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Annons

Ledarspalten

Kära kollegor!

J

ust hemkommen från årets Allergidag där vårt kära födelsedagsbarn
ASIT firades p.g.a. sitt 100-års jubileum har man även haft tid att fundera över vår specialitet ur ett betydligt
bredare perspektiv. ASIT är ju trots allt
ett behandlingsalternativ – ett utmärkt
sådant – för enbart en bråkdel av patienterna, och det handlar då om den
svårare patientgruppen. Samtidigt är
allergiska sjukdomar ju en riktig folksjukdom och majoriteten av allergiska
patienter ser aldrig specialister – och
för detta finns det inte behov heller.
Därtill kommer att vi egentligen måste
erkänna att väldigt många patienter inte
alls söker upp läkare, men vänder sig
till helt andra informationskällor. Med
relativt låg medelålder för våra patien-

ter är det förhållandevis många som är
aktiva i sociala medier. Det är ju oftast
lättare att skicka ut en fråga till nätforum t.ex. ”Jag får alltid svullnad i halsen
när jag äter nötter, ska jag låta bli äta
alla nötter?” än att boka tid till läkare
och bli undersökt.
Visst kan vi hoppas att dessa råd från

medpatienter tas med en nypa salt, men
betydligt svårare blir det när rådet kan
uppfattas komma från medicinsk instans. I
somras uppmärksammade allergologer på
flera ställen i landet Apotekets AB annons
vilket anger att med Apotekets Allergikoll
”kan du med enkelt blodprov ta reda på
om du är allergisk mot pollen, kvalster,
mögel, hund eller katt.” Att man med
hjälp av en enda diagnostisk metod utan

klinisk bedömning skulle kunna sätta
allergidiagnos är ju inte vad vi har lärt oss
eller vad vi har försökt lära kollegor samt
patienter. Vi kan ju inte vänta oss att det
är patienters eget uppgift att med hjälp
av nätet samt sociala medier ta redo på
skillnader mellan sensibilisering, d.v.s.
förekomst av IgE antikroppar och klinisk
allergi. För att behålla patienters förtroende även framöver är det därför viktigt
att alla inom vårdkedjan pratar samma
språk. Under tiden kommer SFFA vara
fortsatt aktiv i frågan och tar gärna emot
medlemmars synpunkter.
Teet Pullerits

Ordförande
Svenska Föreningen för Allergologi
teet.pullerits@lungall.gu.se

Bästa lungmedicinare!

S

LMFs styrelse inledde hösten med
ett två-dagars internat i Visby.
Under internatet arbetade vi med
olika områden och många beslut togs.
Utbildningsfrågorna, särskilt specialistutbildningen, var, som ofta, i centrum.
Ett problem för den enskilde läkaren
under specialistutbildning är att det
föreligger en stor osäkerhet angående
vilka SK-kurser som kan komma att ges
under utbildningsåren. Viss konkurrens
med andra specialiteter föreligger om
tillgängliga utbildningsplatser. Planerbarhet och garanti för att man får tillgång till de viktiga utbildningsmoment
som SK-kurserna utgör, saknas. För den
enskilde ST-läkaren innebär detta en
stor osäkerhet vilket föreningen inte anser är acceptabel. SLMF kommer därför
att verka för att stödja en bättre tillgång
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och förutsägbarhet när det gäller kurser
genom en rad olika aktiviteter.
En av dessa är att ”betalkurser” kurser
i SLMFs regi med innehåll svarande till
uppställda utbildningsmål kommer ges.
Den första äger rum i Uppsala hösten
2012 och motsvarar en tidigare SK-kurs i
ämnesområde respiratorisk insufficiens/
sömnapné.
Lennart Nilholm, utbildningsansvarig,
kommer tillsammans med Helga Asgeirsdottir, yngre ledamot, att göra en inventering av antalet ST-läkare i Lungmedicin
och med detta som underlag beräkna behovet av SK-kurser de närmsta två–fem
åren att använda som underlag för dialog
med IPULS samt planering av nya SLMFkurser som komplettering. SLMF kommer
också att öka samarbetet med studierek-

torer i Lungmedicin i landet i olika frågor samt verka för att utbildningsdagar
vid kongresser och möten i SLMFs regi
bidrar till att tydliggöra och komplettera
utbildningsutbudet på ett bra sätt.
För övrigt är SLMFs hemsida nu är under
uppdatering, och jag har även nöjet att
meddela att SLMFs vårmöte byter namn
till Svenska Lungkongressen – ett SLMF
arrangemang.
Med önskan om trevlig läsning av detta
nummer av Lung och Allergiforum!
Marie Ekberg

Ordförande
Svensk Lungmedicinsk Förening
marie.ekberg@skane.se
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Svår alfa-1-antitrypsin brist (PIZZ)
Bakgrund

Alfa-1-antitrypsinbrist (AAT-brist) upptäcktes 1963 av Carl-Bertil Laurell och
Sten Eriksson. Deras studie var banbrytande i förståelsen av mekanismerna bakom emfysemutveckling. De rapporterade
en fallbeskrivning och serumanalys för 5
patienter utan tydligt avgränsade bandet
i alfa-1-zon på papperelektrofores (Figur
1). Tre av dessa patienter hade hittats under en period av sex månader, när cirka
1 500 serum från sjuka patienter analyserades med papper elektrofores. Ytterligare immunoelectrophoretic analys med
antiserum visade att serum av dessa fall
innehöll endast spår av AAT. Denna spårmängd migrerade långsammare än i kontrollgruppen. Tre av dessa patienter hade
svårt emfysem och hade fått diagnosen i
tidig ålder. Författarna konstaterade att en
syster till en av dessa patienter också lidit
av samma lungsjukdom och de föreslog
samma proteinbrist. Den fjärde patienten
hade malabsorptionssyndrom. Den femte
var frisk. I denna studie visade Laurell och
Eriksson sambandet mellan låg AAT nivåer och tidig debut lungsjukdom, med
en trolig genetisk grund, inverkan av miljöfaktorer på gener i detta tillstånd och
därmed de hade definierat viktiga egenskaper hos AATD.
Patofysiologi

Alfa-1-antitrypsin, även kallat alfa-1-proteinashämmare, är den rikligast förekommande serinproteinashämmaren i human
plasma. AAT är ett akutfasprotein som bildas huvudsakligen i levern och cirkulerar
med blodet till kroppens alla organ. AAT
skyddar vävnader mot nedbrytande enzymer, s.k. proteaser. Dess viktigaste uppgift
är att skydda speciellt lungvävnad mot
nedbrytning förorsakad av neutrofilelastas.
Genen som kodar för alfa-1-antitrypsin
kallas SERPINA1 och är belägen på kromosom 14:s arm (14q31–32•3). Hittills har
över 120 olika alfa-1-antitrypsinvarianter
(fenotyper) identifierats. Plasmakoncentrationen och funktionen av AAT varierar i de olika fenotyperna (Tabell 1). De
klassificeras efter ett kodningssystem
där allelerna anges med bokstäver som
betecknar molekylens migration i en
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Figur 1. Gel elektrofores av serum från en patient med AAT-brist och en frisk kontroll.

Fenotyp

Plasmahalt g/L

Prevalens i Sverige, (%)

Risk för emfysem

MM

0.95-1.75

93

Ingen

MZ

0.65-0.86

4.5

Ingen

SS

0.69-0.93

0.06

Ingen

SZ

0.42-0.58

0.02-0.3

Måttlig

ZZ

0.17-0.23

0.06

Hög

Null Null

0

0.0001

Mycket hög

Tabell 1. AAT-koncentration i plasma, prevalens i Sverige och uppskattad risk för emfysem vid
de viktigaste fenotyperna.

isoelektrisk pH-gradient från A (för anodala varianter) till Z (för varianter med
långsam migration). MM-fenotypen betecknar individer som är homozygota för
den normala M-allelen och ZZ de som är
homozygota för Z-allelen.
Förekomst av AAT-brist i Sverige har upp-

skattats från stora befolkningsstudier.
Screening av alla nyfödda barn i Sverige
under 1972 – 74 är den mest omfattande
(Svegers studie). Bland 200 000 barn upptäcktes 127 PiZZ, vilket ger en prevalens
på cirka 1 på 1600. Sveger hade också
screenade 11 000 friska 18-åriga ungdomar och hade funnit fem med PiZZ.
Svår AAT-brist (PiZZ) innebär ökad
risk för utveckling av emfysem/KOL
(kroniskt obstruktiv lungsjukdom) speciellt hos rökare. Risken för leversjukdom
är också ökad och kan förekomma tidigt
i barndomen och i hög ålder. Levercirros
och hepatocellulär cancer är överrepresenterade i hög ålder. Andra ovanliga
manifestationer, t.ex. vaskulitsukdomar
och pannikulit, kan förekomma hos PiZZindivider.

Prognos

Tidigare studier av AAT-bristens naturalförlopp har varit få och inkluderat främst
rökare och personer som blivit identifierade pga. luftvägssymtom. Asymtomatiska individer har haft mindre sannolikhet
att ingå i epidemiologiska studier: snäva
urvalskriterier har varit ett stort problem.
Dessa studier har visat att svår AAT-brist
är en allvarlig sjukdom som leder till för
tidig död. I den klassiska svenska studien
om överlevnad som publicerades av Larsson 1978 inkluderade 248 PiZZ-individer
och visade att AAT-brist är ett svårt tillstånd med dålig prognos. Medianöverlevnaden var 40 år hos rökare och 65 år hos
aldrig-rökare, 90 % av studiepopulationen
var patienter från sjukhus och majoriteten var rökare.
Det svenska AAT-registret

Det svenska nationella registret över personer med svår AAT-brist (PiZZ) startades 1991. De främsta syften är att öka
kunskapen om tillståndet och samtidigt
förebygga lungsjukdom genom antirökinformation, att studera AAT-bristens
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naturalhistoria och att stimulera släktundersökningar. Kriterier för inklusion
i registret är ålder ≥18 år, PiZZ fenotyp
verifierad på Klinisk kemisk avdelning,
Skånes universitetssjukhus i Malmö, samt
skriftligt samtycke. Fram till juni 2011
hade sammanlagt 1469 personer inkluderats i registret, vilket motsvarar cirka 30 %
av alla vuxna PiZZ-individer i Sverige.

Figur 2. Kumulativ överlevnad hos 1339 PiZZ individer

Det kliniska förloppet och överlevnad
vid svår AAT-brist

Vi har studerat det kliniska förloppet och
överlevnad hos PiZZ-individer som är
inkluderade i det svenska AAT-registret.
Resultaten har nyligen presenterats i min
avhandling med titeln ”Clinical course
and prognosis of individuals with severe
alpha-1-antitrypsin deficiency (PiZZ)”.
Syften med avhandlingen har varit att
analysera överlevnad vid svår AAT-brist
med avseende på rökvanor och hur bristindividerna har identifierats, att analysera
vilka faktorer som påverkar risken att dö
och att analysera de vanligaste dödsorsakerna. Studierna har varit baserade på det
svenska AAT-registret. Skillnaden mellan
mina studier och tidigare publicerade studier är att vi har inkluderat ett stort antal
bristindivider som aldrig har rökt (aldrigrökare). Ytterligare syften var att studera
om lungtransplantation förbättrar överlevnaden hos bristindivider med svårt
emfysem och att studera lungfunktion
hos syskon med svår AAT-brist.
Studie I “Clinical course and prognosis
of never-smokers with severe alpha-1antitrypsin deficiency (PiZZ)” [1].

I Studien inkluderades 568 PiZZ-individer
som aldrig hade rökt. Av dem hade 156
(27 %) identifierats pga. lungsjukdom eller -symtom (Respiratory, R-fall) och 412
(73 %) pga. leversjukdom, andra sjukdomar eller (familje-/allmän) screening
(Non-Respiratory, NR-fall). Vi hittade
ingen skillnad i lungfunktion mellan Rfall och NR-fall som var 50 år eller yngre.
Efter 50 års ålder hade R-fall betydligt
sämre lungfunktion än NR-fall som hade
i genomsnitt normal lungfunktion. Det
fanns ingen skillnad i lungfunktion mellan män och kvinnor före 50 års ålder,
men efter 50 års ålder hade kvinnorna
betydligt bättre lungfunktion än männen.
Dödligheten var statistiskt signifikant
högre i hela studiepopulationen jämfört
med svensk befolkning, men personer
som hade identifierats genom screening
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hade ingen ökad dödlighet jämfört med
svensk befolkning. Det fanns ingen signifikant skillnad i dödlighet mellan män
och kvinnor. Lungemfysem var den vanligaste bakomliggande dödsorsaken. Den
näst vanliga dödsorsaken hos dessa aldrig-rökare var leversjukdom. Hos 26 av 93
avlidna var dödsorsaken levercirros och
dess komplikationer.
Studie II ”Survival in severe alpha-1antitrypsin deficiency (PiZZ)” [2]

I denna studie ingick sammanlagt 1339
PiZZ-individer, 43 % hade identifierats
pga. lungsjukdom eller -symtom (R-fall),
32 % pga. leversjukdom eller annan sjukdom (NR-fall) och 25 % genom screening
(S-fall). Av studiepopulation var 737 (55 %)
rökare (ex-rökare eller aktiva rökare).
R-fall hade signifikant högre dödlighet
än NR-fall och S-fall (Figur 2). Rökare
hade högre dödlighet än aldrig-rökare
och än svensk befolkning. Emfysem var
den vanligaste dödsorsak hos rökare. Stigande ålder, sjunkande lungfunktion och
förekomst av symtom från andningen var
oberoende riskfaktorer för död hos bristindividerna.

Studie III “Survival benefit of lung
transplantation in individuals with
severe alpha-1-antitrypsin deficiency
(PiZZ) and emphysema” [3].

Lungtransplantation (LTX) är indicerat
för patienter med svåra lungsjukdomar.
Varje år transplanteras cirka 150 patienter
med svårt emfysem sekundärt till AATbrist i hela världen. Tidigare studier har
visat att överlevnad efter transplantationen är ungefär samma hos patienter med
svår AAT-brist och emfysem och emfysempatienter med normal AAT-halt.
Syftet med studien var att jämföra
överlevnad mellan PiZZ-individer som
har genomgått lungtransplantation
(transplanterad grupp, TG) och PiZZ-individer med svårt emfysem som har fortsatt med sedvanlig medicinsk behandling
(icke-transplanterad grupp, NTG). Fram
till juni 2010 hade totalt 83 bristindivider
genomgått lungtransplantation i Sverige.
Matchande kontroller för de transplanterade PiZZ-individerna valdes ur AATregistret. De var matchande för kön, ålder,
rökanamnes (paket-år) och lungfunktion.
Kontrollernas FEV1 var ≤25 % av förväntat
och minst 2 av följande kriterier: diffu-
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sionskapacitet ≤20 %, upprepade inneliggande vårdtillfällen pga. exacerbationer
med högt PaCO2, kronisk andningssvikt
med syrgasbehandling och grad ≥3 in modifierad MRC (Medical Research Council)
dyspnéskala.
Resultaten visade signifikant överlevnadsvinst för de lungtransplanterade
patienterna med en uppskattad medianöverlevnad på 11 år jämfört med 5 år för
de icke-transplanterade patienterna (Figur 3). Dessutom verkar remittering till
transplantation vara sen i Sverige, vilket
kan leda till en onödig ökad dödlighet för
denna grupp av patienter.

Figur 3. Kumulativ överlevnad hos 83 lungtransplanterade PiZZ
individer och 70 PiZZ kontroller.

Studie IV ”Lung function and clinical
course in siblings with severe alpha
1-antitrypsin deficiency (PiZZ)”

Ett fåtal studier om syskon med svår AATbrist (PiZZ) har rapporterat att indexfall
(den första personen i familjen som har
fått diagnosen AAT-brist) har svårare
KOL, högre rökningsfrekvens och högre
förekomst av astma än icke-indexfall (de
övriga PiZZ syskon). I studie IV har vi
inte hittat några signifikanta skillnader
i ålder, kön eller rökvanor mellan indexoch icke-index-syskon. Inte heller fanns
det någon signifikant skillnad i lungfunktion vid inklusion i AAT-registret. Studiepopulationen var ganska ung i båda
grupperna med en genomsnittlig ålder
på 40 år eller yngre och majoriteten av
både index- och icke-index-syskon var
identifierade pga. screening.
Slutsatser

Våra resultat visar att överlevnaden vid
svår AAT-brist (PiZZ) är bättre än i tidigare publicerade studier. Aldrig-rökare
som har upptäckts vid hälsoundersökning har samma överlevnad som svensk
befolkning i genomsnitt. Rökning är den
viktigaste riskfaktorn för lungsjukdom
och död. Lungemfysem är den vanligaste och leversjukdom den näst vanliga
dödsorsaken. Lungtransplantation förbättrar överlevnaden hos bristindivider
med svårt emfysem. Våra resultat tyder
på att bristpatienterna remitteras sent i
sjukdomsförloppet till lungtransplantation i Sverige. Det är möjligt att tidigare
remittering av patienterna skulle förbättra
överlevnaden ytterligare.
Tack docent Eeva Piitulainen
Tack Hjärt-Lungfonden
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Allergidagen

ASIT – en pigg hundraåring
Rapport från årets Allergidag

D

en första fredagen i oktober
varje år samlas allergologer,
barnallergologer, allergisjuksköterskor och andra allergiintresserade från hela landet till ett möte i
Stockholm. Allergidagen är en tradition
som startade för 23 år sedan. Temat för
årets möte var ASIT, allergenspecifik
immunoterapi, en behandling som i år
firar 100 års jubileum. Leonard Noon
publicerade 1911 i Lancet den första
artikeln om ”Förebyggande inokulation
mot hösnuva”. SFFAs programgrupp
hade sytt ihop ett spännande program
om behandlingens historia och framtid,
immunologiska bakgrund och praktiska
genomförande. Traditionsenligt hjälpte
MSD till med praktiska arrangemanget
med god mat samt bekväma lokaler i
Hilton Slussen i Stockholm.

provet, men som senare fick namnet IgE
och visade sig vara ansvarig för den allergiska reaktionen hos allergiska personer.
Tillsammans med Hans Bennich och Leif
Wide utvecklades RAST-testet som gjorde det möjligt att mäta specifika IgE och
gav möjlighet att följa halterna av dessa
under allergensäsong och behandling.
Man fann att patienter som genomgick
hyposensibilisering som behandlingen
då kallades, fick initialt stegrade halter
av IgE, men dessa sjönk senare under behandlingen. Istället ökade allergenspecifikt IgG. Under senare år har man visat att
CD sens, d.v.s. basofilernas reaktion vid
exponering för allergenet, sjunker under
behandlingen.
Redan tidigt i behandlingens utveckling gjorde man studier där man följde
behandlingseffekt.

