pristagarna. Sammanfattningar 
från Martin Sandelin, Carl Axel Karlsson och Erik Thunströms 
arbeten kan ni läsa i det här numret. Helena Forslunds sam-
manfattning får ni vänta på till nästa nummer.

Pris för bästa posters 2010 gick till:
Inhalationssteroider och binjurebarkssvikt
Eva Norrman, Carl-Axel Karlsson och Christer Janson.

Svenska lungcancerstudiegruppen: Prognostisk betydelse av 
hemoglobin, leukocyter och trombocyter hos patienter med icke 
småcellig lungcancer.
Martin Sandelin, Georg Holgersson, Michael Bergqvist, Christer. 
Janson, Simon Ekman, Stefan Bergström.

Pris för bästa föredrag 2010 tilldelades:
Kliniska karaktäristika av revaskulariserade kranskärlssjuka i 
RICCADSA studien: Sömnapné vanligare än obesitas, rökning, 
diabetes och hypertoni.
Erik Thunström. (Helena Glantz, Björn Cederin, Anders Kallryd, 
Jan Ejdebäck, Johan Herlitz, Yüksel Peker)

Patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och rökare 
har en ökad andel cytotoxiska CD103+ T celler i nedre luftvä-
garna.
Helena Forsslund. (Mikael Mikko, Jan Wahlström, Longping 
Cui, Johan Grunewald, Åsa Wheelock, Magnus Sköld)

ROLANd sÖdERHOLM

sLMF pristagare 

SLMFs Vårmöte i Stockholm
6 – 8 april

Läs mer på www.slmf.se
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Betydelse av anemi, leukocytos och trombocytos som 
prognostiska markörer vid icke småcellig lungcancer

Sammanfattning av resultat presenterade som poster på Riksstämman 2010 för Lung och Allergiforum.

sammanfattning
Derangerade provsvar hos patienter med 
lungcancer har ett starkt negativt prog-
nostiskt värde. Standardprover som Hb, 
Lpk och Tpk ger tillsammans viktigt be-
slutsstöd vid individualisering av terapi 
vid NSCLC. Patienter med normala vär-
den för Hb, Tpk & Lpk har i denna studie 
mer än dubbelt så lång överlevnad jämfört 
med patienter som samtidig har anemi, 
trombocytos och leukocytos.

Introduktion
Lungcancer är den vanligaste cancerdiag-
nosen globalt, i Sverige är det den fjärde 
vanligaste (hudcancer ej inräknat). Av alla 
cancertyper är lungcancer den med flest 
dödsfall årligen, både globalt och i Sve-
rige. Av de som diagnostiseras med icke 
småcellig lungcancer (NSCLC) är endast 
c:a 20 % operabla vid diagnos. För majo-
riteten av patienterna blir behandlingen 
således cytostatika med eller utan strål-
behandling. 

För att möjliggöra optimal individualise-
rad terapi är behovet av prognostiska och 
prediktiva markörer av stort intresse i kli-
niken. I denna studie har vi analyserat det 
prognostiska värdet av Hemoglobin (Hb), 
Leukocyter (Lpk) och Trombocyter (Tpk).

Resultat
Mediantiden för överlevnad i det totala 
materialet (n = 1146) var 14,7 månader. 
För patienter med Hb <110 g / L var 
medianöverlevnaden 11,2 månader medan 
medianöverlevnad för patienter med Hb 
>110 g/L var 14,5 månader (p = 0,0032 ). 
Patienter med Lpk >9,0 x109/ml hade 
en median överlevnad på 11,6 månader. 
För patienter med Lpk 3,5 – 9,0 x109/ml 
var medianöverlevnaden 15,4 månader 
(p<0,0001). Patienter med Tpk >350 x109/
ml var medianöverlevnad 11,2 månader. 
För patienter med Plt 150 – 350 x109/
ml var medianöverlevnad 14,9 månader 
(p<0,0001). En tydlig trend till försämrad 
prognos sågs för kombinationer av två 
markörerna. Dock uppnåddes signifikans 
endast för Tpk + Lpk (p = <0.0001) samt 
Hb + Tpk (p = 0.026). För patienter med 
samtliga markörer var överlevnaden halv-
erad (p = <0.0001).

Metod
Normalvärden definierades för Lpk och 
Tpk utifrån dagens normalvärden vid 
Akademiska Sjukhuset. Anemi definiera-
des som Hb <110 g/L.I det totala materia-
let, som består av NSCLC patienter (stadie 
Ia-IV) vilka erhållit kurativt syftande strål-
behandling mellan 1990 – 2000 (inhämtat 
från Sveriges samtliga onkologiska klini-
ker), ingår 1146 patienter. För 833 patien-
ter fanns uppgifter om en eller flera av de 
studerade markörerna, samtliga tre mar-
körer var dokumenterade hos 818 av dessa. 
Riskmarkörerna analyserades var för sig 
och tillsammans i relation till överlevnad.

diskussion
Trenden i lungcancervården går mot allt 
mer avancerade paneler med immunohis-
tokemiska och genetiskt typande paneler. 
Den utvecklingen har lett till (i termer av 
lungcancer) remarkabla resultat främst för 
EGFR-TKI. Dock är metoderna dyra och 
majoriteten av patienterna har ännu ingen 
dramatisk förändring av terapibeslut att 
vänta beroende på resultatet av analy-
serna. Vi har i denna retrospektiva studie 
mätt prognostiskt värde för standardpara-
metrar. Värdet av dessa skall inte under-
skattas då nyligen publicerade resultat i 
NEJM av Temel et. al visade på överlev-
nadsvinst och förbättrad livskvalitet hos 
patienter som tidigt efter diagnos erhållit 
”tidig palliativ vård” utöver standardbe-

handling mot cancersjukdomen (1). För 
klinikern är varje individuell patient en 
utmaning när individualiserad behandling 
skall planeras. Våra resultat ger ytterligare 
parametrer att grunda behandlingsbeslu-
tet på. I ett internationellt perspektiv kan 
kostnadseffektiva prioriteringar baserade 
på status vid insjuknande komma att vara 
nödvändiga i utvecklingsländer som står 
inför ett ökande antal lungcancerfall kom-
mande årtionden.
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Kliniska karaktäristika av revaskulariserade 
kranskärlssjuka i RICCAdsA studien:
sömnapné vanligare än obesitas, rökning,
diabetes och hypertoni

Bakgrund
Obstruktiv sömnapné (OSA) förekommer hos cirka en tredjedel 
av patienter med akut hjärtinfarkt (1) och dessa individer har 
sämre prognos jämfört med kranskärlssjuka utan OSA (2). Re-
vaskularisering, dvs ballonvidgning med stentinlägg (PCI) eller 
by-passoperation, tillämpas i alltför ökande utsträckning hos 
patienter med kranskärlssjukdom och recidivfrekvensen är hög 
under första åren efter interventionen (3). Det är otillräckligt 
känt om OSA kan vara en bidragande orsak till restenosering 
av kranskärlen hos dessa patienter. Förstahandsbehandling av 
OSA är övertrycksandning via mask (CPAP) under sömn. CPAP 
behandling minskar dagtidssömnigheten och förbättrar livskva-
liteten hos sömnapnoiker (4). Majoriteten av kranskärlssjuka 
med OSA upplever dock inte dagtidssömnighet, dvs. är asymp-
tomatiska, och det saknas evidensbaserade resultat huruvida alla 
koronärsjuka bör screenas för OSA och följaktligen behandlas 
med CPAP i sekundärpreventivt syfte.