Lite historia

Dagens behandling

Först gavs en historisk överblick över
upptäckten av IgE och RAST (RadioAllergo-Sorbent-Test) av Gunnar Johansson. Han hittade 1965 en tidigare okänd
antikroppsklass som initialt kallades
IgND efter en patient som hade lämnat

För att kunna förstå hur ASIT fungerar
och för att kunna utveckla behandlingen
krävs en förstående för hur vårt immunförsvar är uppbyggt och hur det reagerar
vid exponering för främmande ämnen.
Maria Tengvall Linder gav en mycket
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trevlig och pedagogisk föredragning om
immunsystemet i allmänhet och speciellt
om de delar som är inblandade vid sensibilisering och allergiska reaktioner. Vid
allergenspecifik immunoterapi har de regulariserande T-cellernas påverkan på Th1
och Th2 celler men även på effektorcellerna betydelse för hur behandlingen minskar
symtomen för den allergiske patienten.
Hur dagens behandling med specifika
immunoterapi går till fick vi en snabb
men grundlig genomgång av genom Päivi
Söderman och Lars Gottberg. De har en
snart tio årig erfarenhet av att hålla kurser i ASIT-behandling och var tydliga i
sitt budskap. De betonade att ASIT bara
skall utföras på mottagningar med god
kunskap och erfarenhet av behandlingen.
En noggrann bedömning av patientens
allergiska sjukdom och eventuella astma
skall göras innan start av behandlingen.
SFFAs rekommendationer för läkare
och sjuksköterskor om Allergenspecifik
immunterapi är ett utmärkt praktiskt
redskap för de mottagningar som ger
behandlingen. Dokumentet reviderades
2009 och finns på SFFAs hemsida men är
nu också tryckt.
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Professor Marianne van Hage berättade om framtiden och Professor SGO Johansson om historien.

Monica Arvidsson som har lång erfarenhet av behandling med ASIT både i klinisk verksamhet och i studier betonade
vikten av fortsatt utveckling och forskning
inom området. Hon sa ”Vi vet mycket mer
än 1911 men ännu vet vi inte sanningen”.
För att utvecklingen skall kunna fortsätta behövs kunskap. Kliniska studier
leder till klinisk implementering. I den
kliniska verksamheten krävs en systematisk utvärdering, t.ex. genom kvalitetsregister. Vi har också ett ansvar att bedöma behandlingars kostnadseffektivitet.
Ett första steg till ett kvalitetsregister
över ASIT är lagt genom en arbetsgrupp
tillsatt av SFFA. Gruppen har tagit fram
kriterier för ASIT mottagningar och mätvärden för uppföljning och utvärdering av
patienter som får behandlingen. Som det
ser ut nu kan registret komma att kopplas till Luftvägsregistren som innfåller
RiksKOL och nationella astmaregistret,
NAR. Alf Tunsäter presenterade NAR,
som i höst kommer att börja användas av
några vårdcentraler.
Framtiden

De senaste tjugo åren har specifik immunoterapi utvecklats genom att man lärt sig
att rena extrakten och genom att man nu
kan kartlägga allergenen och dess olika
epitoper. Genom detta har man hopp om
att i framtiden kunna förkorta behandlingen och minska risken för allergiska
reaktioner i samband med behandlingen.

8

Marianne van Hage berättade engagerat om de olika framtidskoncepten för
hundraåringen.
Vid behandling med T-cells peptider
tar man fram de korta peptidkedjor av ett
allergen som påverkar T-celler, sk T-cells
epitoper. Studier med sådan behandling
finns redan för katt och bi och man har
påvisat effekter på tidig och sen reaktion i
huden samt på inblandade cytokiner med
en sänkning av de s.k. Th2 cytokinerna
IL4 och IL 13 och en stegring av Th1 cytokinen IL 10. Intressant är att allergenets
alla epitoper inte behöver vara med för
att få effekt av behandlingen.
Rekombinanta allergen har man redan

studerat i ett flertal studier. Man har sett
goda resultat vid en studie där man gav en
rekombinant cocktail av de dominerande
gräsallergenerna. Efter en behandling i
1,5 år fick man en signifikant förbättring
av symtom och minskad medicinering
hos de behandlade patienterna jämfört
med placebogruppen. Vid en studie som
jämförde behandling i 2 år med naturligt
björkextrakt, naturligt Bet v1 (huvudallergenet hos björk) och rekombinant Bet
v1, rBet v1, sågs en klinisk förbättring i
alla tre grupperna jämfört med placebo. I
båda dessa studier kunde man notera en
stegring av specifikt IgG 4.
Genom den rekombinanta tekniken
kan man göra allergenen hypoallergena
och på så sätt minska risken för allerg-

iska bieffekter under behandlingen. Den
tredimensionella strukturen på allergenmolekylen kan byggas om så att man fortfarande har en bevarad eller ökad T-cells
reaktivitet men en minskad IgE reaktivitet. Ett sådant preparat är framme i fas
3 studier och man hoppas på en kortare
behandlingstid än med nuvarande preparat med lika god effekt och med mindre
risk för bieffekter.
För att minska risken för allvarliga bieffekter vid behandling med konventionella
allergenpreparat har man använt antiIgE,
Xolair, i samband med uppdoseringen
och under den första säsongen. Studier
har gjorts både med gräs och björk och
visar god effekt med lägre symtom och
färre reaktioner, speciellt svåra reaktioner,
under uppdoseringen.
I nuvarande preparat används aluminium som adjuvans för att öka immunsvaret vid behandlingen. Flera andra ämnen
skulle kunna användas för att förstärka effekten av behandlingen, till exempel vitamin D2 och kolhydratbaserade partiklar.
Nya administrationsvägar har diskuterats

då injektionsbehandlingen är resurskrävande med många sjukvårdsbesök.
För gräs finns redan en sublingual produkt i användning vilken har visats ha
effekt på symtom och medicinering som
kvarstår två år efter en treårsbehandling.
För björk pågår det studier med sublingual administrering av allergenet, och det
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kommer sannolikt också fler allergen så
småningom.
Försök med behandling mot födoämnesallergi har gjorts med uppdosering
av jordnöt från mycket små doser upp
till 800 mg vilket är ca 5 jordnötter. Med
denna underhållsdos i 30 veckor fick man
bestående tolerans.
En epicutan administrering av allergenet är tilltalande då risken för reaktioner
är mindre p.g.a. dålig vaskularisering av
överhuden. En studie med gräspollenplåster finns där man sett minskade symtom
vid nasal provokation efter sådan behandling. Genom att förse plåstret med små
”nålar” som ger en bättre penetration av
allergenet ned i huden kan man förvänta
sig ännu bättre svar på denna behandling.
Mycket av immunsvaret sker i våra
lymfkörtlar och genom att tillföra allergenet till den plats ”där allt händer” kan
man kraftigt minska doserna av allergen.
Dels behövs mycket lägre dos vid varje
tillfälle, bara en tusendel av ordinarie
underhållsdos, dels ser det ut att räcka

med tre injektioner totalt. Behandlingen
kräver tillgång till ultraljudsapparat för att
man skall vara säker på att allergenet läggs
i lymfkörteln. Det är de inguinala lymfkörtlarna som har använts. Goda resultat
på symtom har setts efter behandlingen
som inte har gett några allvarliga biverkningar och inte uppfattas som särskild
besvärlig av patienterna.

Det kan konstateras att ASIT är en pigg
100-åring som de sista tjugo åren har utvecklats och där vi sannolikt kommer att
se förändringar under den kommande tioårsperioden. Det är en hundraåring som
inte kliver ut genom fönstret och försvinner, men en hundraåring som kommer att
vara med om många spännande äventyr.

Sammanfattningsvis visar alla de nya me-

toderna lovande resultat och det är förutom ovanstående många nya molekyler
som kommer att användas. Framtiden
kommer således med all sannolikhet att
innebära förbättringar med kortare behandlingstider förenat med samma goda
behandlingsresultat som idag, eller till
och med bättre, i kombination med en
säkrare behandling. Det kommer dock
att behövas många studier med uppföljningar för att säkerställa det långvariga
behandlingsresultatet. Vi har fortfarande
inte någon biomarkör som kan förutspå
långtidseffekt av behandlingen.

Ulla Nyström Kronander

Överläkare
Allergicentrum, HMC
Universtitetssjukhuset, Linköping
Ulla.Nystrom.Kronander@lio.se
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Vetenskaplige sekreteraren har ordet

Bästa lungmedicinare!

N

är ni läser detta pågår förmodligen Medicinska Riksstämman
som bäst och bjuder även i år
på ett högintressant lungmedicinskt
program. Förutom ett stort antal vetenskapliga presentationer i form av postrar och fria föredrag blir det två sektionssymposier inom aktuella lungmedicinska områden; lungfibros och
rehabiliteringens roll inom KOL-vård.
Nytt för i år är att man vid planering av
Riksstämman även beaktat behovet av
ST-utbildning så att deltagande i Riksstämman kan tillgodoräknas i meritportföljen för specialistutbildning. Förhoppningen är att vi på detta sätt kan
fortsätta erbjuda ett högkvalitativt program på Riksstämman och att detta blir
en naturlig samlingsplats för alla lungmedicinare.
Hög kvalitet på ST-utbildningen är den
viktigaste frågan för vår specialitets framtid. Bristen på tillgängliga SK-kurser har
under de senaste åren tyvärr varit ett problem. För att förbättra kursutbudet kommer vi att på SLMFs initiativ starta med
ST-utbildningskurser med samma innehåll som sedvanliga kurser men skillnaden
är att de inte finansieras av IPULS utan
en kursavgift kommer att tas ut. Först ut

blir kursen ”Andningssvikt, hemrespirator,
oxygen och sömnapné” som kommer att
anordnas i Uppsala 15 – 19 oktober 2012.
Om det slår väl ut är ambitionen att flera
kurser skall följa efter och kunna anordnas
med regelbundna intervall.
Att det är positivt med högt deltagarantal

på våra möten kan nog alla som deltog
på SLMF-kvällen i samband med ERS i
Amsterdam vittna om. Vi var inte mindre
än 145 deltagare som fick lyssna till spännande föreläsningar om Toll-receptorers
roll för luftvägsinflammation och om cystisk fibros. Stort tack till Ida von Scheele
och Louise Lannefors för intressanta föredrag! Kvällen arrangerades i samarbete
med fyra läkemedelsföretag som också
alla var mycket nöjda med kvällen (med
undantag för lokalerna – bättring utlovas)
så vi planerar med samma upplägg inför
nästa ERS-möte som blir i Wien 1 – 5 september 2012. Då satsar vi förstås på större
lokal för att ge utrymme för ännu flera
deltagare.

möte inom SLMF och SLIF. Professor
Thomas Sandström med kollegor håller
som bäst på att planera ett högintressant
program med fokus på lungcancerutredning och den snabba utvecklingen inom
lungmedicin. Passa på att anmäla abstrakt
för presentation av din forskning, se separat annons.
Bästa hälsningar

Men innan dess har vi mycket annat att

se fram emot. Vårens viktigaste händelse
blir förstås Svenska Lungkongressen i
Umeå 25 – 27 april då vi också håller års-

Eva Lindberg

Vetenskaplig sekreterare
Svensk Lungmedicinsk Förening
eva.lindberg@akademiska.se

EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY
ANNUAL CONGRESS austria 1-5 september
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Kvalitetsregister

Luftvägsregistrens årsmöte i Malmö
Den åttonde september var det dags
för Luftvägsregistrens andra årsmöte i
Malmö. Även denna gång anordnades
en utbildning i direkt anslutning till
mötet på temat ”Akut behandling av
KOL och astma”.

I

maj 2010 gick RiksKOL samman
med Nationella astmaregistret
(NAR) till samlingsregistret, Luftvägsregistren.
Redan samma höst genomfördes det
första gemensamma årsmötet där man
också anordnade en samtidig utbildning.
Detta arrangemang rönte stor uppskattning varför det beslutades att upprepa
detta koncept
Samtidigt som årsmötet gick av stapeln
så publicerades den allra första Årsrapporten i tryckt form. Årsrapporten för
2010 berörde av förklarliga skäl enbart
KOL modulen i registret d.v.s. RiksKOL,
eftersom astmamodulen inte varit i drift
under 2010.

Årsmötet
Årsrapporten RiksKOL 2010

Denna rapport har tidigare beskrivits i
föregående nummer av Lungforum (nr
3 2011). I korthet kan nämnas att den
baseras på närmare 3000 registreringar.
Närmare 25 % av vårdcentralerna i landet
och omkring 60 % av de lungmedicinska
enheterna deltar i registret.
Det finns klara förbättringspotentialer
när det gäller såväl farmakologisk som
ickefarmakologisk behandling av KOL
d.v.s. åtgärder som man vet har prognostisk betydelse i såväl specialist- som
primärvård. Det skiljer avseende vissa aspekter mellan olika vårdnivåerna där sannolikt nuvarande resursfördelning kan ha
viss betydelse.
Vad som tidigare också nämnts är att
anslutningen till registret fortsätter att
öka och antalet registreringar 2011 har
redan överskridit antalet registreringar
föregående år, vilket är mycket glädjande.
Nuläget för NAR och RiksKOL

Våren och sommaren har inneburit en intensiv period för att få till stånd en fungerande astmamodul. Redan från början ska
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det finnas möjlighet att ha direktöverföring av data från vissa journalsystem
under förutsättning att man arrangerat
sina journaluppgifter på ett sätt som möjliggör detta. I dagarna så körs de första
piloterna av registret på några ställen i
Sverige. Om detta fungerar väl kommer
sedan modulen att släppas för en bredare
användning. Den modul som släpps nu
är en s.k. ”light”variant av registret, särskilt avsedd för primärvården men även
andra sjukvårdsenheter kan använda den.
En senare mer omfattande modul är dock
planerad. När denna släpps är dock i nuläget inte beslutat.
För att kunna använda registret måste
användaren ha ett s.k. SITHs kort. Detta
kort är en elektronisk legitimation som
varje landsting ska erbjuda. Kortet används för olika ärenden inom vården såsom de nya elektroniska sjukskrivningsintygen och så småningom även för läkemedelsförskrivning. Kortet säkerställer
användarens identitet på ett betryggande
sätt.
RiksKOL har under 2010 samt våren
2011 testat en slutenvårdsmodul, vilken
är avsedd att användas när patienter med
KOL inlägges för en förmodad försämring
av sin KOL sjukdom. Formuläret är i sin
uppbyggnad likt RiksHIA, dock betydligt
mer förenklat. Det finns en ankomstdel,
en vårdförloppsdel och en utskrivningsdel. Meningen med denna modul är att
följa upp vår handläggning av svårt sjuka
patienter med KOL där vi vet att vissa
åtgärder har en direkt livräddande funktion. Vi förväntar oss att slutenvårdsmodulen främst kommer att användas av
våra Lungmedicinsk enheter men givetvis finns det möjligheter även för andra
enheter att registrera i modulen.
För att öka anslutningen till registret
samt för att även kunna ge stöd till användare hur man rent praktiskt använder
sig av de data som genereras, så har flera
regionala koordinatorer nu börjat verka
bland annat i Västra Götalandsregionen,
Gävleborg/Dalarna/Värmland och Örebro län samt Norrbotten/Västerbotten/
Jämtland och Västernorrlands län. Ytterligare personer är under rekrytering. Dessa
personer kommer dels att mer aktivt
kontakta enheter för information/stöd

men det är också möjligt att själv kontakta koordinatorn via vår rikskoordinator Leif Strömberg (adress på RiksKOLs
hemsida).
Ekonomi och Organisation

Luftvägsregistrens ekonomiska situation
är liksom för andra nationella kvalitetsregister ansträngd.
Anslagstilldelningen är enbart för ett år
i taget. Det blev inget reellt underskott för
2010 men arbetet skulle kunna intensifieras om finansieringen till registren ökades. Enligt signaler från Sveriges Kommuner och Landsting är dock detta på gång.
Vi hoppas att Luftvägsregistren ska få del
av denna ökade tilldelning.
Organisatoriskt så ombildades styrgruppen under 2010, vilket innebar en
rejäl utökning av styrgruppen. Med hjälp
av ett arbetsutskott så har ändock arbetet
kunnat bedrivas effektivt. En översyn av
organisationen kommer dock att ske under senare delen av hösten 2011/början av
våren 2012.
Variabeldiskussion

I samband med årsmöten är det brukligt
att ta upp gemensamma diskussioner avseende vissa variabler i förekommande
fall. Så skedde i samband med mötet
vad gällde variabeln ”Rökvanor”. Mötet enades om ett gemensamt utseende
av variabeln för RiksKOL och NAR där
det är viktigt att utseendet också harmoniseras med aktuellt arbete avseende
”Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder” samt det arbete
som pågår inom SKL gällande ”Cancerstrategin och minskad tobaksrökning”.
Likaså ska vi i möjligaste mån även följa
vad som överenskommits gällande tobaksrökning i de åtta vanligaste primärvårdsregistren där RiksKOL och NAR
varit drivande i denna frågan.