studieupplägg
Detta projekt, ”Randomized Intervention with CPAP in Corona-
ry Artery Disease and Obstructive Sleep Apnea – RICCADSA” 
är en öppen, randomiserad interventionsstudie med CPAP hos 
revaskulariserade kranskärlssjuka med samtidig OSA (5). Stu-
dien pågår sedan December 2005. Alla revaskuleriserade pa-
tienter inom Skaraborg erbjuds bärbar sömnregistrering med 
kardiopulmonell polygrafi i hemmet och svarar på frågeformulär 
angående dagtidssömnighet (Epworth sömnighetsskala [ESS]). 
Patienter med signifikant OSA med Apne-Hypopne-Index (AHI) 
≥15 per timme går vidare med kompletterande fullständig poly-
somnografiundersökning inneliggande på sjukhus för närmare 
kartläggning av sömnarkitektur, svårighetsgrad av sömnapné 
och dess relation till sömnstadier. På morgonen tas blodprover 
för en rad kardiovaskulära och metabola biomarkörer. UCG-
undersökning görs för bedömning av hjärtfunktion och fråge-
formulär ifylls avseende på livskvalitet, ångest och depression. 
Patienter med betydande dagtidssömnighet (ESS ≥10 på skalan) 
erbjuds CPAP behandling. Patienter som inte är dagtidssömniga 
randomiseras till CPAP eller konservativ behandling (kostråd 

och positionsträning med undvikande av ryggläge). Kranskärls-
sjuka med AHI<5 per timme, dvs ingen OSA, inkluderas också 
med frågeformulär, blodprover och UCG undersökning (Fig 1). 
Totalt har således 513 patienter beräknats ingå i studien. Samtliga 
studiedeltagare undersöks 3 månader respektive 1 år efter studie-
start med blodprover, UCG samt arbetsprov. CPAP följsamhet 
kontrolleras enligt rutinerna med objektiva mätningar 1 månad, 
6 månader och årligen efter studiestart. Klinisk uppföljning sker 
årligen med avseende på primära end-points: kardiovaskulär 
mortalitet, hjärtinfarkt, stroke och behov av ny revaskularise-
ring. Huvudfrågeställningen är således om prognosen för re-
vaskuliserade kranskärlssjuka med OSA förbättras om de får 
CPAP oavsett de är dagtidssömniga eller inte. Om så blir fallet, 
torde OSA behandling ingå i sekundära preventionsmodeller 
hos denna högriskgrupp. Sekundära frågeställningar är bl.a 
effekt av CPAP på hjärtfunktion, arbetskapacitet, livskvalitet, 
kardiovaskulära och metabola variabler 3 månader respektive 1 
år efter behandlingsstart. Polysomnografiska och kliniska vari-
abler mellan sömniga och icke-sömniga sömnapnoiker liksom 
följsamhet med CPAP behandling jämförs också mellan grup-
perna under studieperioden. 

Patientrekrytering till RICCADSA-studien är avslutad 31 
December 2010 och uppföljningen kommer att fortsätta till 
31 December 2012. Delar av RICCADSA- protokollen kom-
mer att ingå i två planerade avhandlingar av doktoranderna 
Helena Glantz respektive Erik Thunström. Vid Läkarstämman 
i Göteborg 1 December 2010 presenterade Erik Thunström i 
föredragsform kliniska karaktäristika av revaskulariserade krans-
kärlssjuka i RICCADSA studien medan Helena Glantz hade en 
posterpresentation om hjärtfunktion i RICCADSA kohorten 
med sömnapné. 

Preliminära resultat
Resultaten var grundade på preliminära analyser på kohorten 
per 31 juli 2010. Bland 1270 nyligen revaskulariserade krans-
kärlssjuka inom Skaraborg, 650 (51 %) ville vara med och hade 
genomgått sömnregistrering per det datumet. OSA förekom hos 
64 % och non-OSA hos 15 %. Patienter med borderline OSA, dvs 

yüksel Peker
Docent, adjungerad lektor i kardiologi vid avd akut 
och kardiovaskulär medicin, Sahlgrenska akademin, 
GU/Östra & Överläkare vid sömnmedicinska enheten, 
Skaraborgs sjukhus, Skövde
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AHI 5-15/h (18 %) och individer med dominerande centrala ap-
néer med Cheyne-Stokes andning (3 %) inkluderades ej i studien. 
Förekomsten av OSA var vanligare än de traditionellt kända risk-
faktorerna för kranskärlssjukdom (Figur 2). 

Såsom det framgår av Tabell 1 var OSA- patienterna något 
äldre, hade högre förekomst av obesitas, hypertoni, diabetes 
mellitus och förmaksflimmer. Hos icke-sömnapné gruppen var 
rökning och lungsjukdom högre jämfört med det hos OSA-
patienterna. Inom OSA gruppen var 62 % icke-sömniga men de 
skiljde sig inte från sömniga OSA patienter när det gäller övriga 
kliniska karakteristika bortsett från obesitas (Tabell 2).

sammanfattning
Enligt dessa preliminära data är förekomsten av OSA högre än 
de flesta kända riskfaktorerna hos revaskulariserade kranskärls-
sjuka och dessa individer har även hög komorbiditet. Det bör 
påpekas att denna studie är ingen prevalensstudie och patien-
ter som ville vara med studien kan ha varit just individer med 
anamnes på snarkning och bevittnade andningsuppehåll, vilket 
kan vara en viktig bidragande orsak till den högre prevalensen 
av OSA i kohorten. Å andra sidan var alla patienter informerade 
om att individer utan OSA skulle också inkluderas och följas upp 
enligt ovan. Med tanke på att cut-off värden för AHI för OSA 
diagnos var något högre än det normalt använda värdet (AHI 
10 per timme) och att majoriteten av OSA patienter (62 %) var 
asymptomatiska torde dessa siffror ändå återspegla OSA som 
en viktig prognostisk faktor hos denna grupp av patienter. Det 
kvarstår att se om CPAP behandling förbättrar prognosen hos 
revaskuleriserade kranskärlssjuka med OSA oavsett dagtids-
sömnighet vid baseline. 
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Figur 1

Figur 2
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Inhalationssteroider och binjurebarkssvikt
Carl-Axel Karlsson Lung- och allergikliniken, Akademiska, Uppsala 
Eva Norrman Lung- och Allergikliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå 
Christer Janson Inst. för medicinska vetenskaper, Lungmedicin och allergologi, Uppsala Universitet

Inhalationssteroider har ett grund-
murat rykte som mycket säkra lä-
kemedel med få biverkningar. Det 

finns ett begränsat antal fallrapporter 
där medicineringen medfört sekundär 
binjurebarkssvikt. Merparten av de 
drabbade har varit barn.

Ett pilotfall av binjurebarksinsufficiens 
relaterad till inhalationsbehandling med 
budesonid upptäcktes för ett par år sedan 
i Umeå. Det gällde en yngre kvinna som 
upplevde en remarkabel förbättring av 
hälsotillståndet efter kortisonsubstitution. 
Dr Eva Norrman handlade fallet.