Utbildning
Akutbehandling av Astma och KOL

Utbildningen syftade denna gång till att ge
en fördjupad kunskap om akutbehandling
av såväl astma som KOL. I föreläsningarna berördes hela spektrat av försämringar
från lindriga till terminala fall.
Lung & Allergiforum • Nummer 4/2011
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Docent Anne Lindberg inledde med att
berätta om epidemiologin omkring försämringsskov och KOL. Här fick vi bland
annat lära oss att det är en stor underdiagnostik av lindriga exacerbationer. Härefter
belystes åtgärder ur ett primärvårdsperspektiv för att öka diagnostiken av KOL
och behandling av såväl lindrig som svår
försämring av KOL mha professor Folke
Nilsson och medarbetare samt överläkare
Thomas Gars. Det differential-diagnostiska tänkesättet poängterades med tanke på
den stora bördan av komorbiditet som
finns i KOL gruppen!
Härefter vände vi våra blickar mot
Danmark och fick genom överläkare Lill
Moll som är en välkänd profil i Danmark
vad gäller primärvård, inblick i deras
arbetssätt när det gäller kroniskt sjuka
grupper, där KOL är en av dessa. Här har
man också kommit längre vad gäller palliativ vård och KOL. Det fördes diskussioner omkring ”Brytpunktssamtal och
KOL”, när bör detta ske? Ett sätt kan vara
att man ställer sig följande fråga; Kommer
jag att bli förvånad om denna patienten
dör inom det kommande året? Om svaret
på frågan är nej, så är det dags för detta
samtal.
Docent Alf Tunsäter talade om astma
på temat ”Astma har väl ingen dött av?”.
Det finns skäl att inte glömma allvaret i en
svår astmaförsämring. Det är också viktigt att alltid utvärdera behandling. Vem
är då i riskzonen att dö i samband med
en astmaattack? Riskfaktorer är tidigare
livshotande attacker och flertal akutbesök senaste året, liksom patienter med
inadekvat astmabehandling och bristande tillgång till medicinsk vård. En annan
riskfaktor är låg socioekonomisk status.
Professor Claes-Göran Löfdahl talade
om vad som skiljer mellan en akut försämring i astma respektive KOL. Visserligen är den akuta handläggningen tämligen likartad men skillnaden ligger framför
allt i handläggningen av andningssvikt
vid respektive tillstånd, där olika faktorer
spelar in. Det är viktigt att man i de fall
där inte diagnosen är helt klar har en god
översikt över patienten, ger eventuell syrgas under kontrollerade former och gör
täta utvärderingar.
Under mötet gavs också en föreläsning
som belyste sambandet mellan övre och
nedre luftvägar där docent Anders Ehnhage talade om sambandet mellan näspolypos och astma. Begreppet ”united airways” belystes d.v.s. inte ovanligt att man
Lung & Allergiforum • Nummer 4/2011
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har näs-polypos samtidigt med astma
och vice versa. Viktigt att diagnosticera
polyper då dessa innebär en försämrad
livskvalitet. Det är framför allt kortison
som används som behandling då kirurgi
sällan botar.
Slutligen höll docent Bill Hesselmar
en föreläsning om astma hos barn ”Det
är något som piper”. Det är mycket vanligt
med pip i luftrören hos små barn 15-20 %.
Alla dessa har dock inte diagnosen astma.
Man brukar skilja på olika typer av astma,
infektionsastma, allergisk astma och ickeallergisk astma. Föreläsningen berörde
också den viktiga delen med differentialdiagnostik där man bör tänka på både
hur ljudet låter och om det är på in eller
utandning. Genom att tänka på detta sätt
så minskar risken för allvarliga fel i diagnostiken.
Under utbildningsdagarna så demonstrerades också den nya astmamodulen,
vilken ser mycket lovande ut! Specialistsjuksköterskan Birgitta Jagorstrand
är Luftvägsregistrens viktiga länk i detta
arbetet. Möjlighet att ansluta sig kommer
att finnas sannolikt inom kort.
För den som är intresserad så finns
samtliga föreläsningar att beskåda på
RiksKOLs hemsida under länken
http://www.ucr.uu.se/rikskol/index.php/
moeten-kongresser.

Vi vill samtidigt pålysa för intresserade att nästkommande Årsmöte kommer
att ske i Stockholm den 3:e oktober. Det
kommer även denna gång att vara ett integrerat årsmöte och en kortare utbildning.
Programmet är i skrivande stund inte färdigt ännu men vi ber att få återkomma.

Ann Ekberg-Jansson

Ordförande Luftvägsregistren
Docent Lungmedicin
Angereds Närsjukhus
ann.ekberg_jansson@vgregion.se
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Studie

Chartis-studien
Resultaten från denna studie redovisades på ERS (European
Respiratory Society) i Amsterdam 24– 8 september 2011.
Här ges i korthet en bakgrund och presentation av de viktigaste resultaten.
Bakgrund

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är en progressiv inflammatorisk lungsjukdom orsakad av rökning. Morfologiskt har dessa
patienter en blandbild av emfysem och bronkiolit (inflammation
i små luftvägar). De flesta patienter har betydande emfysem,
d.v.s. en irreversibel destruktion av lungvävnaden där framförallt elasticiteten har försvunnit. Emfysemet leder till hyperinflation av bröstkorgen och försämrade andningsmekaniska
förhållanden och därmed ökande ansträngingsdyspne. Farmakologisk behandling har bara en marginell effekt på patientens
symtom som efterhand blir alltmer invalidiserande. Patienter
med avancerat emfysem har en uttalad funktionsbegränsning
och kan exempelvis ha svårt att förflytta sig mellan säng och
toalett i hemmet. För sådana patienter kan även en liten förbättring av andningsmekaniken ha mycket stor betydelse i vardagen.
Kirurgisk terapi

Tillgänglig kirurgisk terapi för närvarande för patienter med
invalidiserande emfysem är volymreducerande kirurgi och lungtransplantation. Bägge metoderna är irreversibla och innebär
öppen kirurgi i generell anestesi med åtföljande intensivvård.
Ingreppen medför risk för betydande postoperativa komplikationer med lång sjukhusvistelse och därtill associerade sjukvårdskostnader.
LVRS lämpar sig endast för enstaka noga selekterade patienter med heterogent emfysem och utan kardiovaskulär komorbiditet. Patienterna ska ha gravt och heterogent emfysem där
man kan hitta ”målområden” (”target zones”), d.v.s. områden
med signifikant mera skadat lungparenkym än i resten av lungorna. Dessutom måste kvarvarande delar av lungorna vara av
tillfredsställande kvalitet för att kunna ”ta över”. LVRS är dock
inget ofarligt ingrepp. Den perioperativa morbiditeten och även
mortaliteten är ganska stor, eftersom riskerna med ingrepp i
lungorna vid dessa låga lungfunktionsnivåer är stora. Alternativa metoder har därför utarbetats. En av dessa är Endobronkiell
Lung-Volym-Reduktion (ELVR).
Endobronkiell Lung-Volym-Reduktion (ELVR)

Denna metod innebär att man via bronkoskop av fibertyp lägger
in envägsventiler i de luftrör som leder till de mest förstörda och
uppblåsta delarna av lungan. Därmed hindras inandad luft att
nå dessa områden medan sekret och instängd luft kan komma
ut vid utandning. Målet är att få dessa lungområden att falla
samman.
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I vissa fall får man trots en god stängning (”tilltäppning”) av
loben inte något sammanfall av den. Detta beror sannolikt på
att det finns kollateraler mellan avstängda och icke avstängda
delar av lungorna, s.k.”Cohnska porer”. Dessa finns i normala
lungor och det förefaller som om de har kraftigt ökats vid emfysem. I normalfallet ska de dock inte ”korsa över” lobgränser,
men dessa gränser är mer eller mindre väl utvecklade hos olika
individer. Viktiga faktorer för lyckat resultat är alltså att en hel
lob åtgärdas och att fissurerna (avgränsningarna) mellan loberna
är välutvecklade. Problemet har varit att mäta detta innan. Ett
indirekt sätt har varit att studera interlobärfårorna på röntgen
och CT; om dessa är tydliga och väl utvecklade talar detta för
att ventilinsättning skall lyckas.
Ett speciellt instrument kallat Chartis har konstruerats för
detta ändamål. Med en ballong i lobbronken (luftröret till den
aktuella lungdelen) stängs luftflödet av. Genom ballongen går
en kateter ut i den avstängda delen av luftröret. När patienten
andas ut, går luften i loben ut genom katetern (och mätapparaten) och efter ett antal andningsrörelser har luften tömts i loben;
då avtar flödet och det negativa trycket i bronken ökar med
varje utandning. Om kollateralflöde finns inträffar inte detta
(d.v.s. det blir aldrig något undertryck). Med denna apparat kan
man alltså förutsäga vilka patienter som ingreppet kan hjälpa.
Undersökningen görs i samma seans som själva inläggningen
av ventilerna
Beskrivning av teknologin

Den endobronkiella ventilens utformning framgår av figuren.
Ventilen nedförs i komprimerat skick via en ledare i bronkoskopet till avsedd plats där den frigörs. Där expanderar den och
fungerar som en ”backventil” – den tillåter luft från emfysemet
att ventileras ut men hindrar luft att komma in. Även sekret kan
passera ut genom ventilen.
Chartis multicenterstudie

Syftet med denna kliniska forskningsstudie var att utvärdera
effektiviteten hos Chartis-systemet för att avgöra vilka patienter som mest sannolikt skulle få god fördel från endobronkiell
lungvolymsreduktion (ELVR). Systemet tillverkas av Pulmonx
Inc., ett medicinskt instrumentföretag i Kalifornien (USA).
Denna europeiska studie som omfattade 97 patienter vid totalt 6 kliniker i Tyskland, Nederländerna och Sverige pågick från
maj 2010 till mars 2011. En bred grupp av patienter med svårt
emfysem tilläts delta. Resultat erhölls från 80 patienter, och de
visade i medeltal en 72-procentig volymsreduktion i behandlad
lob hos patienter som med Chartis-systemet förutsagts svara
på behandlingen jämfört med 4 procent hos patienter som förutsagts inte svara på behandlingen. Chartis-systemet kan hos

Lung & Allergiforum • Nummer 4/2011

Studie

3 av 4 patienter förutsäga korrekt hur de kommer att svara på
behandlingen. Patienter som förutsagts svara på behandlingen
upplevde kliniskt signifikanta förbättringar av lungfunktionen
och livskvaliteten som uppmättes 30 dagar efter behandlingen –
en genomsnittlig förbättring på 27 procent av FEV1, en genomsnittlig förbättring på 19 procent av 6-minuters gångsträcka och
en genomsnittlig förbättring på 15 punkter av den rapporterade
livskvaliteten. De patienter som förutsagts inte svara på behandlingen upplevde i genomsnitt liten eller ingen förbättring. För
att anses som kliniskt signifikant i en studie av den här typen är
gränsen för FEV1 12 – 15 procent samt fyra punkters förbättring
av rapporterad livskvalitet, vilket Chartis-studien överträffar.
Sammanfattningsvis kan man säga att Pulmonx Chartis-system
ger ny information om specifika områden i patientens lunga,
vilket möjliggör en mer välgrundad behandlingsplanering.
Möjligheten att diagnostisera lungorna med Chartis-systemet
gör att en mycket högre procent patienter behandlade med EBV
kommer att få nytta av behandlingen.
Lars Ek, Alf Tunsäter, Marie Ekberg,
Gunnar Hillerdahl, Leif Bjermer, Claes-Göran Löfdahl

Endobronkiell ventil (Zephyr©), Pulmonx.
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SPUR i Sverige
Sex centra för utbildning i Barn- och
Ungdomsallergologi i Sverige

I Lung & Allergiforum nr 1 2011, beskrev
Olle Löwhagen inspektionen av utbildningscentra för Allergologi (visitations) i
Spanien och Portugal. Eftersom det finns
en motsvarande aktivitet inom Barn- och
Ungdomsallergologin och nu fyra svenska
utbildningscentra i Barn och Ungdomsallergologi har godkänts och två ytterligare
sannolikt kommer att godkännas i november, så finns det anledning att också
beskriva denna verksamhet.
I varje europeiskt land har en myndighet ansvar för de nationella bestämmelserna för specialistutbildning. Inom
EU har medlemsländernas myndigheter
kommit överens om att godkänna varandras specialistutbildningar. Men myndigheterna har överlämnat samordningen av
inne-hållet i specialistutbildningarna till
specialistförbunden. Samordning fordras
för att möjliggöra arbetskraftens, d.v.s.
specialisternas, fria rörlighet inom unionen i enlighet med Direktiv 2005/36/EC.
Direktivet föreskriver att det skall finnas
minimikrav på utbildningen.
De europeiska läkarförbunden är medlemmar i Union of European Medical
Specialities, UEMS, med 35 medlemsländer. Inom pediatriken är Svenska Barnläkarföreningen medlem i den pediatriska
underavdelningen av UEMS, som numera
kallas European Academy of Pediatrics,
som också är en vetenskapligt aktiv förening, EAP, med kongresser vart annat år.
Men inte nog med det, inom EAP
finns ett ”utbildningsutskott”, Tertiary
Care Working Group (TCWG), med 12
underavdelningar, en för var och en av de
av UEMS accepterade subspecialiteterna
inom Pediatriken. Alla har utarbetat riktlinjer för utbildningen inom respektive
subspecialitet. Underavdelningen inom
EAP för Barnallergologi samarbetar med
barnallergisektionen inom EAACI, SPEAACI. De bildar gemensamt något som
kallas för European Training Committee
– Paediatric Allergology, ETC-PA, där Europas ”barn”-allergiföreningar har representanter och jag representerar Sverige.
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Spirometri på Drottning Silvias Barnsjukhus.

Initiativet till ETC-PA togs av Arne
Høst, Odense och José Lopez dos Santos,
Porto, redan 1996 då inom European Society of Pediatric Allergology and Clinical
Immunology, ESPACI, och de är fortfarande ordförande respektive sekreterare
i ETC-PA. ESPACI fusionerade 2001
med SP-EAACI. Det finns en rad andra
underavdelningar till EAP, bland annat
i Paediatric Respiratory Medicine, som
också varit mycket aktiv inom vidareutbildningsområdet. Men Barn- och Ungdomsallergologi är den subspecialitet som
kommit längst i utvecklingen av ett enhetligt specialistutbildningssystem.
Målsättning och medel för gemensam
utbildningsstandard

UEMS och dess medlemsföreningar skall
följa samma riktlinjer när man sätter upp
regler för specialistutbildning.
ETC-PA har definierat vilka som kan
få ”EU-specialitet” på gamla meriter, väldokumenterad aktivitet eller nationell
specialitet. Man har också utarbetat ”Syllabus” d.v.s. ett dokument som föreskriver
vad de blivande specialisterna bör kunna
och ha praktisk erfarenhet av. Slutligen
har man specificerat hur ett utbildningscentrum bör vara utrustat med personal

och utrustning och vilka metoder man
bör behärska.
Sedan gäller det för de nationella
barnläkarföreningarna att påverka de
egna myndigheterna så att de nationella
reglerna harmonieras med de Europeiska. Först då kan en fri och rörlig arbetsmarknad bli en verklig realitet. I en
”Grönbok” från Kommissionen 2011-0611 föreslås ett ”Europeiskt yrkeskort”, som
skall möjliggöra för erkända yrkesutövare
inom många yrken, bl.a. läkare, att snabbt
godkännas i ett nytt EU-land. Genom
UEMS/EAP/ETC-PA:s ackreditering av
specialister i Paediatric Allergology har
vi så vitt jag förstår uppfyllt de kriterier
som uppställts av kommissionen. Men vi
får vänta och se vad de nationella myndigheterna säger.
Godkännande av specialister

Hittills har 314 ”gamla specialister” i
barnallergologi godkänts i Europa. ETCPA har godtagit den svenska specialistutbildningen i Barn- och Ungdomsallergologi. Under åren 2009 – våren 2011
har 67 av landets 126 specialister fått ackreditering av ETC-PA. Bara Spanien har
fler ”EU-specialister”, 112. Av de Nordiska
länderna har Danmark 3 och Finland 29,
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» Tanken är att barnläkare behöver veta vad som händer senare i livet
medan vuxenallergologer behöver veta en del om bakgrunden «

Island en, men Norge ingen specialist i
Pediatrisk Allergologi.
Några andra specialiteter har infört
skriftliga examinationer på Europanivå.
ETC-PA har hittills inte velat ha skrivningar därför att resultatet av multiplechoiceskrivningar knappast kan avgöra
vilken metodskicklighet eller erfarenhet
en blivande specialist har. Istället har vi
förordat den svenska modellen med en
handledare som följer den blivande specialisten och övervakar vad denne/a lär
sig både teoretiskt och praktiskt. Men
inom ett år skall en modell för Europeisk
skrivning i pediatrisk allergologi utarbetas
som då skall betraktas som en frivillig del
av godkännandeprocessen. Eventuellt kan
en sådan skrivning innehålla frågor inom
vuxenallergologin. Vuxenallergologer bör
också få frågor om barn och ungdomar
i ”vuxenskrivningen” och frågor av mer
teoretisk karaktär kan vara gemensamma. Tanken är att barnläkare behöver
veta vad som händer senare i livet medan
vuxenallergologer behöver veta en del om
bakgrunden. Det bör ske med ömsesidig
respekt.
Europeiska träningscentra

En andra hörnpelare i strävandena efter
en enhetlig specialistutbildning är inrättande av europeiska träningscentra.
År 2008 godkändes fem träningscentra
i barnallergologi i Spanien. Och i år har
sex svenska centra ansökt om godkännande: Göteborg, Uppsala, Sachska och
Karolinska Solna/Huddinge, Umeå och
Linköping. De fyra första inspekterades i
början av sep-tember, de två senare i slutet av november 2011.
Meningen är att ett centrum skall ha
en allsidig verksamhet inom alla barnallergologins områden, med god kontakt
och uppbackning av vuxenallergologi/
lungmedicin, respirationsfysiologi, klinisk
immunologi, öron-näsa-halskollegor, dermatologer osv. Tyngdpunkten i verksamhet och utbildning ligger vid en del centra
mer åt respirationssjukdomar, i andra fall
mer åt födoämnesallergologi. När de egna
resurserna inte räcker till fullt ut kan man
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lita till samarbete med andra centra med
mer erfarenhet inom t.ex. födoämnesallergi, lungsjukdomar eller CF. Viktigast
är kliniska färdigheter, d.v.s. att utbilda
Barn- och Ungdomsallergologer med en
bred klinisk erfarenhet, men det måste
också finnas en levande vetenskaplig aktivitet. Ett av kraven från ETC-PA är att de
som utbildas skall ha skrivit åtminstone
ett vetenskapligt arbete i en internationell
tidskrift med förhandsgranskning eller
presenterat ett abstrakt vid en internationell kongress. Jag hävdar att det bör räcka
med nationellt möte, i varje fall i Sverige
och motsvarande länder, eftersom kraven
på godkända bidrag till t.ex. Riksstämman
eller BLFa:s årsmöten är väl så höga som
till många internationella kongresser.
Hur går visitationen av ett
träningscentrum till?

Chefen för centret skall skriva en omfattande redogörelse i enlighet med ett
fastställt schema för alla former av aktiviteter vid centret. Svenska centra tog
sju månader på sig att skriva de 27 – 37
sidorna. Sedan skall de som är föremål
för utbildningen yttra sig. De skall göra
det oberoende av sina handledare, och
där svara på hur de ser på utbildningens
uppläggning och genomförande.
Vid inspektionen skall chefen för den
pediatriska allergologiska verksamheten
tillsammans med sina medarbetare redogöra för verksamheten och demonstrera
lokaler och metoder och inspektörerna
skall tala med klinikchefen, med läkare
under utbildning och med all personal
för att bilda sig en uppfattning om hur
verksamheten fungerar i praktiken. Det
hela skall avslutas med allmän diskussion.
Inspektörerna skall sedan sammanfatta
sina intryck, ange vad som är bra och ge
tips om vad som bör förbättras och sedan
konkludera om man anser att centrumet
uppfyller ETC-PA:s/UEMS krav.
Sedan några centra har godkänts i
Sverige kan BLFa tillsätta en inspektionsgrupp som kan godkänna ytterligare centra och sedanskall alla centra inspekteras
vart 5:e år.