Under loppet av ett drygt år diagnostisera-
des på Akademiska sjukhuset sekundär bi-
njurebarkssvikt hos ytterligare två astma-
tiker behandlade med inhalationssteroid.
Fall 1: 37-årig man, astmadebut i tonåren.
• Inhalationssteroider i 20 år.
• Infektionsbenägenhet medfört ökning 

av flutikasondosen till 750 mikrogr x 
2 sedan ett drygt år. Tre kortisonkurer 
under loppet av 1½ år.

• S-kortisol 23 resp 3,2 nmol/L, ACTH 
lågt.

• Synacthentest: maxnivå 106 nmol/l.
Diagnos: sekundär binjurebarkssvikt.

Fall 2: 63-årig kvinna, astma sedan 1996.
• Inhalationssteroider (budesonid) lika 

länge.
• Sept 2009 byte till flutikason 1000 mik-

rogr x 2.
• Orsak: bristfällig astmakontroll.
• Kortisonkur i januari 2010.
• Fr o m våren 2010 trötthet.
• Augusti 2010 uppmättes två separata 

s-kortisolvärden på 40 nmol/L. ACTH 
lågt.

• Synacthentest: maxnivå 162 nmol/L. 
Diagnos: sekundär binjurebarkssvikt.

sammanfattning
Doseringen av inhalationssteroid över-
skred den rekommenderade i båda fal-
len. En annan gemensam nämnare är 
att steroiden ifråga var flutikason. Efter 
insättande av kortisolsubstitution har ob-
serverats ökat välbefinnande och bättre 
astmakontroll.

När finns anledning mäta kortisolnivån 
vid behandling med inhalationssteroid? 
Förslagsvis: vid dosering över den rekom-
menderade, bristande astmakontroll, efter 
frekventa perorala kortisonkurer eller vid 
symtom som ger misstanke om binjure-
barksinsufficiens.

CARL-AxEL KARLssON

Fotnot: Referensintervall för s-kortisol: 
Kl 07-10: 170-540 nmol/L. Kl 16-20: 60-330 nmol/L

Riksstämman 2010
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Vårmöte
14:e april 2011

Det är en stor glädje för oss som jobbar i Uppsala 
att hälsa Er alla välkomna till Vårmötet 2011 för 

Svenska föreningen för Allergologi.
Efter 7 års väntan så är det åter dags att möta våren 

och allergiforskningen i Uppsala.

Teman i vår är Små luftvägar, Astma som inte är 
astma och Födoämnesallergi.

Förutom ett spännande vetenskapligt program, så 
har vi tänkt oss lite kvällsaktiviteter och ett 

förhoppningsvis vackert vårväder.

För mer information och anmälan gå in på
www.sffa2011.se

Välkomna

Christer Jansson och Lennart Nordvall
Ansvariga lokal programkommitté
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Hur fungerar rökavvänjningsarbetet?

Rökavvänjning är det mest kostnads-
effektiva sättet att förbättra individers 
och gruppers hälsa som existerar. vilket 
väl rimligen borde vara drivkraft nog, 
både på individ-, vård- och samhälls-
nivå. Men riktigt så enkelt är det inte i 
verkligheten. Trots att vi vet exakt vilka 
vinster vi kan göra. trots att beprövade 
metoder och läkemedel finns går ut-
vecklingen i sverige inte nödvändigtvis 
framåt i den takt eller med den kraft 
man skulle kunna vänta sig av ett land 
som vårt.

Pfizer AB, sverige anordnade under 
Tobaksfria veckan i slutet av november 
2010 tre halvdagsseminarier – i stock-
holm, Göteborg och Malmö – med syf-
tet att belysa viktiga frågeställningar 
och att inspirera alla som arbetar med, 
eller driver frågor kring rökavvänjning. 
Huvudtalare var Andy McEwen, chef för 
brittiska National Health service’ cen-
trum för rökavvänjning och utbildning, 
som berättade vad som gjort England 
världsledande på rökavvänjning. Från 
sverige medverkade Gert Paulson, lära-
re och forskare med hälsoekonomi som 
specialitet och skånes tobaksansvarige, 
lung- och allergiläkaren stefan Willers 
(undertecknad). samtliga tre mötesda-
gar avslutades med livliga och givande 
paneldiskussioner. En skrift som i de-
talj beskriver symposierna kommer att 
publiceras. Nedan redovisas innehållet 
i mitt inlägg.

Framgångsrik rökavvänjning kräver 
samverkan
Vilka av vårdens instanser har egentligen 
ansvaret för att hjälpa rökare att sluta?

Blotta det faktum att specialistvård 
existerar påverkar hur resten av vård-
apparaten ser på och engagerar sig i sina 
patienters rökstopp. Det är inte självklart 
att ens vårdinstanser som har ett påtag-
ligt medicinskt intresse av att ha rökfria 
patienter erbjuder rökstoppsstöd, trots 
att rökfrihet påtagligt minskar riskerna 
vid t.ex. en operation.

Jag menar att samverkan inte bara är 
önskvärd, utan nödvändig för att nå op-
timala resultat, och har goda exempel på 
det från min hemmaplan. 

– De breda insatserna inom Region 
Skånes vårdprogram för rökavvänjning 
har bland annat resulterat i att 66 pro-
cent av våra (rökande) hjärtinfarktpatien-
ter idag är rökfria efter ett år (se figur 1). 

Figur 1

Figur 2

�
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OBS!  Tobaksberoende är en återfallssjukdom

5 A MI
ASK, ADVICE, ASSESS, 
ASSIST & ARRANGE

Motiverande samtalOCH

1. NRT

3. Bupropion

2.Vareniklin

• Systematisk 
omhändertagande

• Kvalitetssäkring med 
uppföljning

Rökfria!

Figur 3

Viktiga delar i behandlingen
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Systematisk uppföljning som är ledord i 
rökavvänjningsarbetet i region Skåne är 
orsaken till de goda resultat som nåtts vid 
Hälsoenheten SUS Lund; sedan 2003 har 
vi uppnått minst 36 % rökfrihet hos våra 
patienter 12 månader efter intervention. 
I en aktuell studie där vi kunde följa 204 
hjärt-/lungpatienter i ett år med kontroll 
för selektion och bortfall fann vi att dessa 
siffror är möjliga att uppnå med dagens 
rökavvänjningsmetoder (Willers et al 
2011; SRNT in press, se figur 2).

I Region Skåne har alla vårdenheter ett 
generellt krav på sig att arbeta hälsoinrik-
tat. Detta innebär bland annat att man ska 
jobba systematiskt med livsstilsfrågor, av 
vilka rökavvänjning naturligtvis är högst 
central. 

Den skånska modellen bygger på syste-
matiskt omhändertagande och kvalitets-
säkring, inklusive uppföljning. Utbildning 
i tobaksavvänjning är också en viktig del. 
Sådan utbildning ges via Hälsoenheten 
SUS Lund och även i Göteborg och Stock-
holm.

Arbetet bedrivs av alla vårdenheter, 
men ambitionsnivån varierar mellan olika 
enheter och personalkategorier (se figur). 
På den lägsta nivån ska alla medarbetare 
kunna ge råd och informera, och den pa-
tientansvarige allmänläkaren har till upp-
gift att ställa diagnos och erbjuda hjälp. 
På mellannivån kan rökavvänjningsskö-
terskor, helst diplomerad efter tobakskurs, 
behandla den tobaksberoende patienten, 
medan hälsoenheterna kan ge den allra 
mest intensiva behandlingen, inklusive 
i internatform. Bildande av rökavvänj-
ningsteam vid särskilda tillstånd ex KOL, 
hjärtinfarkt, graviditet etc är ett av fram-
gångsrecepten (se figur 3).

Många aktörer samverkar
Ett stort antal av vårdens aktörer sam-
verkar i hälsoenheternas arbete: allt från 
regionens primärvårdsområden och sjuk-
hus via Lunds universitet och kommun till 
olika yrkesföreningar mot tobak. Viktiga 
steg i behandlingen är ”de fem A:na” (Ask, 
Advice, Assess, Assist och Arrange) för 
inledande patientcentrerad rådgivning, 
motiverande samtal, läkemedel (NRT, 
vareniklin och bupropion) samt omhän-
dertagande och kvalitetssäkring med upp-
följning. Stödsamtal med den egna vård-
enhetens personal efter det att läkemedel 
förskrivits anses särskilt viktigt. Det finns 
således evidensbaserade metoder som ger 
goda resultat. 

dålig återväxt är ett problem
Förklaringen till framgångarna i stor ut-
sträckning handlar om bra och aggressiv 
uppföljning. I Lund går vi på patienterna 
med erbjudanden om rökstoppshjälp re-
dan på hjärtintensiven. 

Men det är inte självklart att vården-
heter som har allt att vinna på rökfria pa-
tienter är självklart beredda att satsa på 
rökavvänjning som ett inslag i den egna 
verksamheten. Kirurger vill till exempel 
gärna ha rökfria patienter på sina ope-
rationsbord, men intresset för att själva 
delta i arbetet mot rökning har tidigare 
varit svalt. Är problemet att vården fort-
farande inte vet varför man ska jobba med 
rökavvänjning? Det kan bero på att läkar-
utbildningen idag har totalt en (1) timme 
rökavvänjning på schemat? En ändring är 
på gång ex. i Lund (och på fler ställen i lan-
det) bedrivs ortopedprojekt som erbjuder 
patienter som ska opereras för bl.a. artros 
rökavvänjningshjälp. 

Vad det nu än beror på, kan man 
konstatera att återväxten när det gäller 
tobaksläkare är oroväckande dålig. Spe-
cialiseringen har hitintills haft låg status 
och saknar egentliga befordringsvägar. 
Tillsammans utgör detta ett problem när 
det gäller framtidens arbete med tobaks-
avvänjning. 

Det finns tre sätt att maximera resul-
tatet av de effektiva metoder som redan 
finns: tobaksavvänjning måste prioriteras 
högre. uppdrag och ansvar måste tydlig-
göras och speciella livsstilsenheter inrät-
tas, resurserna måste ökas och omges 
med en tydligare struktur för hur de ska 
fördelas.

sTEFAN WILLERs
Överläkare och docent,

Hälsoenheten och Lung- och allergikliniken,
SUS Lund

Ni är svaret på utsatta barns önskan om en bättre framtid. 
Tack vare företag som tror på att investera långsiktigt kan vi ge 

så många barn som möjligt ett hem, en familj och utbildning. 

Bli fadderföreTag på www.sos-BarNByar.se/foreTag

Vi kan lova lönsamhet på 
 långsiktiga investeringar.
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Förändringens vindar
– tuberkulosvården inte längre en 

självklarhet för lungmedicinen

Lungmedicinen har ju sina rötter i sana-
torievården och tills för några år sedan 
hade de lungmedicinska klinikerna 
fortfarande huvudansvaret för tuber-
kulosvården, från diagnostik, behand-
ling och smittspårning. På senare tid 
har infektionsklinikerna tagit över mer 
och mer av vården. För att få en klarare 
bild av det aktuella läget i hela landet 
skickade sLMF en enkät till alla chefer 
för de lungmedicinska enheterna.

Svaren ger en mycket blandad bild 
av läget. Det är många enheter 
som har lämnat över huvudan-

svaret till infektion de senaste åren och 
den absolut viktigaste anledningen är 
bristen på lungläkare. Det framkommer 
mycket olika åsikter om lungmedicinen 
ska behålla tbc-vården eller inte. Många 
chefer poängterar att det är relativt få 
fall per år det handlar om och då är det 
bra att samla vården på ett ställe. En del 
påpekar också hur resurskrävande tbc-
verksamheten har blivit i takt med ökat 
antal asylsökande. I och med kopplingen 
till HIV/AIDS där läkemedelsbehand-
lingen är komplicerad och infektions-
läkarna har den samlade kompetensen 
tycker flera att det är naturligt att infek-
tionsläkarna även sköter de andra fallen. 
Dessutom är ju tuberkulos en smittsam 

sjukdom! Även den allt ökande ande-
len av multiresistent tuberkulos gör 
behandling allt mer komplicerad och 
det är också ett argument för att samla 
kompetensen på ett ställe oavsett om 
det är hos lung- eller infektionsmedicin.
På de enheter som släppt tuberkulosvår-
den finns det chefer som sörjer förlusten 
medan andra tycker det är skönt att slippa 
ansvaret.

I stort framkommer att många chefer 
fortfarande tycker att det är en självklarhet 
att lungmedicin ska ha huvudansvaret för 
vården, både pga av tradition men också 
p.g.a. lungmedicinarnas breda kompetens 
kring handläggning av lunginfiltrat/lung-
infektioner. 

Några av dem som släppt tbc-vården 
påpekar att kompetensen att upptäcka 
tbc minskar och även kompetensen att 
behandla atypisk mykobakterios (den in-
fektionssjukdomen sköts fortfarande av 
lungmedicin på de flesta ställen). 

Många poängterar det goda samarbe-
tet med infektionsklinikerna. Det finns 
ju även ett samarbete med barnmedicin, 
smittskyddet och flyktinghälsan. Även 
tbc-sjuksköterskans viktiga roll fram-
hävs, hon/han fungerar oftast som spin-
deln i nätet och samlar på sig en unik 

kompetens. Många återbesök kan skötas 
av sjuksköterskan. Man påpekar att man 
inte har tagit vara på den kompetensen vid 
organisatoriska förändringar. 

I enkätsvaren framkommer att det skulle 
vara angeläget att bilda ett nationellt kom-
petenscenter oavsett om det hamnar på 
lung- eller infektion med syfte att kunna 
samråda om multiresistens, läkemedelsö-
verkänslighet m.m. 

För en del har tuffa sjukhusomorgani-
sationer inneburit att man inte längre har 
isoleringsrum på lungavdelningarna utan 
det finns på infektion. 

Stockholm organiserade om tbc-vården 
för några år sedan och den sköts numera 
av infektion. Omorganisationen var inte 
utan problem men nu verkar den satt sig 
och fungerar bra.