Inspektion av svenska centra

Inspektionerna av de första fyra centra,
som alla godkändes, företogs 6 – 9 september 2011: Drottning Silvias Barnsjukhus, Akademiska sjukhuset Uppsala,
Sachska barnsjukhuset Astrid Lindgrens
barnsjukhus båda delar.
Vuxenallergologi och Barn- och
Ungdomsallergologi

Som Olle skrev till mig i våras när jag kontaktade honom med anledning av hans
artikel har vi ju inte haft några samarbetsproblem i Sverige. Men i Spanien och
Portugal finns det privatpraktiserande
allergologer. Barn har mycket ren allergi
och är därför en bra inkomstkälla. Därför
har en del vuxenallergologer ägnat sig åt
barn istället för vuxna. Detta utan pediatrisk grundutbildning. För en barnläkare
är ungen inte bara en röd rinnande näsa,
nässelfeber eller eksem, det är en individ
i ett socialt sammanhang med många
behov. Eftersom det finns ett Europeiskt
problem, skrev vi in en speciell paragraf
i avtalet mellan ESPACI och EAACI när
ESPACI och SP-EAACI gick samman.
Paragraf 6 säger: ”The Section on Pediatrics will safeguard the interests of the
UEMS approved subspeciality of “Pediatric Allergology”. EAACI supports the
concept that Pediatric Allergology should
be a subspeciality within Pediatrics, and
agrees that the Section on Pediatrics
handles Pediatric problems in relation to
authorities and related societies.”
Den paragrafen, ja hela avtalet, är heligt för oss barnallergologer. Samtidigt
har RETC-PA lämnat dörren öppen för
att under en övergångsperiod godkänna
kollegor utan pediatrisk grundutbildning
och det har också skett i Spanien. Men
godkännande kommer i fortsättningen
endast att ges till pediater som också skall
vara ansvariga för all utbildning av barnallergologer.
Sten Dreborg

Med dr, Professor Barnallergologi
Svensk representant i ETC-PA
Kvinnors och Barns Hälsa
Barn- och Ungdomsallergologi
Akademiska Sjukhuset, Uppsala
sten.dreborg@kbh.uu.se
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PROM-data för oxygenregistrets
KOL-patienter
Huvuddelen av andningssviktregistret Swedevox’ årsapport 2010 finns tillgänglig på
registrets hemsida www.ucr.uu.se/swedevox och har också skickats ut till berörda
kliniker. I denna tilläggsrapport presenteras analyser av sk PROM – Patient Related
Outcome Measures – för oxygenpatienterna i registret.

I

föregående tilläggsrapport om
PROM-data för hemrespiratorpatienter (Lung- och allergiforum
3/2011) visades hur patienterna fick en
övertygande minskning av underventileringsrelaterade symtom efter ett års
behandling. I denna tilläggsrapport redovisas PROM-data för oxygenregistrets KOL-patienter.
Rapporten baseras på data från de 351
patienter (motsvarande endast 14 % av
totalantalet KOL-patienter) som besvarat
våra PROM-frågor både vid behandlingsstart och efter ett års behandling. Patienterna har samlats in från 1 november 2006
och ca tre år framåt. Urvalet består alltså
endast av de patienter som (a) svarat på
frågorna vid behandlingsstart och som (b)
överlevt ett år och som (c) fått ta ställning till uppföljningsfrågorna och som (d)
fortfarande orkade svara på dem. Högst
svarsfrekvens hade som vanligt Borås och
Halmstad men även Skövde och Sollefteå,
sämst svarsfrekvens noterades från bland
annat Danderyd och Södersjukhuset.
Patienternas PO2 vid behandlingsstart
var i genomsnitt 6,6 kPa och FEV1 var
37 % av predikterat. De var i genomsnitt
73 år gamla, vilket är 1½ år yngre än KOLpopulationen som helhet. I den mån materialet är snedvridet bör det alltså vara
i riktning mot bättre utgångsvärden och
gynnsamma resultat av behandlingen.
Det instrument vi använder för analysen

är EQ-5D, som består av fem frågor med
tre svarsalternativ samt en VAS-skala från
0 till 100. De fem frågorna handlar om
mobilitet, att sköta sig själv, aktivitetsgrad,
smärta/obehag samt ängslan/oro. De är
analyserade enligt EuroQols riktlinjer
som TTO (för Storbritannien), d.v.s. de
243 olika möjliga utfallen transformeras
till ett TTO-index som kan variera mellan -1 och +1 där 0 är död och 1 full hälsa.
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Metoden »time trade-off« (TTO)
innebär att en person ställs inför valet
att antingen leva i exempelvis tio år i sitt
aktuella hälsotillstånd (om det är sämre
än full hälsa) eller att leva färre år i full
hälsa (därav benämningen att avstå tid
time trade-off ) /Henriksson och Burström
Kvalitetsjusterade levnadsår och EQ-5D
Läkartidningen 2006:103;1734-9/.

Frekvenshistogram över TTO-index för EQ-5D
vid behandlingsstart visar en bimodal fördelning. Observera att flera patienter anger ett
index under 0, vilket är svårtolkat.

Våra patienter hade i genomsnitt TTOindex 0,50 vid behandlingsstart och 0,42
efter ett år, d.v.s. de försämrades under behandlingsåret. Försämringen var höggradigt statistiskt signifikant. Våra patienter
kan jämföras med uremiker där patienter
i sjukhusdialys har rapporterat TTO 0,43
och i hemdialys TTO 0,49 /Churchill et al
Measurement of quality of life in end-stage
renal disease, the time-trade-off approach
Clin Invest Med 1987:10;14-20/. I modernare arbeten om uremiska patienter anges
till och med något högre värden (förbättrad dialysteknologi?).

Bilden av våra patienters livskvalitet är
alltså ganska dyster. De har dålig livskvalitet när de startar sin oxygenbehandling,
och den förefaller bli ännu sämre under
observationsåret. En uppenbar svaghet i
analyser av detta slag är förstås att vi inte
har en jämförelsegrupp. Vi vet inte hur
utvecklingen skulle ha varit om patienten
inte fått oxygen.
Som framgår av figuren är EQ-5D bimodalt fördelad i vårt material. Detta är
ingen anomali, utan en egenskap som

Frekvenshistogram över förändringen i TTOindex för EQ-5D efter ett år. Värdena är normalfördelade.

tycks gälla många kliniska material /
Ranstam et al EQ-5D – ett svårtolkat instrument för kliniskt förbättringsarbete
Läkartidningen 2011;108:1707-8/.
Den andra komponenten i EQ-5D utgörs
av en vanlig VAS-skala. VAS-skalan korrelerade starkt med TTO vid behandlingsstart, r-värde 0,37, p<0,001). Skalorna är emellertid inte utbytbara. VASresultatet bland våra patienter uppgick
nämligen till 50 både vid behandlingsstarten och efter ett år. Man kan ju fun-
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Kvalitetsregister

dera över om patienterna kalibrerar om
sina förväntningar, så att de strävar mot
mitten av VAS-skalan oavsett hur mycket
av sin livskvalitet de förlorat, mätt med
andra instrument.
Korrelationsanalys mellan blodgaser,
spirometri, vikt och ålder å ena sidan och
TTO vid start å andra sidan visade inga
säkra samband. Den lilla tendens som
fanns till ett univariat samband mellan
bra PO2 och bra TTO-index (p=0,057)
försvann helt vid multipel regressionsanalys.
Livskvalitetsinstrumenten ger oss information utöver de rent fysiologiska
mätresultaten från våra patienter. Därför
finns det goda skäl att fortsätta använda
EQ-5D i vårt register, även om svarsfrekvensen från vissa kliniker är usel. Det betyder att förbättringspotentialen är desto
större …

Annons

Bengt Midgren

Docent, överläkare, Lung- och Allergikliniken,
Skånes Universitetssjukhus i Lund.
Registeransvarig för Andningssviktregistret
Swedevox.

Lung & Allergiforum • Nummer 4/2011

21

Annons

Läkemedel

Nya former för samarbete mellan
läkemedelsindustrin och sjukvården

V

ården förändras snabbt och detta
gäller inte minst användningen
av läkemedel. Spar- och effektiviseringskrav, automatisk ersättning
av läkemedel, mer pålästa patienter,
införande av alltmer högspecialiserade
preparat och förändrade regelverk för
samarbete med sjukvården har i sin tur
medfört stora förändringar inom läkemedelsindustrin.
Läkemedelsindustriföreningens etiska
regelverk sätter tydliga ramar för hur
läkemedel får marknadsföras, vilken
information som får åberopas och var
och hur denna får användas. Dessutom
finns tydliga riktlinjer för vilka typer av
samarbetsprojekt som får bedrivas med
sjukvården och intresseorganisationer.
Medfinansiering av sjukvårdspersonals
deltagande på vetenskapliga kongresser är
ett typiskt exempel på sådan aktivitet där
omfattningen på senare år har förändrats
till följd av nya regler.
Liknande förändringar i reglerna för
interaktionen mellan sjukvården och
industrin i Nordamerika och Europa tillsammans med patentutgångar (Fig 1). för
ett stort antal storsäljande preparat har
framtvingat omfattande förändringar för
de stora företagen.

Utgångsår för läkemedelspatent (Fig 1)

Trots ständigt ökade utgifter för forsk-

Dessa nya läkemedel marknadsförs i
första hand mot specialistläkare vilket
kräver betydligt färre, men mer kvalificerad, försäljningspersonal.
Sammantaget leder dessa förändringar
naturligtvis till ökade effektiviseringskrav
inom industrin och har redan medfört
mycket stora personalneddragningar
inom industrin, både i Sverige och internationellt.
En negativ konsekvens är att forskning
och utveckling inom flera ”folksjukdomar”, till exempel kardiovaskulära sjukdomar, minskar då det är svårt och dyrt
att ta fram läkemedel som signifikant
ytterligare förbättrar livskvalitet och överlevnad.
När läkemedelsföretagen tvingas lämna
den breda mittfåran, där mer resurser på
marknadsföring automatiskt genererar

ning och utveckling registreras färre
läkemedel (Fig 2). Forskning och utveckling läggs på smalare indikationer, där
man hoppas kunna erbjuda förbättrad
livskvalitet för patienter som tidigare kanske saknat specifik behandling. Denna typ
av preparat, s.k. orphan drugs, kräver ofta
mindre omfattande klinisk utprövning vilket gör att de snabbare kan komma ut på
marknaden och berättigar också förlängt
patentskydd. Många gånger rör det sig
om preparat som modulerar fysiologiska
processer som är involverade i betydligt
”vanligare” sjukdomar, varför man hoppas kunna bredda indikationerna på sikt.
Åtminstone initialt är prisnivån för dessa
läkemedel ofta mycket hög, vilket ställer
höga krav på vården att väl definiera vilka
patienter som ska behandlas.
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substans

Läkemedelsnamn

substans

Läkemedelsnamn

anastrozol

Arimidex

atorvastatin

Lipitor

desloratadin

Aerius

candesartan

Atacand

dutasterid

Avodart

donepezil

Aricept

exemestan

Aromasin

duloxetin

Cymbalta

insulin aspart

NovoRapid

galantamin

Reminyl

latanoprost

Xalatan

irbesartan

Aprovel

letrozol

Femar

montelukast

Singulair

levofloxacin

Tavanic

tolteridin

Detrusitol
(endast vanliga tabletter)

olanzapin

Zyprexa, Zyprexa Velotab

zoledronsyra

Aclasta, Zometa

quetiapin

Seroquel

östradiol
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KÄLLA: Stockholms läns landstings rapport "Prognos över användning och kostnader för
läkemedel i SLL 2011-2012 från 2011-04-20.

högre försäljning, ökar deras behov av
att förstå patientens och läkarens situation, att förstå vårdkedjor och sjukvårdshuvudmännens arbetssätt och prioriteringar samt deras betalningsförmåga
för nya läkemedel. De tvingas helt enkelt
byta affärsmodell - från att ”sälja nya piller” till att ta reda på vad professionen och
patienterna efterfrågar och hur man kan
hitta gemensamma intressen och samarbetsformer. Direkt kontakt med läkemedelskommittéer och sjukvårdsansvariga
inom landstingen ses som en nödvändighet – och möts kanske med viss misstänksamhet.
Man ser det som att medverka till att
leverera hälsa snarare än endast läkemedel, och man ser en utveckling där bolagen får betalt för den hälsa de kan leverera, och där det blir viktigare att hitta rätt
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Läkemedel

patienter, och tillsammans med vården se
till att behandlingsefterlevnaden blir hög
och att effekten utvärderas – utan effekt
ingen ersättning. Det gäller att som företag att utöver läkemedlen bidra till värdeskapande insatser och att tillgodose
vårdbehov och att byta inställning, från
en säljare- kund- relation till samarbetspartners kräver god vilja och tar tid.
Är sjukvården och landstingen med
på detta? Det återstår naturligtvis att se.
Risk för extern inblandning och påverkan
från industrins sida inom områden som
diagnostik, behandling och uppföljning
där prioriteringar och ansvar naturligtvis
ska åligga sjukvården och dess huvudmän
kan möjligen upplevas. Oavsett risker och
eventuella problem ger den nya situationen emellertid också stora möjligheter till
samarbete.

Årlig kostnad för läkemedelsutveckling respetkive antal nyregistrerade
preparat under samma period (Fig 2).

Utifrån min egen erfarenhet från läke-

medelsindustrin och delaktighet i företagsövergripande samarbeten så tror
jag att det fokus på nya och långvariga
samarbetsprojekt, större vilja till dialog
med patienter, politiker och läkare samt
målsättningen att identifiera och förbättra
trånga sektorer inom vårdkedjor - oavsett
om det handlar om ekonomiska resurser,
kompetens eller logistik – är den huvudsakliga strategi som kommer att tillgripas
framöver deras arbetssätt. Därför borde
chansen att industrin blir pålitligt långsiktig i sina åtaganden vara relativt god.
Det krävs öppenhet och vilja att diskutera, samt att industrin övertygande
kan visa just sin långsiktighet – många
av oss har kanske luttrats av situationer
där läkemedelsbolag dragit ur pluggen ur
sina ”långsiktiga satsningar” då lönsamheten uteblivit för en viss produkt – för
att skapa nödvändigt förtroende.
Regelverket, som ställer stora krav på
öppenheten liksom att samarbetsprojekt
är tydligt avgränsade både avseende innehåll och varaktighet, måste naturligtvis
följas. Många målsättningar är helt klart
av gemensamt intresse för både för industrin och sjukvården, till exempel utvärdering och uppföljning i form av register.
Likaså fortbildning av sjukvårdspersonal,
som är en grundförutsättning för utveckling, där industrin sedan länge bidrar med
resurser är ett annat exempel, men där det
naturligtvis är fortsatt viktigt att innehållet är industriobundet och helt styrs av
professionen.
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Ett annat exempel på projekt som antag-

ligen kommer att öka är sk ”telehealth”
och patientstödsprogram. Patienter ges
möjlighet till självdiagnostik och telefonkontakt med vårdpersonal som ibland
även monitorerar mätvärden som patienten rapporterar, eller som rapporteras
automatiskt till vårdpersonalen. Målsättningen är ofta att se om försämringstillstånd, exacerbationer hos KOL-patienter,
kan detekteras tidigt och förhindras och
därmed minska sjuklighet och slutenvårdsbehov. Förmodligen kommer denna
typ av projekt att ge varierande utfall, men
det bör vara av intresse för alla parter att
få möjligheten att driva dessa projekt, och
industrin har här ofta stort intresse av,
och goda resurser att, medverka.
Sammanfattningsvis sker stora förändringar inom vården och läkemedelsindustrin. Patentutgångar, mer högspecialiserade preparat för mindre patientgrupper
och stramare regler för interaktionen med
läkarkåren gör att traditionell marknads-

föring med stora säljstyrkor ersätts av en
strategi som baseras på ökat samarbete i
olika former med läkarkåren, sjukvårdsproducenter och externa forskare.

Magnus Nisell
Magnus Nisell är överläkare vid Lung- allergikliniken på Karolinska sjukhuset och har tidigare arbetat som medicinsk rådgivare inom
terapiområdet luftvägar på Novartis Sverige AB.
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IT i praktiken

Från Laennec till dr Watson
– en interaktiv resa
Vi på lungkliniken i Örebro har med god

D

en 17 februari 1771 föddes i den
lilla franska staden Quimper
i Bretagne ett litet gossebarn
som fick det vackert poetiskt klingande namnet René Theophile Hyacinte
Laennec. Han växte sedermera upp och
blev en stor man inom patologin. Hans
största merit är dock att han är stetoskopets uppfinnare vilket kanske får betraktas som en av de största medicinska
upptäckterna genom tiderna.
Han har också fått ge namn åt ett interaktivt dataprogram som innehåller autentiska lungfall och ett övningsprogram
för lungauskultation. Programmet togs
fram för många år sedan av lungläkarna
Rune Lundgren, Lars-Göran Carlson och
Lennart Nilholm i samarbete med initialt Draco Läkemedel och senare vidareutveckling med AstraZeneca som äger
rättigheterna till Laennecprogrammet.
I Laennecprogrammet finns 18 patientfall tagna ur kliniska vardagen där dock
vissa basfakta ändrats så att patienterna
inte kan identifieras. Auskultationen utgör en del av diagnostiken där deltagarna
får lägga stetoskopet på en virtuell torso
och lyssna över olika punkter. I programmet finns bland annat spirometrikurvor,
bronskoskopivideos, PAD-bilder, rtg
pulm och CT-bilder. Diagnoser som illustreras är bland annat vanliga diagnoser
som akut astma, lungcancer och sarkoidos men även mer ovanliga som Kartageners syndrom, Wegeners granulomatos,
ChurgStrauss syndrom och vocal cord
dysfunction. Det finns även två barnfall.
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erfarenhet använt programmet i undervisningssammanhang i många år för såväl
kandidater som specialister och på STkurser för allmänläkare. Programmet har
även använts på flera andra lungkliniker i
Sverige. Vi har dock senaste åren känt ett
behov att uppdatera och vidareutveckla
programmet och att även skaffa ett program som vi äger rättigheterna till. Tanken har varit att skapa en grundmall där
olika patientfall skulle kunna läggas in på
ett enkelt sätt men att samtidigt behålla
grundidén med interaktivitet och lungauskultation som en del av diagnostiken.
Undertecknade tog med detta som
bakgrund kontakt med en IT-konsult
och efter något års fruktbart samarbete
har vi tagit fram ett nytt interaktivt program som vi döpt till dr Watson. Namnet
är förstås valt för att vi tycker att våra kliniska utredningar är som ett spännande
detektivarbete! Produktutvecklingen ligger förutom att tekniken gått fram med
förbättrad grafik i möjligheten att bygga
på med nya fall när så önskas. Anamnestiska uppgifter, status, labdata, kliniska
fysiologiska data/kurvor, bronkoskopivi-

deos, CT-bilder med snittbilder kan alla
laddas ned/hem/ eller upp utan det krävs
några större tekniska grundkunskaper.
Olika lungljud kan också lätt läggas in på
en virtuell vridbar torso (se bilder).
Vi har hittills 19 fall i dr Watsonprogram-

met där varje fall illustreras av en åldersadekvat personbild och vad patienten söker för. Deltagarna blir vid start placerade
i en konkret situation exempelvis som
primärjour på medicinakuten i Falun en
novemberkväll! Fallen börjar sedan alltid
med viss anamnestisk information. Innan
mer anamnestiska uppgifter tas fram ska
deltagarna ställa de frågor som ger dessa
uppgifter. Om frågorna inte ställs ska
uppgifterna inte visas. Det kan då senare
visa sig svårt eller omöjligt att ställa rätt
diagnos. När diagnosen inte kan ställas
måste man backa tillbaka till anamnesen
som då får penetreras ytterligare. Erfarenhetsmässigt har deltagarna ofta bråttom att komma vidare och slarvar med
anamnesen där lösningen många gånger
ligger. Och på detta sätt kanske det också
kan vara i kliniska vardagen? Om inte
rätt diagnos kan ställas finns i program-