I Göteborg har lungmedicinen huvud-
ansvaret för vuxna patienter men sluten-
vårdsplatserna ligger på infektion som 
också tar hand om extrapulmonell tbc. 
Barnmedicin sköter alla barn. En utred-
ning pågår som föreslår ett regionalt tb-
centrum med organisatorisk koppling till 
infektion men med bemanning av både in-
fektion och lungläkare. På övriga sjukhus 
i Västra Götalandregionen har infektion i 
stort sett tagit över ansvaret.

Hällnäs sanatorium. Foto: Mikael Lindman
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Lungklinikerna i Malmö och Lund slogs 
ihop april 2009. Det fanns olika traditio-
ner i Malmö och Lund och det har man 
valt att behålla. I Malmö sköter infektion 
sedan många år tbc-vården men i Lund är 
det lungmedicin. Det har diskuterats att 
en enhet skulle ta över allt men nuvaran-
de organisation fungerar bra. Bl.a. finns 
möjlighet att klara belastningstoppar, man 
kunde utan problem sköta en smittspår-
ning av 500 nyfödda barn med mödrar 
efter ett tbcfall hos en lokalvårdare på BB. 

I övriga Skåneregionen, som i Helsing-
borg, delar lung- och infektion på utred-
ning och behandling, inneliggande vård 
sker på infektion. Vid Centralsjukhuset i 
Kristianstad sköter infektion all tb-verk-
samhet.

Vid region/länssjukhusen i Uppsala, 
Linköping, Umeå, Gävle, Sunderby och 
Jönköping finns den traditionella orga-
nisationen kvar, dvs lungmedicin har hu-
vudansvaret även om slutenvårdsplatser 
kan finnas på infektion. Tbc i kombination 
med HIV/AIDS sköts av infektion.

I Örebro, Karlskrona, Halmstad, Växjö 
och Eskilstuna har lungmedicinen lämnat 
över huvudansvaret till infektion. I Falun 
delar man på ansvaret men har funde-
ringar på att lämna över till infektion p.g.a 
läkarbrist. I Karlstad håller infektion på att 
ta över mer och mer. I Norrköping finns 
ingen lungmedicinsk klinik, infektions 
sköter tbc sedan många år. På Gotland 
sköts all lungmedicin inkl tuberkulos på 
infektion också sedan många år.

INGER dAHLéN
Verksamhetschef lung- och allergikliniken 

Akademiska sjukhuset Uppsala
Sammankallande i SLMFs chefsförening och 

tillsammans med Lennart Nilholm i Örebro den 
som skickade ut enkäten.

Annons
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sPUR i spanien
Inspektion av specialistutbildningen i allergologi i spanien och Portugal

Inspektion av specialistutbildningen för läkare är i Sverige 
känt under namnet SPUR. Verksamheten initierades av 
Sveriges läkarförbunds Specialistutbildningsråd (SPUR) 

1992 med syftet att höja kvaliteten i specialistutbildningen. 
Inom EU är utbildning nyckeln till framgång – för enskilda 
personer och för hela unionen. EU:s organ för medicinska 
specialiteter, UEMS (Union Européenne des Médicins Spé-
cialistes, European Union of Medical Specialists), f.n. inne-
fattande 38 godkända ”EU-specialiteter”, bedriver också 
”SPUR-inspektion”. Inspektionerna kallas vanligen ”visita-
tion”. Resultatet av visitationerna meddelas allergifören-
ingarna och de visiterade klinikerna i respektive land. Al-
lergispecialiteten inom EU heter ”Allergology and Clinical 
Immunology” och finns för närvarande företrädd i 16 av 27 
EU-länder. Inom UEMS:s sektion för Allergologi och Klinisk 
immunologi har två visitationer genomförts, en i Portugal 
(november 2008) och en i Spanien (november 2010). Ordfö-
rande vid visitationerna var Jan de Monchy, Holland. Övriga 
medlemmar i visitationskommittén (visitation committee) 
kom från Frankrike, Portugal, Polen, Spanien och Sverige 
(författaren). Jag skall här försöka förmedla några allmänna 
intryck från visitationerna.

Liksom i Sverige bygger SPUR-inspektionerna inom UEMS på 
frivillighet. Först ut att anmäla sitt intresse var Portugal som har 
en mångårig allergologitradition. Landet har cirka 10 miljoner 
invånare, något mer än Sverige. Den portugisiska allergifören-
ingen (motsvarigheten till svenska Sektionen för Specialiteten 
Allergologi, SSA) stod som värd. Specialistutbildning av 32 läka-
re fortgick 2008 på 6 olika utbildningskliniker (training centres). 
Visitationen begränsades av tidsskäl till fyra utbildningssjukhus 
i Lissabon och Coimbra. I Spanien, med 45 miljoner invånare, 
pågick 2010 utbildning av 48 läkare på 34 utbildningskliniker. 
Visitationen begränsades till tre större sjukhus i Madrid och 
Barcelona med vardera 5 – 8 läkare under utbildning. Liksom 
i Sverige får respektive klinik före besöket fylla i en ”självde-
klaration” innefattande klinikens läkare och övriga resurser av 
betydelse för utbildningen.

den vanligaste gången vid visitationerna har varit att först besö-
ka klinikchefen (programme director) som presenterar kliniken 
och dess verksamhet, tester, provokationer, behandlingar mm. 
Därefter sker samtal med de yngre läkarna (trainees). Detta sker 
i separat rum för att de ska kunna tala fritt utan yttre påverkan. 
Därefter har vi reserverat tid hos sjukhusdirektören (hospital 
manager) för att fråga om allergiklinikens och specialitetens 
ställning, framtidsplaner mm. Till sist har vi samtalat med hela 
personalstyrkan (allergology staff), fr.a. med de allergispecialis-
ter som haft uppgifter som handledare. 

Vid visitationen har fr.a. följande moment betonats:
1. Fritt och öppet samtal med de yngre läkarna om hur specia-

listutbildningen och handledningen fungerar.
2. Inspektion av öppenvårdsmottagning, sluten vård, laborato-

rium, datorisering, bibliotek mm.
3. Journaler, hur diagnostik och behandling beskrivs och hur 

patientfallen analyseras och diskuteras (den intellektuella 
processen).

4. Klinikens dokument för diagnostik och behandling, omhän-
dertagande av anafylaxi och andra akuta tillstånd, protokoll 
för hudtest, immunterapi mm.

Visitations-kommittéen i Barcelona 2010. 
Från vänster Jan de Monchy Holland, Olle Löwhagen Sverige, Marek 
Niedoszytko Polen, Gabrielle Pauli Frankrike och Rosado Pinto Portugal. 
Saknas på bilden Jacques Gayraud Frankrike

Visitation I Coimbra Portugal 2008. Jan deMonchy leder samtalet 
med läkare under specialistutbildning.
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Att komma som SPUR-inspektör till ett annat land är en grann-
laga uppgift, man möter en annan tradition och ett annat språk. 
Det gäller att försöka skapa en ”win-win-situation”. Specialistut-
bildningen i Portugal och Spanien är medicinskt sett ganska lik 
den i Sverige. Man har samma problem med allergi och annan 
överkänslighet men allergenen är delvis annorlunda och sät-
tet att jobba skiljer sig en del från svenska förhållanden. Privat 
sjukvård är vanligare i dessa länder men specialistutbildning 
sker likvärdigt på både privata och offentliga sjukhus, det vik-
tiga är god handledning och tillgång till patienter och relevanta 
metoder. På några sjukhus var det brist på sjuksköterskor och 
sekreterare. Detta medförde ökad belastning på läkarna som 
redan var tyngda av långa vårdköer. Ett exempel på bristen på 
sekreterare var att många remissvar till inremitterande läkare 
inte blev skrivna. Detta försämrar självklart samverkan mellan 
primär- och sekundärvård. Som viktigaste orsak till personal-
bristen angavs låga löner. Väntrummen var på alla ställen fyllda 
med patienter från tidiga morgonen och vi kunde på en mot-
tagning se hur tolv läkemedelsprovokationer utfördes samtidigt 
under överinseende av en och samma läkare. Som kontrast till 
de överfyllda väntrummen på förmiddagarna kunde vi (liksom 
i Sverige) se helt tomma väntrum efter klockan 16, vilket ter sig 
paradoxalt när vårdköerna är långa. 

I sverige sker specialistutbildning i allergologi utifrån två bas-
specialiteter, internmedicin och pediatrik. I vissa EU-länder är 
utbildningen ”horisontell”, dvs man utbildar sig till allergolog 
både för vuxna och barn. Spanien är ett exempel på detta. Efter 
läkarexamen kan man bli antagen till en ”ST-tjänst” i allergologi 
och följa en utbildningsplan omfattande fyra års specialistut-
bildning. Planen anpassas ofta individuellt efter läkarens tidi-
gare verksamhet och erfarenhet. En utbildningsplan kan t.ex. 
innefatta internmedicin 6 månader, pediatrik 6 mån, allergologi 
24 mån. Under tiden deltar man i sjukhusets jourtjänstgöring. 
Randutbildningen kan t.ex. bestå av dermatologi 4 mån, lung-
medicin 3 mån, öron-näsa-halssjukdomar 3 mån och klinisk im-
munologi 1 mån. Genom samtidigt jourarbete kunde veckoar-
betstiden bli längre än vad gällande EU-regler egentligen tillåter.

Allmänt tyckte vi att utbildningsklimatet i de båda länderna var 
mycket gott men det fanns klara förbättringspotentialer. Både 
positiva och negativa omdömen meddelades och diskuterades 
med landets allergiläkarförening och med respektive visiterad 
klink. På den positiva sidan noterades bl.a. att allergologutbild-
ningen befann sig på en hög nivå och med god handledning samt 
att utbildningen fick gott stöd av respektive lands allergiläkar-
förening (motsvarigheten till SFFA och SSA). 

Fördelen med inspektion av kollegor från andra lärosäten och 
andra länder är att man kan tillföra andra erfarenheter och se 
saker med ”nya ögon”. Lyckas man åstadkomma en ”win-win-
situation” bör utbildningen avsevärt kunna förbättras. I de nya 
rekommendationerna för specialistutbildning i Sverige förordas 
också SPUR-inspektion.

OLLE LÖWHAGEN
Professor, Sahlgrenska Akademin

miljoner 
människor har 
malaria. vi 
har effektiv 
behandling. 
har du 50 kr?

Läkare Utan Gränser fi nns på plats runt 
om i världen för att hjälpa människor 
som drabbats av kriser, krig eller andra 
katastrofer. Varje minut dör två barn av 
malaria, bara i Afrika. Trots att malaria-
behandling för ett barn bara kostar fem 
kronor. Sms:a LÄKARE till 72990 för 
att skänka 50 kronor, lämna ett bidrag på 
www.lakareutangranser.se eller via 
plusgiro 900603-2 så gör du en insats där 
nöden är som störst.



Annons
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Cystisk fibros – goda resultat i sverige

Cystisk Fibros
Cystisk Fibros (CF) är en relativt vanlig 
autosomal, recessivt ärftlig sjukdom. Un-
gefär 1/37 personer i Sverige är bärare och 
incidensen i vårt land är 1/5600 levande 
födda barn1, vilket är betydligt lägre än i 
övriga Europa2. CF beskrevs första gången 
under 30-talet, men kallades då Cystisk 
Pancreasfibros. I slutet av 80-talet hittade 
man vad man då trodde var mutationen i 
den defekta genen som orsakar sjukdomen. 
Idag har fler än 1600 mutationer i den de-
fekta genen definierats som alla ger CF3.

CF är en progressiv sjukdom som drab-
bar många olika organ4. De vanligaste 
symptomen hos små barn kommer från 
mage och tarmar, dålig tillväxt är vanligt. 
Redan vid spädbarnsålder kan symptom 
från luftvägarna synas, symptom som till-
tar med ålder. Men, det har visats i många 
studier att luftvägarna är sjuka långt innan 
symptom uppträder. Det finns mätningar 
som visar tydlig påverkan på andnings-
funktionen redan vid några veckors ålder 
hos spädbarn som till synes inte har någon 
påverkan på andningen5. Dåligt energi-, 
vitamin- och mineralupptag, kronisk 
kolonisering och kronisk inflammation i 
luftvägarna är en destruktiv process som 
tär på muskelstatus, bentäthet och fysisk 
kapacitet. Många har problem med åter-
kommande sinuiter. Men symptom från 
andra organ såsom CF-relaterad diabe-
tes, pancreatit, akuta smärtattacker från 
mag- tarmkanalen och ledvärk förekom-
mer också, liksom symtom från levern. 
Förr var CF en barnsjukdom eftersom så 
få uppnådde vuxenålder. Men, med den 
behandling vi erbjuder idag förväntas de 
flesta leva ett långt liv och är i högsta grad 
en angelägenhet också för vuxenmedicin1. 
Hur länge en individ med CF kan leva va-
rierar dock en hel del i världen.

Hypersekretion i luftvägarna
Den defekta genen går under namnet 
CysticFibrosisTransmembrane Regulator 
som består i en kloridkanal i slemhinnor6. 
Kloridkanalerna finns inte, fungerar inte 
eller fungerar otillräckligt vid CF, vilket 
innebär att natrium reabsorberas från 
slemhinnans yta och med det följer vat-
ten7. Därmed minskar det vätskeskikt på 
luftvägsväggarnas slemhinna där ciliernas 
rörelser normalt sett flyttar slem mot sval-
get, tillsammans med de mikroorganismer 
och smuts som vi andats in (mucociliär-
clearance). En för låg nivå på vätskeskiktet 
ger inte utrymme för ciliernas funktion 
och därför fungerar inte mucociliäraclea-
rance hos individer med CF7. Detta leder 
till slemstagnation, vilket redan från bör-
jan kan irritera till inflammation i luftvä-
garnas slemhinna. Eventuellt produceras 
dessutom mera slem, vilket är eller snabbt 
blir segare än normalt pga reabsorptionen 
av natrium och vatten. 

De mikroorganismer som får bli kvar 
i luftvägarna orsakar infektioner som 
snart blir kroniska och som ger kronisk 
inflammation. Komponenter i den kro-
niska inflammationen skadar luftvägarnas 
väggar och lungvävnaden, vilket ger luft-
vägsinstabilitet, cystor och bronkiectasier. 
Den destruktiva processen i lungor och 
luftvägar gör att ca 85 – 90% av alla med 
CF dör förr eller senare av respiratorisk 
insufficiens, om de inte erbjuds lungtrans-
plantation. 