Här är en bild från dr Watson som visar bild på patienter och vad de söker för.
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met en ”escapeknapp” som gör det möjligt
att ringa bakjour som levererar rätt svar
precis som i verkligheten…! Beroende på
hur fallet utvecklas kan bland annat olika
labprover, röntgenundersökningar, spirometrier och PAD-svar beställas, och dessa
visas då om de finns tillgängliga. Ibland
har patienten bronkoskoperats och det
går då att titta på bronkoskopivideon.
I programmet finns inlagt referensljud.
Dessa illustrerar normala och patologiska andningsljud. Det kan ibland vara av
värde att först gå igenom grunderna för
lungauskultation och nomenklaturen innan genomgång av olika fall påbörjas. Det
visar sig ofta vid diskussioner att varje enskild doktor använder egen nomenklatur
och klassificering av olika lungljud. Med
programmet som utgångspunkt och genom att gemensamt lyssna på ljuden brukar det gå att få ordning och systematik
i den begreppsförvirring som ofta råder!
Både Laennec och dr Watsonprogrammet bygger för bästa nytta/effekt på ett
samspel/interaktivitet mellan deltagarna.
Det är således inte meningen att en enskild individ ensam ska sitta och ”knappa”
sig fram i programmet. Gemensamt ska
gruppen försöka komma fram till rätt
diagnos via anamnes, status, auskultationsfynd, laboratorieprover och övriga
undersökningar. I det interaktiva ligger att
förslag till åtgärder ska motiveras innan
de ”klickas” fram. Vägen till diagnos kan
bli mer eller mindre slingrig beroende på
deltagarna och hur diskussionen leds och
utvecklas. I många fall är inte diagnosen
i sig inte det viktigaste utan vägen dit. Ibland är det exempelvis behandlingen som
bör lyftas fram och diskuteras. I många
av fallen återkommer patienterna flera
gånger trots olika diagnos och behandlingsförsök vilket ju faktiskt är väl förenligt med den kliniska vardagen!
Vår erfarenhet är att programmen är
utmärkta pedagogiskt instrument på olika
nivåer. Vi har bland annat använt Dr Watson vid den senaste specialistexaminationen med goda vitsord från deltagarna, och
båda programmen har varit regelbundet
återkommande och uppskattade inslag i
kandidat, AT- och ST-undervisningen hos
oss. Programmen är inte läroböcker utan
visar konkret upp hur patienter handlagts
i olika situationer, vilket vi upplever som
en styrka och som även stimulerar till intressanta diskussioner. Medicinen är ju
inte bara en vetenskap utan även en konst,
och det kan finnas flera alternativa sätt att
handlägga fallen!
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Snittbilder från CT-thorax. Går att föra pekaren längs snitten som då visas upp på det sätt som
ses till höger på bilden.

Bild på den torso där det går att lägga stetoskopet på 4 auskulationspunkter på fram resp
baksida. Torson går att snurra.

Dr Watson är enligt vår mening ett bra
exempel på hur den moderna teknologin
möjliggör att på hemorten skapa ett inter-

Josefin Sundh

Överläkare, Lungklininiken,
Universitetsjukhuset i Örebro
josefin.sundh@orebroll.se

aktivt undervisningsmaterial. Vi vill med
denna artikel visa på möjligheterna och
inspirera andra att göra motsvarande.

Lennart Nilholm

Överläkare, Lungkliniken,
Universitetsjukhuset i Örebro
lennart.nilholm@orebroll.se
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KOL-team

KOL-team dag
2011-10-19 anordnade Karolinska en
KOL-team dag i Stockholm. Arrangemanget var i samarbete med Boehringer
Ingelheim, som hade ett bord utanför
föreläsningssalen men i övrigt inte påverkade innehållet.

D

e flesta besökare var från Stockholmsområdet men Nyköping
och Katrineholm var också representerat. Paramedicinare från primärvården dominerade men det fanns
även några läkare. Jag var där tillsammans med vårt KOL-team på Södertälje
sjukhus och vi var representerade med
både dietist, sjukgymnaster, kurator
och KOL-sköterska.
Bo Billing, Karolinska Huddinge, var
moderator och höll en föreläsning om
behandling vid akut KOL-exacerbation.
Han rekommenderade oss att vara uppmärksamma på att patienterna ofta inte
tar ordinerade läkemedel så som vi tänkt
oss, åtminstone inte i den dos vi ordinerat,
med risk för att patienten inte får full effekt och i värsta fall bara biverkningarna.
Då kan det vara bättre att patienten slutar
med medicinen helt och om patienten då
försämras kan patienten lättare motiveras
att göra ett behandlingsförsök med adekvat dos. För uppdaterad information
om KOL kan läkemedelsverkets hemsida
eller www.goldcopd.org rekommenderas,
eftersom KOL-vårdprogrammet på SLMF
hemsida är under uppdatering.
Sedan berättade dietisten Karl-Johan
Piehl om att KOL-patienterna som grupp
har ökat energibehov, men det är stor individuell variation som inte är enkelt korrelerat till lungfunktion. (Kan de gamla
begreppen ”pink puffer och blue blouter”
förklara en del? moderatorns anm.) Optimal BMI för en KOL-patient förefaller
vara mellan 25 – 29. Och vilket näringstillskott som rekommenderas kan inte anges
generellt. Men ett grundtips är högt proteininnehåll, och en smak och konsistens
som patienten står ut med.
Nästa talare var arbetsterapeuten Tho-

mas Lindqvist, han informerade om att
mycket av hans arbete består i hjälpmedelsutprovning och ADL-bedömningar. Ett vanligt tips han ger patienterna är
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Bo Billing föreläser.

Martin Andersson föreläser om spirometri.

att om patienten gör mer av sin ADL i sittande ställning så räcker energin längre.
Det visar sig att det är stora skillnader
inom olika kommuner och landsting. Någon berättar om ett fall där ett hembesök
behövde göras innan en patient kunde
skrivas ut från sjukhuset, så att adekvata
hjälpmedel skulle finnas på plats, men
från sjukhuset fick man inte åka ut, och
kommunen/primärvården hade inte heller ansvar så länge patienten låg på sjukhuset. Patienterna hamnade då i kläm,
något att arbeta vidare med.

Kuratorn Maria Possner hade skrivit ner

viktig information på ett blad som lämnats ut, så hennes anförande var kort och
budskapet tydligt. Bladet kan lämnas ut
till patienter och anhöriga. Det innehåller information om parkeringstillstånd
vid funktionsnedsättning, färdtjänst,
regler för sjukresor, hemtjänst, handikappersättning, bostadstillägg och om
patientnämnden. Något att tänka på är
handikappersättningen. För att beviljas
ersättning ska funktionsnedsättningen
funnits innan patienten fyllt 65 år, om den
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beviljats kan ersättning utgå även efter 65
års ålder. Många av våra patienter med
svår KOL har oftast debuterat före 65 års
ålder, men väntar man med att söka tills
patienten fyllt 65 år kommer stöd sannolikt inte beviljas. Denna patientgrupp
har ofta dålig ekonomi och behöver den
hjälp de kan få. Vi tar med oss bladet hem
och anpassar telefonnummer till våra, och
hoppas att vi inte får några problem med
copyrighten.
Efter en kort bensträckare var det kliniska fysiologen ÖL Martin Anderssons
SÖS tur att föreläsa om spirometrier.
Han höll som vanligt en uppskattad föreläsning där brandfacklorna haglade.
Nej då, så kontroversiellt var det inte.
Huvudbudskapet var att vi måste prioritera att göra spirometrier för att hitta
odiagnosticerade patienter och inte lägga
så mycket tid på reversibilitetstest i de fall
det egentligen inte tillför något. Han har
skrivit en bok om spirometrier i samarbete med Boehringer Ingelheim som jag
uppskattar mycket. Den kommer förstås
att användas som dörröppnare av bolaget
under en tid framöver, de säljer Spiriva®
och den finns ju med på läkemedelsverkets rekommendationer, så det blir nog
inte så kontroversiellt att släppa in dem
på gruppsammankomster (själv undviker
jag enskilda besök).
Efter lunch fortsatte evenemanget med

Ann Post som ägnat sitt yrkesliv åt tobaksfrågorna och även doktorerat i ämnet. Vi fick lära oss mer om beroendets
fysiologi. Att viktuppgången vid rökstopp
på 2.5 – 5 kg som vi ofta ser, är samma som
man ser när patienter befrias från andra
svåra lidanden. Det kan därför sannolikt
ses som ett normalt tillfrisknande. Hon
rekommenderade att patienten ska fortsätta röka och börja med att registrera
sina cigaretter och även värdera varje
cigarett innan avvänjningen påbörjas.
Då får man ett bättre underlag för att
välja terapi. En kolmonoxidmätare kan
vara ett bra hjälpmedel till mottagningen, den kostar inte så mycket, kanske
1500 – 5000kr, man kan då få ett utgångsvärde, och patienten kan själv se att rökningen ger mätbara effekter, och att det
gör skillnad om rökningen minskar. För
att senare upphöra. Alla behöver inte läkemedel för att komma till rökstopp, men
i de fall de behövs ska de förstås erbjudas
i adekvata doser, eventuella biverkningar
är i normalfallet betydligt mindre allvar-
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Artikelförfattaren i samtal med moderatorn Bo Billing.

liga än ett fortsatt rökande. I frågan om
snus är rekommendationen tydlig, det är
på befolkningsnivå ingen bra lösning att
våra rökare ska fortsätta vara nikotinberoende, men i enskilda fall, vid exempelvis svår lungsjukdom kan snus istället för
rökning vara bättre.
Sedan var det KOL-teamet på Nyköpings

lasarett som berättade om sina erfarenheter. De startade ett projekt med KOLmottagnig enligt Alf Tunsäters Simrishamnsmodell. Målet var att förbättra
omhändertagandet av KOL-patienterna,
minska inläggningar och minska besöken
på akutmottagningen. Patienterna får ett
telefonnummer till en sköterska på mottagningen som är tillgänglig dagtid, vardagar. Ibland löser man problemet direkt
per telefon, men behövs det kan ett besök
på mottagningen oftast ordnas samma
dag. Man kan då komma igång med behandling tidigare vid KOL-exacerbationer. Sedan följer man upp med ett telefonsamtal efter ca 3 dagar för att höra hur
det går. Projektet skulle pågå i 2 år, men
det blev permanentat redan efter ett drygt
år. Något jag tror vi behöver ta efter.
Som sista punkt diskuterades frågan
om kontaktnät. Hur kommer vi i kontakt
med andra KOL-intresserade i vårt område? Vem kan man remittera till, vad finns
det för resurser på de olika enheterna, och
vilka privata aktörer finns det? Frågan har
varit uppe vid tidigare möten och som ett
svar på detta har Boehringer Ingelheim
tagit fram ett kontaktnät via en hemsida

www.touchtoconnect.se. Som de skriver
inskränker sig deras medverkan bara till
den tekniska delen. Där man registreras
som användare och skriva vad man har
för kompetens. Det är lösenordsskyddat
och endast sjukvårdspersonal som registrerat sig som användare får tillgång till
uppgifterna.
Dagen summeras, det var en bra dag,
det var roligt att träffa mina gamla arbetskamrater, och att få lära känna mina
nya lite bättre. Tankearbetet stimulerades,
jag och mitt team diskuterar hur vi ska gå
vidare. Vilka patienter ska vi ha kvar hos
oss, vilka vårdcentraler i vårt närområde
kan göra spirometrier och hur får vi övriga vårdcentraler att komma igång? Det
blir tydligt att vi behöver ett närmare
samarbete med våra kollegor i primärvården för att kunna remittera ut de som
är stabila för att kunna ta bättre hand om
de som behöver vårt teams resurser.

Sådär, nu har jag registrerat mig på touchtoconnect också, jag kommer inte in
ännu, mina uppgifter ska kontrolleras så
jag att jag inte är någon obehörig.
Roland Söderholm

Redaktör
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Astma

Frågor kring diagnostiken av astma
Astma har sedan början på 1990-talet
definierats på ett likartat sätt i internationella riktlinjer 1-4. Man kan enkelt
säga att definitionen vilar på fyra hörnpelare, inflammation, hyperreaktivitet,
variabel och reversibel luftrörsobstruktion samt symtom.

I

nflammation som en del i astmadefinitionen infördes ungefär samtidigt
av tre expertgrupper, en amerikansk
organiserad av National Heart, Lung,
and Blood Institute i USA, National Institute of Health (NIH) 1991 5, en annan
internationell grupp, också organiserad
av NIH, 1992 (International consensus
report on diagnosis and management of
asthma) 6 och en tredje grupp 1995, som
delvis hade samma sammansättning
som den föregående gruppen (Global
Strategy for Asthma Management and
Prevention). Det senare programmet
har kommit att kallas GINA (Global
Initiative for Asthma) och har utkommit i nya versioner 2002, 2006 och 2010.
GINA är allmänt tillgängligt på internet under adressen www.ginasthma
.com1. Den amerikanska rapporten har
utkommit i uppgraderade versioner
1998, 2002 och 2007 (Expert Panel Report 3: Guidelines for the Diagnosis and
Management of Asthma) 7.
Diagnostik bygger på definitionen

Diagnostikens uppgift är att fastställa en
sjukdom på grundval av rådande definition och därigenom avgränsa den från
andra närliggande sjukdomar. För att
säkerställa diagnosen måste det för varje
beståndsdel i definitionen finnas tillgängliga diagnostiska metoder. Vid astma finns
det allmänt tillgängliga metoder för att
fastställa reversibel och variabel bronkobstruktion. För hyperreaktivitet finns
också säkra metoder (test med metakolin,
histamin, mannitol, fysisk ansträngning
etc.) men användningen av dessa i klinisk
praxis torde vara begränsad. För inflammation saknas ännu enkla och lätt tillgängliga metoder. De metoder som finns
kan vara värdefulla (NO i utandningsluft,
eosinofila i blod och sputum etc), men de
kan inte i det enskilda fallet ge svar på
frågan om det föreligger en inflammation
eller ej. Sambandet med den, för astman
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typiska, reversibla bronkobstruktionen
är inte heller klarlagt, liksom inte heller
vad som exakt menas med inflammation.
I klinisk praxis torde diagnosen fortfarande vila på den definition som formulerades 1975 av WHO 8. Den innefattade
inte inflammation utan enbart ”recurrent
bronchospasm resulting from a tendency
to develop reversible narrowing of the airway lumina in response to stimuli on a
level or intensity not inducing such narrowing in most individuals.” Vad gäller symtom är situationen än mera komplicerad
då det här finns flera olika symtom med
olika genes 1-4.
För att stimulera diskussionen formuleras nedan några enkla frågor avseende
framför allt vuxenastma.
Fråga 1: En sjukdomsdefinition måste
”täcka hela sjukdomen” och inkludera
eventuella subtyper. Inflammation har
påvisats i ett relativt sett begränsat antal
patienter. Kan man utifrån dessa studier
extrapolera till alla patienter?
Fråga 2: Tillgänglighet och tillgång till
säkra test för påvisande av inflammation
(inflammationsmarkörer) är begränsad.
Varför definiera en sjukdom så att den
i klinisk praxis är svår eller omöjlig att
identifiera? Om inte inflammation kan
påvisas i det enskilda fallet, vad är det då?
Symtom

De symtom som ingår i internationella
konsensusrapporter är: breathlessness
(andnöd), wheeze (pip i bröstet), cough
(hosta), tightness (tät i bröstet) och shortness of breath (kortandning) 1-4 Därtill
föreslås också andra situationsberoende
uttryck för symtom, sömnstörning på
grund av andningsbesvär, begränsningar
i fysisk aktivitet, användande av bronkdilaterare, pip i bröstet i kombination med
andningsbesvär m.m.
Symtom är ett uttryck för en bakomliggande verkningsmekanism. Hosta är en
reflex som utlöses av luftvägsreceptorer
vid exponering för olika trigger-faktorer
och pip (wheeze) anses utlöst av segt slem
vid samtidig förträngning av luftrören.
Genesen till övriga symtom är oklar. Det
är känt att korrelationen mellan symtom å
ena sidan och lungfunktionstester (FEV1,

PEF etc) och hyperreaktivitet å andra sidan är svag eller obefintlig 9-14. Detta anses
bero på att metoderna speglar olika sidor
av astman 12.
Fråga 4: Om lungfunktionstester (FEV1,
PEF etc) speglar bronkobstruktion, vilken
sida speglar då symtomen? Kan samma
behandling vara effektiv för båda sidor?
Fråga 5: Vilka verkningsmekanismer
ligger bakom symtom som andnöd
(breathlessness), täthetskänsla (tightness)
och kortandning (shortness of breath)?
Hur är de relaterade till bronkobstruktion? Hjälper bronkdilaterare mot dessa
symtom?
Om olika verkningsmekanismer föreligger bör konsekvensen vara att man dokumenterar svårighetsgrad och frekvens
av samtliga symtom.
Fråga 6: Sker registrering av symtomens
svårighetsgrad och frekvens i dagens sjukjournaler och i protokoll som används vid
kliniska studier?
Astmabehandlingen har förbättrats radi-

kalt under de sista femtio åren, men nya
problem har uppdagats. Ett problem är
osäkerheten i diagnostiken. I en studie
fann man att mätning av lungfunktion
utfördes i mindre än 20 % av undersökta
astmapatienter och att 45 % av patienterna
förskrevs astmaterapi innan diagnosen
ställts 15. Studien talar för att läkardiagnostiserad astma (physician-diagnosed
asthma) är en osäker diagnos. Ett annat
problem är att astmadiagnosen vid efterkontroll inte kunnat verifieras i en stor andel av undersökta fall 16-18. Ett tredje problem är att astmaliknande tillstånd (dysfunktionell andning) kan förväxlas med
”klassisk” astma. I en studie fann man att
mer än 25 % av alla patienter med astmadiagnos led av dysfunktionell andning 19, 20.
Liknande förväxling har setts vid sensorisk hyperreaktivitet (astmaliknande tillstånd), där patienter ofta har samma symtom som de som beskrivs för astma 21-23.
Ett fjärde problem är den höga andelen
av okontrollerad astma som påvisats 24-26.
I en studie rapporteras att över hälften av
undersökta patienter hade en okontrollerad astma 25.
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Inom alla dessa problemområden spe-

lar diagnostik och differentialdiagnostik
en avgörande roll. Internationella riktlinjer undviker att diskutera diagnostik,
framför allt differentialdiagnostik. Det
är uppenbart att det föreligger ett behov
av en bredare och djupare analys av de
symtom som patienter lider av, vilka är
de och vad står de för? Och det är bara
patienten som kan tala om hur det känns
att ha ansträngningsutlösta besvär, hur
det känns att exponeras för olika triggerfaktorer, hur det är att vakna av andningsbesvär etc. Erfarna kliniker har säkert sedan länge noterat att patienter ofta klagar
över symtom som inte finns upptagna i
textböcker och riktlinjer för astma. Bland
100 patienter (ålder 18 – 75) som remitterades för astmautredning var andnöd
(breathlessness) ett ovanligt symtom. De
vanligaste symtomen var ”tungandning”,
”tryck i bröstet”, ”ökad slembildning” och
”svårighet att andas in” 27. Att fokusera på
bronkobstruktion är naturligtvis viktigt
med tanke på den potentiella risk som
finns för svårt astmaanfall, men samtidigt
kan det ge en alltför snäv bild av sjukdomen. Andra symtom kan också ge svåra
besvär och dålig livskvalitet. Episodiska
andningsbesvär kan kanske mer höra
samman med astmaliknande tillstånd
(asthma-like disorder) och kanske finnas
integrerade i såväl ”klassisk” astma som i
astmaliknande tillstånd.
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Allergicentrum i Linköping
– ett koncept som fungerar
En vanlig dag i Allergicentrums väntrum

Klas väntar på att få träffa en doktor för att få hjälp med sina
födoämnesallergier, Anna skall göra en torrluftsprovokation och
Axel är här för att få hjälp med sitt eksem och sin nästäppa, han
skall träffa två olika doktorer. Johan skall träffa en forskningssköterska eftersom han deltar i en studie om ett nytt astmaläkemedel. Bredvid honom sitter Emelie som många gånger varit
på Allergicentrum hos barnläkare men nu är hon 19 år och skall
träffa en ny doktor. Hon känner sig hemma med lokaler och
sköterskor. I korridoren springer en fyraåring ivrigt påhejad av
barndoktorn för att framkalla ansträngningsrelaterade besvär.
Det är mycket aktiviteter på gång men stämningen är glad
och vänlig.
Vår mottagning har nu funnits i drygt 13 år och mycket
har hänt sedan Sjukvårdsnämnden och Primär- och Tandvårdsnämnden 1996 beslutade att etablera ett Allergicentrum
vid Universitetssjukhuset i Linköping. Kliniken skulle bli en
modellklinik för sjukvård, utveckling forskning samt prevention
inom området allergisjukdomar. Beslutet hade föregåtts av flera
års planering och uppvaktning av politiker. Tommy Ekström
dåvarande chef på lungmedicinska kliniken, professor Max
Kjellman och Professor Bengt Björksten, båda från barnkliniken, var drivande i den processen. Professor Chris Anderson
från Hudkliniken har under större delen av Allergicentrum tid
varit verksamhetschef men har nu lämnat över stafettpinnen till
Mahvash Behzad som varit vårdenhetschef på kliniken sedan

2005. Chris Anderson finns fortfarande kvar i ledningsgruppen.
Professor Olle Zetterström kom tidigt till Allergicentrum i Linköping och har lagt ned mycket tid och engagemang i kliniken
både vad gäller det kliniska arbetet och forskningen.
I det politiska beslutet angavs riktlinjer för Allergicentrum:

• Genom samarbete mellan primärvård och sjukhusvård erbjuda optimal sjukvård, på närmast lämpliga nivå, för patienter
med svåra allergiska sjukdomar och annan överkänslighet.
• Med en samlokaliserad allergimottagning vid US som nav,
arbeta i nära samverkan med primärvården och andra vårdande enheter som en länsövergripande resurs.
• Utveckla vårdprogram i samverkan med primärvården för
överföring av forskningsresultat och kunskap om primär- och
sekundärprevention samt behandling.
• Vara en forskningsenhet med en internationell frontposition
genom att erbjuda en koncentrerad tvärvetenskaplig forskningsmiljö för överföring mellan experimentell och klinisk
forskning.
• Vara en utvecklingsenhet och utveckla och utvärdera nya behandlingsmetoder, delvis i samarbete med ledande företag.
• Delta i fort- och grundutbildning av läkare och sjuksköterskor.
• Vara ett nationellt kunskapscentrum på området och erbjuda
utbildning till olika yrkesgrupper i landet.

�
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träffar alltid barnsjuksköterskor och barnläkare förutom vid specifik immunoterapi. Med barnens bästa i fokus utifrån medicinska, omvårdnadsmässiga och kompetens hänseenden beslutades
att Allergicentrum inte skulle splittras.
Astma och Allergiförbundet lyfter fram Allergicentrum i Östergötland som en förebild hur man vill se vården organiserad
och tilldelade oss ett pris för detta 2007. Året efter fick kliniken
Östergötlands Landstings arbetsmiljöpris. Dessa priser och den
uppskattning som patienter och gästande vårdpersonal visar oss
gör att vi stimuleras till fortsatt utveckling av vår klinik.
Huvudprocessen Sjukvård

Specialiserad poliklinisk utredning och behandling av patienter med allergi och annan överkänslighet.

Allergicentrum består av en samlokaliserad resurs för allergi och annan överkänslighet vid Universitetssjukhuset i Linköping, men siktar
på samverkan med specialistvård vid olika sjukhuskliniker samt inom
primärvård. Bilden ovan har sedan starten symboliserat länet Östergötland med Allergicentrum bildat från delar av ingående kliniker
och med vårdcentraler spridda över länet, där vissa har mer samarbete med Allergicentrum än andra.

Verksamheten startade 1998 med en samlokaliserad mottagning

dit läkare och sköterskor kom från sina ”hemmakliniker” för att
ha en gemensam mottagning i Allergicentrums lokaler. Samutnyttjande av lokaler och apparatur var effektiv och närheten
till kollegor inom närliggande områden gav en kompetensutveckling av läkare och sköterskor. Efter några år blev vi en egen
klinik med fast anställda medarbetare och egen administration.
Sedan starten har verksamheten stadigt utvecklats och vuxit.
En del läkare har tjänstgöring och anställning på annan klinik
men kommer regelbundet till mottagningen för träffa patienter
med allergier. Idag finns det fyra vuxenallergologer knuta till
Allergicentrum, ingen arbetar dock heltid där. Två barnläkare
finns, varav en ST–läkare och ytterligare en ST-tjänst i barnallergologi planeras.
Samarbetet mellan klinikerna inom Allergicentrum har ökat
under åren men också samarbetet med andra kliniker, t.ex. klinisk
immunologi, klinisk fysiologi och Arbets- och Miljömedicin.
På uppdrag av dåvarande Hälso- och sjukvårdsdirektören
gjordes 2006 en utvärdering av Allergicentrums verksamhet.
Man konstaterades att Allergicentrum fungerade väl utifrån de
förutsättningar som givits och med de resurser man förfogade
över. De riktlinjer som formulerades från början hade man levt
upp till vad avser sjukvårds- och utbildningsuppdraget. När
Allergicentrum bildades hade man förhoppningar om stöd från
Vårdalsstiftelsen. Den idé om en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med internationell frontposition som fanns från början
blev svår att förverkliga då satsningen uteblev. Däremot fanns
sedan tidigare ett samarbete med ledande företag inom läkemedelsområdet och detta blev en viktig komponent för allergicentrums utveckling.
Allergicentrums koncept har naturligtvis ifrågasatts genom
åren. Det har funnits planer på att flytta barnallergin till barnklinikens mottagning i samband med bildandet av ett Barnsjukhus
i Linköping 2007. Barnen som har kontakt med Allergicentrum
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Varje vecka har vi remissrond där läkare från olika specialiteter
diskuterar de inkomna remisser som inte självklart passar in i
våra processlinjer. På detta sätt får vi ett gemensamt synsätt för
hur vi bäst handlägger krångligare fall. Eftersom remissinflödet
ökar måste vi sträva efter att patienterna snabbt utreds och därefter återremitteras. Bara patienter med svår astma eller svåra
födoämnesallergier skall behöva ha regelbunden kontakt med
oss, förutom de som genomgår behandling med allergenspecifik
immunoterapi (ASIT) eller anti-IgE.
Remisserna på vuxna patienter sorteras till den specialist med
störst kunskap inom det område som remissen avser. Hudläkare
och öronläkare finns en gång i veckan på kliniken och ibland
behövs sambokningar då patienter med komplicerade besvär
eller besvär från flera olika organ träffar två eller flera läkare
samtidigt. Eftersom vi arbetar i rummen bredvid varandra är det
också lätt att konsultera en kollega utan föregående sambokning.
Det är också lätt att lämna över tonåringarna till vuxensidan när
de är dags för dem att lämna barnkliniken.

Processmall för patientflödet som ska leda patienten från remissuppkomst (behov) till återförande till remittenten (”coping”).

Sedan 10 år har vi på Allergicentrum en gemensam mottagning för barn och vuxna som får Allergenspecifik immunterapi
(ASIT). Detta kräver naturligtvis ett samarbete omkring gemensamma riktlinjer inför och under behandlingen. Vi har också
regelbundet återkommande träning i behandling av allergiska
reaktioner i olika åldrar. ASIT mottagning finns fyra dagar i
veckan då en sköterska och en läkare arbetar parallellt i samma
rum, i direkt anslutning till väntrummet där patienterna sitter
efter att ha fått sin behandling. Vi använder pappersjournaler
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Huvudprocessen Forskning

Samverkan mellan klinisk utveckling och forskning samt
experimentell forskning.

för dosering då detta ger en bättre visuell översikt över tidigare
behandling än datajournalens ordinationsblad. Efter avslutad
behandling scannas doseringsjournalen till datajournalen. Just
nu har vi omkring 150 patienter i behandling och skall starta
ytterligare ca 30 under hösten. Östergötland ligger lägre än
riksgenomsnittet i antal ASIT behandlingar men nyligen har
Landstinget beslutat om en satsning för att kunna starta flera
behandlingar i länet.
Sedan många år gör vi uppföljningar av behandlingens effekt. Patienterna besvarar ett frågeformulär om sina symtom,
sin medicinering och hur allergin påverkar deras liv före behandling. Samma formulär fylls sedan i årligen för att lättare
kunna bedöma effekt av behandlingen. På liknande sätt har vi
också gjort uppföljningen av de patienter som får sublingual
behandling mot gräspollenallergi.
Under den tid som Allergicentrum har funnits har antalet
besök stadigt ökat från omkring 2 500 besök första åren till nu
7 000 besök per år. Detta har gjort det nödvändigt att öka antalet
medarbetare. Vi har också arbetat aktivt för att ha en effektiv
och lättillgänglig mottagning. Många återbesök kan ske som
sköterskebesök, med handledning från läkare.
Antalet uteblivna besök har minskat sedan patienterna vid
nybesök själva bokar sin tid via ett WEB-baserat system. Samma
system används också vid ASIT mottagningen där patienten
med ett lösenord själva kan boka och boka om sina tider. Direktkoppling till tidboken i datajournalen Cosmic gör att administrationen kring dessa besök minskat.
Trots våra utbildningsinsatser ökar antalet remisser stadigt,
åtminstone på vuxensidan. Till viss del beror det på att kunskapen om vad som kan göras vid utredning och behandling
av allergisjukdomar sprids vid våra utbildningskontakter men
på senare år är det fram för allt remisser med frågeställningar
omkring reaktioner vid läkemedelsbehandlingar som ökat. Då
vi nu har små möjligheter att utreda mer komplexa fall av läkemedelsöverkänslighet tvingas vi idag göra en avvägning av vad
som är mest angeläget för patienten att utreda. Med dagens allt
mer komplicerade behandlingar av olika sjukdomar ser vi att
efterfrågan på kunskap inom detta område kommer att öka.
För att göra utredningstiden snabb och besöken hos oss effektiva vill vi om möjligt göra all utredning vid första besöket.
Tillsammans med fysiologiska kliniken kommer vi att utöka våra
lungfunktionstester med impulsoscillometri på mottagningen.
Vi räknar med att detta kommer att göra det enklare att utföra
luftvägsprovokationer direkt vid våra mottagningsbesök.
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I Linköping finns en tradition av långa prospektiva undersökningar på kohorter med många barn. Ett nära samarbete med
KEFs allergilaboratorium möjliggör samarbete mellan klinik och
immunologisk forskning. Härigenom har ett flertal avhandlingar
tillkommit tillsammans med Barn och Ungdomskliniken.
Inom regionen pågår ett samarbete med ffa Jönköping och
Professor Jan Björkander.
Sedan starten av Allergicentrum har ett drygt 60-tal kliniska
läkemedelsprövningar genomförts. På barnsidan har många
studier gällt provning av olika vacciner, på basen av Universitetsöverläkare Lennart Nilssons erfarenhet inom området. På
vuxensidan har flera studier avseende olika former av specifik
immunoterapi och astmabehandling gjorts.
Allergicentrums externfinansierade forskningsuppdrag samt
den egna forskningen möjliggör en större personalresurs än vad
sjukvårdens och undervisningens uppdrag annars skulle tillåta.
Genom personalplanering och samutnyttjande av resurser får
man en omväxlande och stimulerande miljö för läkare och sköterskor.
En ny aktuell studie är en preventionsstudie med intervention
i form av intag av fettsyror och laktobaciller. Professor Mikael
Benson och medarbetare har just startat undersökningar för att
hitta metoder för individualiserad behandling mot allergier. Vi
satsar på att sprida forskningen även till sköterskegruppen och
välkomnar nya ST läkare med forskningsintresse.
Inom behandlingsområdet hoppas vi på att kunna medverka
i fler studier med nya behandlingsformer av ASIT. De första
stegen mot en studie med injektioner av allergen i lymfkörtlar
(ILIT) är taget.
Huvudprocessen Utbildning

Grundutbildning, specialistutbildning, vidareutbildning samt
information till allmänheten.
Allergicentrum deltar i läkar- och sköterskeutbildningen vid
Hälsouniversitetet i Linköping där vi håller i föreläsningar om
allergi och vaccinationer. Läkarstudenterna har ingen obligatorisk placering på kliniken men kan följa med läkare från barn-,
och hudkliniken under sina placeringar där.
ST-läkare inom barn och ungdomsmedicin och lungmedicin
tjänstgör vid kliniken och blivande allmänläkare kommer ofta
till oss för att tjänstgöra under någon månad. Astmasköterskor
från vårdcentralerna auskulterar ofta på Allergicentrum.
Allergicentrum har sedan starten haft en allmänläkare anställd som har god kännedom om primärvården och hur de
olika vårdcentralerna fungerar. Kontakten med primärvården
är en central del i Allergicentrums uppdrag. Östergötland har
länge haft astma-KOL mottagningar på sina vårdcentraler med
ett länsövergripande Vårdprogram för astma och allergi. Det
krävs en ständig dialog med och kunskapsförmedling till primärvården för att patienterna skall kunna få vård på närmaste
lämpliga nivå. Allmänläkaren på Allergicentrum är en viktig
person som fångar upp primärvårdens behov av ut bildning
och är ansvarig för fortsatt kunskapsspridande inom området.
Just nu genomförs utbildningsinsatser där varje vårdcentral får
besök för att diskutera det länsövergripande vårdprogrammet
för barnastma.
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Spirometri är ett annat område där behovet av kunskap ständigt finns och varje termin håller vi spirometrikurser för astmasköterskor och allmänläkare.
Varje höst hålls en IPULS-granskad kurs i Basal allergologi,
som riktar sig till ST läkare i ÖNH-sjukdomar, Lungmedicin,
Barn och Ungdomsmedicin, Allmänläkare och blivande Allergologer. Kursen är uppbyggd med patientfall och med medverkan
från åhörarna i form av mentometermätningar vilket är uppskattat.
De tre kommande åren har vi också fått förtroendet att anordna SK-kurs i Barnallergologi.
Varje vår och höst anordnar Astma och Allergiföreningen
i länet resor till fjällen för sina medlemmar. Medarbetare från
Allergicentrum deltar vid dessa resor där patientundervisning
är schemalagd vid sidan av fysisk aktivitet anpassad efter medlemmarnas besvär. Många ungdomar har fått möjlighet att testa
aktiviteter de tidigare inte vågat utsätta sig för. Effekten på lungfunktion och inflammationsparametrar har undersökts och har
visat att patienten förbättrar sin lungfunktion och sina inflammationsparametrar långsiktigt i samband med dessa fjällresor.
Allergistämman som Astma och Allergiförbundet genomförde tillsammans med Allergicentrum i Linköping 2010 gav oss
erfarenhet och mersmak på att anordna nationella möten. Under
denna höst har Barnallergisektionen haft sitt höstmöte i Linköping och våren 2013 kommer SFFAs vårmöte att förläggas här.

Framtidens Allergicentrum

Allergicentrums uppdrag spänner över alla delar av ämnesområdet allergi och annan överkänslighet: sjukvård, forskning
och utveckling samt undervisning och utbildning. Populationsaspekter och prevention är fortfarande på forskningsnivå men
kan komma att betyda mer framöver.
Det är vår strävan att utveckla Allergicentrum som koncept
med patientens bästa för ögonen.
Våra unga patienter kommer att kräva nya kommunikationsvägar med oss och vi måste vara öppna för nya tekniska lösningar i kontakten med patienterna utan att tappa den viktiga
patient-läkarrelationen som är grunden för läkekonsten. Våra
väntrum skall fortsätta att vara välfyllda med de patienter som
behöver vår specialistkunskap samtidigt som vi kan vara trygga
med att primärvården ger god vård till den stora grupp av patienter som har lätta eller måttligt svåra allergisjukdomar.
Ulla Nyström Kronander

Överläkare
Allergicentrum, HMC
Universtitetssjukhuset, Linköping
Ulla.Nystrom.Kronander@lio.se
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Presentation av Anders Eklund
Professor Anders Eklund, Karolinska,
har länge varit medlem i vetenskapliga
kommittén, men lämnade den för att
lämna plats för yngre förmågor. Vi har
här glädjen att få läsa om forskningen
som bedrivits på hans institution.