Behandlingen
Basbehandlingen av CF innefattar många 
olika delar; närings- och energirik kost, 
tillskott av matsmältningsenzymer, tidigt 
insättande och flitigt användande av anti-
biotika, rikligt med psykosocialt stöd och 
sjukgymnastik8. Sjukgymnastik har alltid 

varit en viktig del av behandlingen. Förr 
bestod den endast i slemevakuering från 
luftvägarna med hjälp av andningsöv-
ningar, därav namnet ”andningsgymnas-
tik”. Det fanns bara en slemevakuerande 
metod att tillgå, ”dränageläge med bank-
ning och vibrationer”. En sjukgymnast el-
ler förälder ”bankade” och vibrerade lätt 
med händerna på bröstkorgens alla sidor 
medan patienten andades djupa andetag 
liggande i flera olika positioner. Fysisk 
ansträngning orsakade hosta och indivi-
der med CF rekommenderades därför att 
inte anstränga sig och barn befriades från 
skolgymnastik.

Redan på 60-talet fanns det ett par CF-
centra i världen som talade för fysisk ak-
tivitet i behandlingen, men det slog aldrig 
igenom. Idag är man ganska överens om 
att fysiskträning är en viktig del av den 
sjukgymnastiska behandlingen vid CF. 
Fortfarande, om fysisk träning rekommen-
deras, så är det för att läggas till utöver den 
tidskrävande ”andningsgymnastiken”. På 
många ställen i världen används fysisk trä-
ning endast som rehabiliterande insats när 
patienters kondition har avtagit ordentligt. 
Men i Sverige, med start i Lund, fanns det 
en önskan att göra sjukgymnastiken mera 
tidseffektiv och andningsgymnastiken ro-
ligare. Redan i slutet av 70-talet hade pa-
tienter berättat för sjukgymnast och läkare 
att det var lättare att hosta upp slemmet 
efter att de sprungit. I en 18 månader lång 
studie som avslutades 1983 kunde man 
visa att fysisk aktivitet tillsammans med 
forcerade utandningar (s.k. ”huffar”) och 
hosta var lika effektiv som den gamla sor-
tens behandling9. Efter 1983 avvecklades 
därför den äldre passiva behandlingen i 
vårt land. I resten av världen var den fort-
farande den vanligaste under många år 
därefter. För barn under 5 år anser många 

»Med den behandling vi erbjuder idag förväntas de flesta leva ett långt 
liv och är i högsta grad en angelägenhet också för vuxenmedicin. « 

�
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Tab 1 
Demographics for the CF population (7 – 62 years old) when divided due to age at the start of the 3 
year study period (n=369). 11

Figure 1
The mean (SD) PeakWorking Capacity (PWC) %predin the three different groups based upon FEV1 
%pred at the start of the study. The number of patients located in each group as well as the number 
of females and males (F/M) in each group are presented.12
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fortfarande att dränageläge med bankning 
och vibrationer är det enda möjliga alter-
nativet. 

Men, under 80-talet utvecklades några 
andra nya andningsgymnastiktekniker 
i Europa och numera har vi många tek-
niker att välja emellan10. För de patienter 
där fysisk träning inte är den bästa tek-
niken för slemmobilisering finns således 
andra tekniker att välja emellan. För dessa 
individer läggs fysisk träning till utöver 
slemmobiliseringen. Men målen med den 
fysiska träningen skiljer sig mycket åt i 
olika delar av världen, att bevara, att före-
bygga eller att rehabilitera. Vårt primära 
mål med behandlingen är att förebygga 
täta infektioner och minska progress av 
lungsjukdomen, att bevara rörlighet och 
styrka, samt bygga upp och bibehålla god 
bentäthet och arbetsförmåga.

Förutom slemevakuerande behandling 
och fysisk träning består sjukgymnastiken 
också av inhalationsbehandling och konti-
nuerlig utbildning av såväl patienter som 
anhöriga.

CF i sverige
I en nationell studie framkom att över-
levnaden i Sverige är hög1. Knappt en 
individ/100 individer/år hade vid sam-
manställningen avlidit under det senaste 
decenniet och genomsnittsåldern vid 
dödstillfället var då 26 år. Utifrån den en-
kät som skickades till patienter framkom 
att 97 % av alla patienter med CF har kon-
takt med ett av landets fyra CF-centra, vil-
ket är en mycket hög andel och sannolikt 
en viktig orsak till det goda resultatet. Av 
dem som avslutat skola/utbildning arbe-
tade 75 % hel- eller deltid och 22 % av de 
vuxna (≥18 år) hade egna barn1.

Från 7 års ålder gör alla patienter med 
CF i Sverige s.k. årskontroller, som bl.a. 
innefattar ett maximalt arbetsprov på 
ergometercykel och en omfattande lung-
funktionsundersökning. En sammanställ-
ning av lungfunktionen från landets fyra 
CF-centra visade att både de yngre (7 – 17 
år) och de vuxna (≥18 år) har bättre lung-
funktion jämfört med andra resultat som 
publicerats, tab 111. Endast 41 % av alla 
individer med CF var kroniskt infekte-
rade med den svårbehandlade bakterien 
Pseudomonasaeruginosa (PsA), vilket är 
en liten andel jämfört med andra speciellt 
med hänsyn till att den studerade popu-
lationen innefattade så många fler vuxna 
individer än vad många liknande studier 
har gjort. Vi kunde bekräfta att de patien-
ter som är kontinuerligt infekterade med 
PsA hade sämre lungfunktion än de utan 

PsA. I genomsnitt var den årliga försäm-
ringshastigheten under den 3-årsperiod 
som den retrospektiva studien innefattade 
liten, men skillnaden var stor mellan olika 
individer. Dock var försämringshastighe-
ten betydligt större för de med PsA än de 
utan11.
Sammanställningen av resultaten från de 
maximala arbetsproven under ett år vi-
sade mycket god arbetsförmåga, fig 1. För 
hela den undersökta gruppen bestående 
av alla individer med CF ≥7 år på tre av 
fyra av landets CF-centra var medelvär-
det 100 % (99,9) av det förväntade värdet12. 
Även bland tonåringar var värdet bra, 
tvärtemot vad många andra studier rap-
porterat och tyckt vara självklart eftersom 
de är – just det, tonåringar. Även i den 
grupp som har halverad lungfunktion el-
ler mindre var arbetsförmågan bra, 75 % 
av förväntat, fig 112. Försämringen av ar-
betsförmågan var mycket tydligt kopplad 
till försämringen av lungfunktion oavsett 
ålder eller hur dåligt lungfunktionsvärdet 
varit vid den retrospektiva studiens start. 
Detta är intressant då det visar att hos 
vältränade patienter skulle regelbundna 
maximala arbetsprov kunna komplettera 
lungfunktionsundersökningar i bedöm-
ningen av sjukdomens progress.