Anders Eklund träffade jag första gången
när jag gjorde min randutbildning på
lungkliniken i Solna. Han var en självklar
deltagare på fibrosronderna. Jag har även
senare konsulterat honom när jag stött
på knepiga fibros- och sarkoidospatienter, och har jag har alltid fått goda och
handfasta råd. Att beskriva alla meriter
Anders har skulle ta mer plats än hans
egen artikel. Antalet publicerade artiklar
är uppe i imponerande 190 st. Han har
deltagit i kommittéer både nationellt
och internationellt, skrivit åtskilliga kapitel i både svenska och internationella
böcker. Han har varit medredaktör till
flera böcker. Två av dem har jag läst och
kan rekommendera, dels boken Sarkoidos 2005 och senast Lungmedicinboken
2009. Dessutom har han medverkat och
haft ansvar för flera nationella vårdprogram, som IFA 2002 (lungfibros) och Sar-

koidos 2005. Vårdprogrammen är för närvarande under uppdatering, vi får se om
vi kan locka Anders till att delta i arbetet.
Jag har frågat honom tidigare, och visserligen var han intresserad av att ansvara
för uppdateringen, men familjen behövde
honom mer. Hans yngste son Björn hade
drabbats av svårbehandlad leukemi, Björn

försämrades och till slut gick hans liv inte
att rädda. Björn avled i år endast 30 år
fyllda. Som Anders själv beskriver sin son
Björn ”Han blev genom sitt mod och sin
enastående förmåga att aldrig beklaga sig
en ikon för oss andra”.
När vi är inne på hans familj kan jag berätta att han är gift med sin barndomsvän
Lena, deras dotter Cecilia bor i USA och
sonen Mattias har nyligen flyttat hem efter
flera år i USA. Hans far var under många
år generaldirektör för IAEA i Wien,
och han var projektledare för Sveriges första forskningsreaktor R1, belägen alldeles
intill KTH i Stockholm! Men Anders står
stabilt på egna meriter och har varit professor på Karolinska sedan slutet av förra
århundradet. Vi hoppas att det här inte
ska vara en summering av hans gärning,
han har fyllt 65 år, utan vi hoppas att han
vill fortsätta att driva lungmedicin framåt
i Sverige och internationellt ytterligare en
tid, även om jag unnar honom tid att ägna
sig åt sin favoritsysselsättning segling.
Roland Söderholm

Redaktör

Forskningshistorik, Enheten för lungmedicin
Karolinska Universitetssjukhuset/Karolinska Institutet, Solna

N

är Karolinska Institutet (KI)
1993 genomförde en drastisk
reduktion av antalet institutioner blev den självständiga dåvarande
Institutionen för thoraxmedicin istället
en av många enheter inom en nybildad
storinstitution för medicin. Som ofta är
fallet vid omfattande organisationsförändringar fanns en uttalad oro för hur
framtiden skulle utvecklas, och i lungmedicinens fall hur väl enheten skulle
kunna hävda sig i den nya strukturen.
Undertecknad fick förmånen att under
resterande delen av 90-talet utgöra en
del av den nya institutionens innersta ledningsorganisationen och denna
funktion har lungmedicinen sedan fått
behålla under hela 2000-talet, nu med
professorn i experimentell lungmedicin
Johan Grunewald som representant.
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Professor Johan Grunewald.

Institutionen för medicin är den största
inom KI och har i många hänseenden varit synnerligen framgångsrik med en stark
profilering inte minst inom inflamma-

tionsforskning. Den omfattar nu förutom
den lungmedicinska specialitetens intresseområden med interstitiell lungsjukdom,
KOL, astma och yrkesmedicinska eller
miljörelaterade lungsjukdomar även betydande fält som inflammatoriska systemsjukdomar (ex. RA, myositer), psoriasis,
kardiovaskulär inflammation, allergi, samt
klinisk immunologisk forskning. Dessutom är inflammationsforskningen djupt
integrerad i omfattande KI-nätverk som
innefattar neuroimmunologi (ex. MS)
och basal experimentell, ofta försöksdjursbaserad forskning. Nätverkskonstellationerna, som alltför ofta mest blir
”papperstigrar”, har i denna kontext visat
sig mycket konstruktiva och lyckats generera betydande stöd från resursstarka
finansiärer. Detta har på senare år tveklöst
varit viktigt även för lungmedicinen, som
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nu också ingår som en enhet i den fristående forskningsstiftelsen Centrum för
Molekylär Medicin (CMM), vilket erbjuder viktig tillgång till bland annat dyrbara
”core facilities” och nära samarbete med
forskare med olika specialkunskaper. Ett
exempel på interaktiviteten är Maryam
Fathis studier av interstitiell lungsjukdom
vid poly- och dermatomyosit.
Många andra har genom åren bidragit

på en rad olika och ovärderliga sätt så att
lungmedicinen nått sin nuvarande position. Att i detalj redogöra för allas insatser
låter sig inte göras i detta sammanhang,
men grunden till det forskningsintresse
som efterhand vuxit sig allt starkare lades
genom den vidsynta och intresserade
attityd som professor Åke Hanngren och
hans dåvarande medarbetare förmedlade
på sent 70- och tidigt 80-tal. Här måste
nämnas Erik Ripe, Eva Hedfors, Björn
Mossberg, Bengt S Nilsson, Gunnar
Boman och Ingela Sjögren, samt då och
under en följd av år senare Olle Widström
och Gunnar Unge. Var och en har, på
olika sätt, spelat avgörande roller för att
stimulera forskningsintresset hos yngre
medarbetare. Att Åke Hanngren under
lång tid också var nuvarande Hjärt-Lungfondens generalsekreterare betonar också
den viktiga roll han, ofta på ett försynt
och tillbakadraget sätt, kreerade.
När Åke 1987 gick i pension försvann
den professur som var knuten till hans
person och först 1998 skapades en ny
professur i lungmedicin, denna gång genom donation av medel från en permuterad fond (Bröderna Molanders) och även
med benäget stöd från Hjärt-Lungfonden.
Undertecknad blev dess innehavare och
hade då möjlighet att erbjuda Kjell Larsson en adjungerad professur vid vår enhet. Redan tidigare hade Anita Zetterlund
och Kjell hos oss i flera arbeten beskrivit β-adrenoreceptorernas funktion hos
alveolära makrofager. Det låg nära till
hands att samarbeta med Kjell inte minst
genom att vi redan på slutet av 80-talet
samverkat i en rad forskningsprojekt, som
bla berörde hans specialintresse – svindammsrelaterad luftvägsinflammation.
Så sent som 2002 avslutades ett av de
många gemensamma projekten med dåvarande Arbetslivsinstitutet då Charlotte
Müller-Suur i sin avhandling visade hur
svindamm inducerar T-cellsaktivering.
Samarbetet kom också till uttryck i flera andra projekt som var direkt relaterade
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Professor Åke Hanngren. En självstudie.

till annan yrkesmässig exponering, exempelvis i sågverk och aluminiumindustri.
Dessa arbeten kompletterades med djurexperimentella exponeringsstudier och
kom att utvidgas på olika sätt. En av de
i hög grad drivande i dessa sammanhang
var Göran Tornling, numera adjungerad
professor vid enheten, samt nu framlidne
professorn Per Camner vid KI.
Flera avhandlingar följde av vilka Urban Johards och Göran Zetterbergs kan
nämnas här, samt Carl-Erik Bergströms
arbeten med brandröksexponerade personer. Under Tornlings ledning byggdes
också en exponeringskammare för damm
upp vid enheten och i den har provokationsstudier genomförts mot ett flertal
i arbetsmiljön förekommande ämnen.
Även under senare år har flera miljöorienterade exponeringsstudier utförts där intresset fokuserats kring hur exponering
för partiklar och avgaser i biltunnlar och
tunnelbanor kan påverka inflammatoriska celler och funktion i luftvägar och
lungor. Dessa arbeten har skett i mycket
nära samarbete med yrkesmedicinarna
professor Magnus Svartengren och med
dr Britt-Marie Larsson, samt med våra
lungkollegor i Umeå. Banverket har varit ivriga tillskyndare av projekten, delvis
mot bakgrund av de problem med ventilation som man anat kan uppstå vid bygget
av Stockholms nya Citybana.
Mycket viktiga forskningsinsatser rörande astma har genomförts vid forskningsenheten. Inte minst bidrog nuvarande professorn Olle Zetterström som
veritabel idéspruta med olika hypoteser
och initiativ till många läkemedelsstudier.

Han var delaktig i utvecklingen av en aktiv
astmaforskningsenhet där bl.a. Elisabeth
Ihres lågdosprovokationsmodell skapades
och där universitetslektor Barbro Dahlén,
numera verksam vid vår systerinstitution
i Huddinge, inte bara byggde kunskap
kring aspirininducerad astma och hur
den kan testas utan även utvecklade en
rad andra betydelsefulla provokationsmodeller. Samarbetet med professor SvenErik Dahlén har också under åren varit
av avgörande betydelse.
Andras viktiga insatser inom astmaområdet och som fört fram till avhandlingar
är Karin Ostermans rörande astmaförekomst hos kafferostare; Göran Steins (då
Axelssons) projekt kring IgE-medierad
hypersensitivitet mot växtderiverad latex;
Maria Skedingers om granulocytfunktion
vid astma; Annika Roquets mekanistiska studier vid allergisk inflammation;
Catarina Lensmars forskning om tidig
luftvägsinflammation och det medfödda
immunförsvaret; samt Pär Gyllfors kartläggning av leukotrieners roll hos olika
astmafenotyper.
Docent Reidar Grönneberg utvecklade
tidigt en mycket intressant och originell
modell för provokation med allergen i en
hudkammare. Han samarbetar nu med
kliniska immunologer, bl.a. professor
Marianne van Hage, i projekt som avser
att identifiera okända pälsdjursallergen
och påvisa korsreaktiviteter. I vår övriga
grupps samarbete med kliniska immunologer, då under ledning av docent Susanne
Gabrielsson, har under 2000-talet fynden
kring exosomers roll vid inflammatorisk
lungsjukdom blivit uppmärksammade.
Sedan jag för nu exakt 30 år sedan intro-

ducerade BAL-tekniken i samarbete med
kliniska kemisten Eleonora Blaschke vid
Karolinska sjukhuset har mer än 3300 undersökningar genomförts varav ett knappt
tusental på friska rökande och icke rökande försökspersoner. Otvivelaktigt har
mycket värdefull information genererats
genom tillgången till prover direkt från
lungan, inte minst när det gäller interstitiell lungsjukdom och då i synnerhet
sarkoidos.
De fynd som vår forskargrupp med
bl.a. Johan Grunewald och KIs förre Rektor Hans Wigzell publicerade i början av
90-talet med en stark koppling mellan
HLA klass II typ, expansion av CD4+ T
celler i lungorna vid aktiv sjukdom, sjukdomsförlopp och prognos har visat sig
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mycket hållbara. De har utvecklats på en
rad olika sätt, gett upphov till information
om centrala samverkansmekanismer mellan antigenpresenterande celler och celler
som representerar det adaptiva immunsvaret. Mängder av funktionella studier
av cellerna har genomförts, och olika
HLA-typers roll för prognosen har kartlagts. Det senare har lett till att HLA-typ
numera rutinmässigt bestäms vid utredning av misstänkt sarkoidos, och resultatet vägs in i bedömningen av patientens
vidare omhändertagande.
Under de senaste åren har även docent
Jan Wahlström i samarbete med kollegor
i Tyskland och i USA och med stöd från
NIH och ATS lyckats identifiera HLAbundna peptider och testa deras funktionella roll som potentiella antigen i experimentella system. Fynden har väckt stort
intresse långt utanför lungmedicinen och
har utvecklats för att kunna utföras på
enskilda individer. Kandidatantigen med
mykobakteriellt ursprung är föremål för
fortsatt forskning, även om Jan nu koncentrerar alltmer av sin tid på rökningsinducerade inflammatoriska lungförändringar i multidisciplinära forskningsprojekt. Stort intresse visas T-cellers regulatoriska funktion och plasticitet.
Sarkoidosprojekten har genererat rader
av avhandlingar: A Eklund, J Grunewald,
Mary Berlin, Jan Wahlström, Anders
Planck, Fariba Sabounchi, Kia Katchar,
Malin Müller, Farah Idali och Maria Wikén. De har dessutom utgjort delarbeten
i en serie andra avhandlingar. Ernesto Silvas nyligen försvarade avhandling rörande
precisare och bättre kvantifierbara analyser av proteomet vid sarkoidos har utgjort
en naturlig fortsättning på Sabounchis
tidigare studier. Både Johan Grunewald
och undertecknad har under en följd av
år haft förmånen att sitta i styrelsen för
världsorganisationen för granulomatösa
sjukdomar, vilket även Åke Hanngren
gjorde under sin aktiva tid. Kvalitén på
gruppens forskning klassades glädjande
nog i en under 2011 genomförd internationell inventering av all KI-relaterad
forskning som ”outstandning”.
Rökningens

inverkan

på

lungceller

spelade tidigt en viktig roll i våra forskningsambitioner då alveolarmakrofager
från rökare visade sig autofluorescera
kraftigt vid flödescytometrisk analys. Det
skapade tolkningsproblem, men tillsammans med kliniska immunologer lycka-
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Till 2000-talets lyckade rekryteringar hör

Professor Magnus Sköld.

des nuvarande professorn Magnus Sköld,
för övrigt min förste doktorand, utveckla
en teknik för släckning av fluorescensen.
Magnus visade även hur rökvanor påverkar cellutbytet vid BAL och vad som sker
vid olika tidpunkter efter rökstopp. Dessa
kunskaper kombinerade med metodologi
om experimentella fibrosmodeller utvecklad i USA hos professor Stephen Rennard
har genererat avhandlingar om ”remodeling” av Karin Fredriksson och Ulrika
Zagai, som mest testade röda och vita
blodkroppars betydelse i in vitro-studier
av fibrosbildning.
Mikael Mikko fokuserade senare mer
på T-cellernas roll vid rökexponering.
I två omfattande studier med KOLpatienter och friska rökande samt icke
rökande kontroller söker denna enhet av
forskargruppen kvantifiera förändringar
i det globala proteinuttrycket samt utsöndringen av inflammationsreglerande
mediatorer i lunga och blod. ”State-ofthe art” tekniker används för att jämföra
proteom och metabolom hos grupperna.
Magnus Löfdahls kliniska studier av inflammationsprocessen vid KOL är ett
resultat av det arbetet. Under ledning av
dr med Åsa Wheelock, disputerad i USA
och med ”post-doc” utbildning i Japan,
bedrivs proteomikstudierna på alveolära celler efter fraktionering för att skilja
membranbunda och intracellulära lösliga
proteiner. Wheelock har mycket specifik
kunskap inom detta komplexa fält och har
hjälp i arbetet av ”post-doc” Maxie Kohler
från Tyskland.

docent Caroline Olgart Höglund, innehavare av Hjärt-Lungfondstjänst, som
har som specialområde neuroimmunologi och neurotrofiner, vilka är av intresse
både för nerv- och immunsystemen. Hennes goda handledarförmåga har resulterat
i Cecilia Kemis och Charlotta Dagnells
avhandlingar inom fältet. Nu arbetar
hon med bla ”post-doc” Karin Sahlander
i spännande nätverksprojekt, som syftar
till avbildning av hjärnan (imaging) vid
kronisk inflammation, företrädesvis vid
allergi och astma. Inflammationen kan
genom signalering till hjärnan ge upphov
till symtom som trötthet och ändrade
kognitiva funktioner och detta samspel
vill man undersöka.
Docent Magnus Nord är affilierad till
enheten och har som expert på transkriptionsfaktorerna C/EBP lett doktorander
till disputation. Tove Berg, som studerade
faktorernas roll i lungorna vid cellulär differentiering och utveckling, har just återkommit efter ”post-doc” period i Kalifornien. Lukas Didon arbetade sedan vidare
med intracellulär signalering vid KOL och
kronisk bronkit och är numera ”post-doc”
hos legendariske Ron Crystal i New York.
Abraham Roos ska under våren 2012 disputera på arbeten som rör genreglering i
luftvägsepitel vid inflammation.
Cancerforskningen har i hög grad foku-

serat på deltagande i olika typer av läkemedelsprövningar. Det utomordentligt
hårda tryck som ligger på ”cancerläkarna” i sjukvården gör det svårt att hinna
med experimentell forskning. Gävlebaserade kollegorna Eva Brandén och Hirsh
Koyi hann dock under den tid de skrev
sina avhandlingar på KS även initiera en
biobanksuppbyggnad för i första hand
proteomikstudier. Denna bank byggs
kontinuerligt vidare. Veronika Agrenius
och Valiant Ukales avhandlingar om
kartläggning av mekanismer bakom och
handläggning av pleurautgjutning, ofta
malignitetsorsakad, utgör viktiga bidrag.
Docent Gunnar Hillerdal är nu, liksom
han varit under hela sin läkargärning,
fortsatt produktiv och unikt innovativ.
Med dr Karl-Gustav Kölbeck leder i
samarbete med verksamhetschef, med
dr Olof Andersson utvecklingen av ett
specialfinansierat projekt för att optimera
cancervården tillsammans med onkologerna. Detta leder förhoppningsvis till
bättre framtida förutsättningar även för
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forskningssamarbeten inom cancerområdet, inte minst med Cancer Centrum
Karolinska (CCK).
Medarbetarstaben har under åren successivt och planerat ersatts av nya medlemmar. Den har blivit alltmer internationellt sammansatt och flera forskare på
”post-doc” nivå har rekryterats. Detta är
en naturlig utveckling mot bakgrund av att
många projekt genomförs med grupper i
andra länder, exempelvis i Tyskland, Holland, Japan, UK och USA. Ett antal nya,
intressanta projekt drivs av doktorander,
men det finns också en mycket stabil kärna såväl på den kliniska forskningsenheten som på lungforskningslaboratoriet av
forskningssköterskor och biomedicinska
analytiker. Dessutom har vi länge haft förmånen att ha en administrativ sekreterare,
Eva-Marie Karlsson, som står för stabilitet
och kontinuitet både vad gäller forskning
och utbildningsåtaganden.
Det har på Karolinska Universitetssjukhuset/Karolinska Institutet i Solna på senare år uttryckts ett allt tydligare externt
intresse av att involvera lungmedicinen
i olika projekt och nätverk, inte minst i
takt med ökade kunskaper om rökningens
och lungornas viktiga roll vid insjuknande
i folksjukdomar som RA och MS. Den integration med andra tunga specialiteter
som lungmedicinen redan påbörjat och
har stora möjligheter att vidareutveckla
gör att både sjukdomstillstånd och forskning som rör lungorna kommer att kunna
spela en central roll i det Nya Karolinska
Sjukhuset (NKS), som ska invigas 2016.

Medarbetare

Forskningssköterskorna inom inflammationsområdet: Margitha Dahl, Gunnel de Forest,
Heléne Blomqvist.

BMA Benita Engvall.

Cancerforskningssköterskan Marja Metsämaa.

BMA Benita Dahlberg.