sammanfattning
CF-behandlingen skall ses som ett ”paket” 
av åtgärder, varav sjukgymnastiken är en 
viktig del, men effekten är beroende av att 
de andra delarna av ”paketet” fungerar. 
De delar av behandlingspaketet som gör 
svenska CF-centra så annorlunda är infö-
randet av fysisk träning redan från diag-
nos, med syfte att bevara fysisk kapacitet 
istället för att försöka återställa det som 
gått förlorat. Annorlunda är också att vi 
helt och hållet ersatt den gamla passiva 
andningsgymnastiken, även för små barn 
och istället använder fysisk aktivitet/trä-
ning som bas i den slemmobiliserande 
behandlingen. Allt för att spara tid och 
göra den dagliga behandlingen roligare. 
Förutom den slemmobiliserande effekten 
är målen att bevara rörlighet i bröstkorgen 
och normal hållning, att bygga upp och 
bevara ett skelett med god densitometri 
och att bygga upp och bevara kondition. 
De problem med benskörhet och kom-
pressionsfrakturer i kotpelaren bland CF 
patienter redan i unga år som rapportera-
des vid kongressen i USA i oktober känner 
vi inte igen i vår svenska CF-population. 
Med de sammanställningar som gjorts 
kan vi konstatera att det behandlingspa-
ket som vi erbjuder CF-patienter i Sverige 

LOUIsE LANNEFORs
Sjukgymnast vid CF-centret på Lungmedicinska 

dagvårdsavdelningen, Skånes universitetssjukhus 
Lund, forskar vid avdelningen för Lungmedicin 

och Allergologi, Lunds universitet.

sedan början av 80-talet har gett goda re-
sultat i form av god överlevnad, bevarad 
lungfunktion och arbetsförmåga.
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svensk studie visar att
många får allergireaktioner av restaurangmat

Bara 8 procent av landets miljö- och 
hälsoskyddskontor har fått in anmäl-
ningar om allergireaktioner av restau-
rangmat under 2010. samtidigt uppger 
nästan 30 procent av ett urval av Ast-
ma- och Allergiförbundets medlemmar 
att de fått allergiska reaktioner av mat 
på restaurang.

– det visar att vi har ett stort mörker-
tal och att kommunernas tillsyn borde 
öka, säger Astma- och Allergiförbun-
dets ordförande Ingalill Bjöörn.

Veckorna före jul vill många bjuda 
ut familj, personal eller kunder på 
julbord – en populär och gene-

rös gest som dock kan sluta illa för den 
som är matallergisk. Spill och smulor 
som faller i närliggande mat, slevar och 
uppläggningsbestick som blandas ihop 
och bristfällig information om matens 
innehåll är bara några av de risker som 
en matallergiker kan råka ut för även 
om han eller hon själv är noga med vad 
som läggs på tallriken.

Tittar man statistiskt på antalet anmäl-
da allergireaktioner av restaurangmat ser 
situationen ganska ljus ut. Endast 8 pro-
cent av miljö- och hälsoskyddskontoren 
uppger att de fått in anmälningar om al-
lergireaktioner på restaurangmat i en un-
dersökning gjord av förbundet. Enkäten 
skickades till landets samtliga miljö- och 
hälsoskyddskontor och svarsfrekvensen 
blev nästan 80 procent. När frågan ställ-
des till förbundets egna medlemmar blev 
svaren däremot annorlunda – nästan 30 
procent uppgav att de fått reaktioner av 
restaurangmat. De flesta av de drabbade 
hade fått 1 – 3 reaktioner av restaurang-
mat under 2010, men hela 10 procent 
hade fått reaktioner vid 4 – 6 tillfällen, 3 
procent hade det fått det 7 – 10 gånger och 
2 procent vid fler än 10 tillfällen. Enkäten 
skickades till cirka 4 000 medlemmar och 
besvarades av 33 procent – en hög siffra 
med tanke på att förbundet organiserar 
människor med alla slags allergier (t.ex. 
mot pälsdjur, pollen och dofter) och inte 
bara matallergiker.

Resultatet tyder på att många matgäster 
struntar i att anmäla att de blivit sjuka av 
restaurangmat.

– De vet kanske inte vart de ska vända 
sig eller så tror de att sjukvården gör en 
anmälan om de sökt vård för sina besvär. 
Några har kanske berättat för restau-
rangpersonalen vad som hänt och så har 
ärendet stannat där. Sannolikt vill många 
undvika att ”ställa till besvär”, säger Ingalill 
Bjöörn.

Även restauranger som fått kännedom 
om incidenter kan ibland avstå från att 
anmäla, i rädsla för att få anmärkningar 
av kommunen.

– Men det handlar aldrig om att hitta 
syndabockar om någon blir sjuk. Enda 
anledningen till att det är bra att anmäla 
incidenter till miljö- och hälsoskyddskon-
toret är att man då kan ta reda på vad som 
gått snett och åtgärda bristerna så att inte 
fler far illa. Undersökningen visar att det 
krävs bättre tillsyn och att behovet av ut-
bildning för restaurangpersonal är stort, 
säger Ingalill Bjöörn.

Astma- och Allergiförbundet har i sam-
verkan med Sveriges Hotell- och Restau-
rangföretagare (SHR) tagit fram ett utbild-
ningspaket för restaurangpersonal om hur 
man skapar bra rutiner för säkrare mat. Läs 
mer på www.astmaoallergiforbundet.se 
och länken Tryggare Mat. Restauranger 
kan också allergicertifieras i ett senare led.

För kommentarer kontakta
Ingalill Bjöörn, förbundsordförande,
tel. 070 –604 46 99.

För information om studien kontakta 
Marianne Jarl, ombudsman,
tel. 073 –57 20 246
marianne.jarl@astmaoallergiforbundet.se

Källa; Astma och Allergi Förbundet

JEAN LyCKE
Medical Researcher

Mediahuset



VI har bestämt oss, vi är med!
Vi vill vara med och bekämpa lung sjukdomarna!

TILLSAMMANS BESEGRAR VI HJÄRT-LUNGS JUKDOM

Om lungsjukdomar pratas det väldigt lite. 
Många tror att TBC:n är utrotad. Och vad är KOL? KOL kostar samhället

ca 10 miljarder kronor per år! Yngre människor kommer att drabbas efter-
som allt fler yngre människor börjar röka. Trots det satsar staten inte de
pengar som krävs för att ge forskningen resurser att besegra KOL. 

En av Hjärt-Lungfondens uppgifter är att få allmänheten att inse detta.
Och politikerna! 

Vårt mål är att skapa resurser så att ni forskare kan finna ett nytt vaccin
mot TBC, och avslöja de mekanismer som leder till KOL.

Vi är på god väg! Forskningen har gett resultat – men för att nå målen
måste forskningen få ännu mer resurser.

Det saknas pengar!
Det finns skickliga forskare i Sverige. Det finns forskningsuppslag. Men det
saknas pengar. Lungforskningen tvingas gå på halvfart. Det är den dystra
sanningen. 

Det är Hjärt-Lungfonden – inte staten – som bekostar det mesta av den
oberoende hjärt-lungforskningen. Läs mer på www.hjart-lungfonden.se

Nu behöver vi ditt stöd!
Informera om Hjärt-Lungfondens betydelse. Inspirera de du kommer i
kontakt med att visa generositet. Dina ord väger tungt. Berätta för alla att
det är enkelt att ge en gåva genom att ringa:

0200-89 19 00
Berätta att varje gåva till Hjärt-Lungfonden betyder att fler människor 
räddas från att gå en alltför tidig död till mötes.
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