Anders Eklund,

Professor
Lungmedicinska enheten
Karolinska US, KI Solna
anders.eklund@karolinska.se

Cancerforskningssköterskan Eeva Alamartimo.

Vi kan lova lönsamhet på
långsiktiga investeringar.
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
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Webredaktören har ordet

SLMFs hemsida får nytt utseende

Nuvarande hemsida.

S

LMF satsar nu på hemsidan. Vi
har haft svårt att hålla materialet på hemsidan uppdaterat. För
att komma tillrätta med det har vi har
tecknat ett nytt avtal med Mediahuset.
Vi kommer att få en ny fräsch plattform som gör det enklare för den som
ansvarar för hemsidan att själv gå in
och göra ändringar. För att finansiera
hemsidan och säkra utgivningen av papperstidningen har styrelsen accepterat
reklam även på hemsidan. Det blir en
rad med upp till 3 annonser i kanten på
förstasidan och i kanten på ytterligare
2 – 3 sidor. Det ska inte var rörligt material, och vårdprogrammen ska vara
utan reklam. Tobaksreklam och annat
olämpligt material ska förstås inte förekomma.
Vi är även inne i sluttampen av utvecklingen av en ny plattform för det nya KOLvårdprogrammet så att det äntligen kan
uppdateras. Nationella vårdprogrammet
om sarkoidos och om IFA är inaktuella
och ska uppdateras, efter beslut i styrelsen tog vi bort dem helt från hemsidan.
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Ny plattform, ny layout.

Några av er har reagerat på detta och vill
hellre att vi ska göra som med KOL-vårdprogrammet, d.v.s. att det informeras om
att det är inaktuellt men att informationen
ändå är tillgänglig. Vi hat tagit intryck av
era synpunkter och lagt tillbaka vårdprogrammet om sarkoidos, men det har hänt
så mycket inom IFA och det finns ett nytt
vårdprogram på internetmedicin så vi har
lagt en länk dit tills vårdprogrammet är
uppdaterat. Länkarna på hemsidan är
uppdaterade.

att maila mig så vi kan informera om det
på hemsida och i tidningen. Om ni känner till ett möte eller en bra hemsida, eller annan användbar information så skicka
mig ett mail. Den nya hemsidan räknar
jag med att vi kommer igång med under
december, gå gärna in och titta och kom
med synpunkter. Jag återkommer till nästa
nummer av Lung- och Allergiforum med
mer information om vad som är nytt och
hur sidan kan utnyttjas.

Tyvärr blev det fel i kongresskalendern i

mail till vår medlemsansvarige på adress
valentyna.yasinska@karolinska.se om du
ändrar mailadress eller dina personuppgifter, så missar du ingen viktig information, och så slipper Valentyna få felmeddelanden.

förra numret av Lung- och Allergiforum,
jag ber om ursäkt för detta och hoppas
att ingen har sökt ledigt fel datum. Eftersom det inte var uppdaterat på hemsidan
heller, tog vi bort kalendern där också.
Kanske har vi börjat fylla på kongresskalendern igen när ni läser det här. Men
som ni ser finns det mer att göra. Jag kan
se till att aktuell information hamnar på
hemsidan, men jag behöver er hjälp med
att veta vilken information ni vill hitta där.
Om ni ska arrangera ett möte, glöm inte

Och en sista punkt, glöm inte att skicka ett

Roland Söderholm

Redaktör och webansvarig för SLMF hemsida
roland.soderholm@sodertaljesjukhus.se
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SLMF och samverkan med Europa
– något vi har nytta av?

ERS, FERS, HERMES, UEMS, ELF och EPAB är ett antal förkortningar som samtliga står för olika europeiska lungmedicinska organisationer. Är det något vi behöver eller ska
känna till? Lennart Hansson guidar oss runt bland dessa
och förklarar dess roll i förhållande till SLMF och den enskilde svenske lungmedicinaren.
ERS – European Respiratory Society

ERS är den mest lättbegripliga organisationen och den som vi
svenska lungläkare kommer mest i kontakt med. ERS bildades 1990 i London genom sammanslagning av de två tidigare
lungmedicinska organisationerna SEPCR (Societas Europaea
Physiologiae Clinicae Respoiratoriae) och SEP (European
Society of Pneumology). ERS är en icke-vinstdrivande organisation och den största europeiska organisationen inom området
lungsjukdomar och har mer än 10 000 medlemmar i mer än 100
länder, d.v.s. man organiserar medlemmar från hela världen.
Övergripande syfte är “to alleviate suffering from respiratory
disease and promote lung health through research, sharing of
knowledge and through medical and public education”. Detta
sker genom vetenskapliga möten, vetenskapliga forskningsgrupper, utbildningar och vetenskapliga publikationer.
ERS leds av en exekutiv kommitté där medlemmarna väljs på
2 år. Medlemmar är ytterst välmeriterade forskare och erkända
inom det lungmedicinska området. Ordförande 2011 – 2012 är
professor Klaus Rabe, professor i medicin i Kiel och vice ordförande är den ännu mer kände Peter Barnes, professor vid Royal
Brompton Hospital i London. ERS huvudkontor ligger i Lausanne
i Schweiz. ERS är uppdelat i 10 olika grupper (assemblies) där
varje ERS-medlem kan välja att delta i 3 olika grupper, där man
blir mer ”aktiv” i sitt förstaval. Dessa är Clinical, Respiratory
Intensive Care, Cell and Molecular Biology, Clinical Physiology
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and Integrative Biology, Aiway Disease, Occupation and Epidemiology (där professor Bosse Lundbäck är ordförande), Paediatrics, Thoracic Surgery and Transplantation, Allied Respiratory
Professionals, Respiratory Infections och Thoracic Oncology
Assembly. Dessa grupper träffas och har sammankomster på
ERS årliga kongress.
European Respiratory Society organiserar årliga kongresser,
i år i Amsterdam, med nästan 21 500 deltagare och det är den
största lungläkarkongressen i världen och drar fler deltagare
än den amerikanska motsvarigheten, American Thoracic
Society, vars möten brukar ligga i maj. Första dagen består av
en stor mängd post-graduate kurser (som dock kostar extra).
Vid kongressen hålls föredrag inom i stort sett samtliga lungmedicinska områden och forskare har möjligheter att presentera
sina resultat vid föreläsningar och som posters. På kvällarna/
sena eftermiddagar presenterar många läkemedelsföretag sina
senaste rön, ofta med välkända lungmedicinska profiler som
dragplåster.
ERS publicerar ett stort antal tidskrifter, vilka alla betalande
medlemmar erhåller kostnadsfritt och som för medlemmar även
fritt kan nås via internet. Det mest kända är ERJ (European
Respiratory Journal) som utkommer 12 nummer per år och
är den största refereegranskade lungmedicinska tidskriften i
Europa och har mycket högt anseende. European Respiratory
Review (ERR) är en öppen tidskrift (d.v.s. tillgänglig utan medlemskap) och utkommer 4 ggr per år, och ger uppdatering, ofta
som översiktsartiklar (state of the art), inom många lungmedicinska områden. European Respiratory Monography utkommer
flera gånger per år där varje nummer har ett tema och i år har
man givit ut översikter om bronkiektasier, svår akut astma och
nosokomiala infektioner och infektioner vid respiratorvård.
Totalt har man givit ut 53 monografier.
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Breathe är officiell tidskrift för fortbildning och utges av ERS

och ERS School (se nedan) och har professor Leif Bjermer, Lund
som huvudredaktör. Breathe publicerar original översiktsartiklar, ledarartiklar (editorials), patientfall, egenstudiematerial med
inriktning på att publicera utbildningsmaterial för fortbildning
(Continuing Medical Education for Respiratory Professional).
Utöver dessa ger ERS ut ERS handbook of Adult Respiratory
Medicine och utkom senast 2010 och uppdaterad state-of-the
art inom Lungmedicin. Man ger även ut guidelines och den s.k.
White book som är en sammanfattning om epidemiologiska
data om luftvägssjukdomar in olika europeiska länder.
ERS School, som grundades 1994, är utbildningsdelen inom
ERS och arrangerar kurser, t.ex. inom invasiva tekniker och
lungtransplantation. Dessa kurser kan man gå även om man
inte är medlem. För medlemmar finns utbildningar att tillgå
via internet (e-learning), där man kan gå hela kurser eller delta
och lyssna på enskilda föreläsningar via internet. ERS School
har varit mycket aktiv i samband med harmoniseringen av utbildningen av lungläkare i Europa (HERMES) se nästa sida. Man
arrangerar tillsammans med HERMES även en specialistexamen
i lungsjukdomar och denna genomförs årligen i samband med
ERS-kongressen.
Medlemskapet i ERS är helt individuellt och är inte knutet till
några nationella organisationer såsom SLMF. Länder med mer
än 10 lungmedicinare kan välja representanter till ERS där man
deltar i General Assembly. Respektive medlemmar nominerar
och väljer representant och man sitter 3 år som ERS-delegat.
Sverige har drygt 200 ERS-medlemmar och Eva Rönmark,
som är docent vid Umeå Universitet och arbetar med OLIN
(Obstructive Lung Disease In Northern Sweden), är svensk representant. ERS-representanten i Sverige har periodvis varit
adjungerad medlem till SLMF:s styrelse. ERS har dock velat
knyta sig mer formellt till de olika nationella föreningarna och
man har därför skapat FERS (se nedan).
Medlemskapet i ERS kostar för närvarande 170 Euro (drygt
1500:-) och medför en rad förmåner t.ex. reducerad kostnad för
deltagande i de årliga kongresserna. Personligen anser jag att det
är ringa kostnad för att få många fördelar.
FERS – Forum of the European Respiratory Society

Samarbetet mellan nationella lungläkarorganisationer och ERS
har tidigare inte varit helt tydligt eftersom det inte funnits någon formell koppling. Dessutom har ett problem varit att i flera
länder t.ex. Italien finns flera lungläkarorganisationer. Därför
grundades FERS 2004 för att öka samarbetet mellan ERS och
nationella föreningar. Det är således de nationella föreningarna som är medlemmar i FERS. Syftet är som ERS att befrämja
lunghälsovård och speciellt att försöka påverka politiker och
adminstratörer inom statliga myndigheter.
Målet för FERS är att samverka kring gemensamma aktiviteter för de nationella föreningarna för att förbättra kunskapen
om och behandling av lungsjukdomar i Europa. Detta ska ske via
ökad forskning via EU och att man stimulerar till ökad satsning
på forskning inom lungsjukdomar i respektive medlemsländer.
En speciell verksamhet är det som kallas FP7 (7th Research
Framework Programme på svenska kallat Sjunde ramprogrammet inom EU) och är forskningsmedel som EU spenderar på
forskning för åren 2007 – 2013. Totala summan är 50 miljarder
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EU varar 6 miljarder går till hälsoforskning! Lungsjukdomar var
inte med bland det som man kallade för ”major diseases” vilket
man nu har lagt ned mycket lobbyverksamhet på inför nästa
tidsperiod. Om man får upp lungsjukdomar bland major disease
får man betydligt större forskningsanslag.
FERS leds av en ”steering committee” som består av 5 FERSrepresentanter, 4 medlemmar från ERS, bl a ordförande i ERS
och ordförande i ERS School och en generalsekreterare (d.v.s.
den som gör jobbet) för närvarande dr Sylvia Hartl från Österrike samt tre observatörer från ERS (förre ordförande samt tillträdande ordförande). Svensk FERS-representant sedan grundandet 2004 är undertecknad och vi träffas årligen i samband
med ERS och vid ytterligare ett tillfälle på våren. Personligen
så anser jag att vid dessa möten har det mest blivit avrapportering av vad FERS arbetar med och den personliga kontakten
med ledningen och med andra FERS-representanter är ganska
ringa. Dessutom är det ofta stora övergripande mål man arbetar
med vilket kan vara svårt för enskilda nationella föreningar att
medverka i. Jag har vid flera tillfällen haft kontakt med svenska
EU-parlamentariker, och försökt framföra våra åsikter, men
dessa har sällan hört av sig och inte givit någon återkoppling.
ELF – European Lung Foundation

ELF bildades 2000 av ERS med syftet att informera patienter, allmänhet och yrkeskåren om lungmedicinska sjukdomar. Man bedriver hälsokampanjer mot allmänhet och mot myndigheter och
politiker t.ex. EU-parlamentariker. Ledningen för ELF består
av medlemmar i ERS exekutiva kommitté och även ledamöter
från industrin. ELF deltar i olika EU-projekt där man försöker
lyfta upp lungsjukdomar och skapa debatt om dessa. Man tar
fram mycket informationsmaterial på 8 olika europeiska språk.
Huvudkontoret ligger i Sheffield, UK. En viktig funktion är att
ta fram epidemiologiska data om lungsjukdomar i Europa och
dessa publiceras i Lung health in Europe – facts and figures
(som kan laddas ned fritt via internet). ELF organiserar World
Spirometry Day som genomfördes förra hösten och kommer att
återkomma nästa år. Samarbete sker med olika patientorganisationer i Europa, och i Sverige samarbetar man med Hjärt- o
lungsjukas Riksförbund och Riksförbundet Cystisk fibros.
EBAP – European Board for Accreditation in Pneumonology

EBAP en organisation som ackrediterar internationella utbildningar inom lungmedicin i Europa och värderar och anger hur
många CME (Continuing Medical Education)-poäng varje utbildning ger. Utbildningarna skall ha tydligt utbildningsvärde.
I de flesta europeiska länder kräver myndigheterna att läkare
deltar i vidareutbildning och skaffar ett specifikt antal CMEpoäng per år för att man ska få behålla legitimationen/specialistkompetensen. Man kan få CME-poäng för att delta i kongresser, föreläsningar, kurser (t.ex. ERS Schools utbildningar),
forskningsseminarier och kurser på internät (e-learning). Det
finns specificerade krav på poängsättning dvs tid och antal deltagare. EBAP är komplement till organisationer som IPULS;
som samordnar nationella kurser. Kraven på utbildningarna som
granskas via EBAP är betydligt högre än det som sker via IPULS
och läkemedelsorganiserade utbildningar godkänns inte. Det
krävs t.ex. att minst 30 % av deltagarna är utlänningar för att
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få ackreditering. Eftersom vi i Sverige inte kräver CME-poäng
eller recertifiering så berör EBAP inte alls den vanlige svenske
lungläkaren. Det är endast när ERS-kongressen går i Sverige
som det är aktuellt med EBAP-ackreditering för kurser i Sverige.
Det kostar 200 EU att få ackreditering och ytterligare kostnad
till andra organisationer (upp till 2000 EU om det är många
deltagare). Det finns en parallellorganisation som är organiserad
via UEMS (se nästa spalt) som heter EACCME (the European
Accreditation Council for Continuing Medical Education) och
det var tidigare uttalade stridigheter mellan EBAP och EACCME,
som gällde makt, pengar, vem som skulle ackreditera o.s.v. Det
slutade med att EBAP faktiskt formellt var uteslutet från EUMS
under några månader, men 2009 skrevs en överkommelse att
EBAP fortsättningsvis ska ackreditera lungmedicinsk utbildning. Sverige har ingen formell representation i EBAP.
HERMES – Harmonised Education in Respiratory Medicine
for European Specialists

HERMES (Harmonised Education in Respiratory Medicine
for European Specialists) är ett samarbete mellan ERS, FERS,
UEMS och EBAP med syfte att harmonisera utbildningen i
Europa för lungläkare, genom att sträva till en likartad utbildning oavsett i vilket land man utbildas och därmed även till
att uppmuntra till ökad rörlighet för läkare. Det påbörjades
2005 då man inventerade utbildningarna i europeiska länder
och utbildningsgruppen inom SLMF medverkade i denna inventering. Man sammanställde 2006 en kursplan (syllabus) och
två år senare en läroplan (curriculum) och detta är publicerat i
”European Standards for Training in Adult Respiratory Medicine: Syllabus, Curriculum and Diploma”. Både kursplanen och
läroplanen låg till stor del till grund för den senaste svenska målbeskrivningen i lungsjukdomar (som man kan läsa på SLMF:s
hemsida, där man även hittar en länk till HERMES). Man tar
nu fram även motsvarande HERMES i lungsjukdomar för barn,
sömn och inför ett ”körkort” för spirometri.
Sedan 2008 arrangerar HERMES European Examination in
Adult Respiratory Medicine och sedan i år även motsvarande
för barnläkare. Examination består av flervalsfrågor och är
baserad på kunskap man kan hämta från HERMES läroplan.
Den har (ännu) inte någon formell roll i den europeiska utbildningen vilket ger den ungefär samma roll som den svenska
specialistexamen i lungsjukdomar. Det är statliga organisationer
i respektive länder som avgör vad som krävs för att erhålla specialistskompetens och i Sverige har Socialstyrelsen denna roll.
Schweiz har infört den europeiska examen som slutexamen,
och den är numera likvärdig som den nationella i Österrike. I
år deltog 117 lungläkare och det är vanligt att läkare från andra
världsdelar deltar (flest deltagare kommer från Indien). I år deltog en svensk lungläkare. Skrivningen är relativt dyr (280 Euro)
och om man som svensk vill delta så betalar SLMF avgiften
(dock inte resa och uppehåll). Om man klarar examen så får
man ett diplom.
Vad gäller namnet HERMES så är Hermes även en grekisk
mytologisk gud som är son till Zeus och är gudarnas budbärare
och vakar över dem som reser ensamma till fots och ger extra
kraft åt löpare under tävlingar, samt ignorerar gränser. Detta
bidrog till namngivningen av projektet. Han avbildas ofta med
bevingade sandaler, en bevingad hatt och stav.
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EUMS – European Union of Medical Specialists

UEMS (European Union of Medical Specialists eller Union
Européene des Médecins Spécialistes) bildades 1958 och det var
den första europeiska läkarorganisationen för olika specialiteter
som bildades och kan liknas vid läkarförbundet men på europeisk nivå. Den leds av en exekutiv kommitté med säte i Bryssel.
UEMS har som mål ”to defend at the international level, the title
of the medical specialist and his professional status in society”.
UEMS inkluderar fulla medlemmar och associerade medlemmar. Fullt medlemskap (ett per land) kräver att man tillhör EU
eller EFTA (sedan 1992) och det finns nu 30 medlemsländer.
Den nationella yrkesorganisationen (i Sverige Svenska Läkarförbundet) representerar respektive specialister. Associerade
medlemmar är dem som varken tillhör EU eller EFTA, för närvarande fyra länder och det finns även några observatörsländer.
Varje UEMS delegation består av två delegater per land, som
inte representerar sin specialitet, utan landet och ev. en eller två
experter. Det är Sveriges läkarförbund som är medlem i UEMS.
Det är därför också Sveriges läkarförbund som formellt nominerar representanter till UEMS-sektionerna. I praktiken är det
dock de svenska specialitetsföreningarna själva som föreslår de
representanter som förbundet sedan meddelar UEMS centralt.
Specialistsektionerna, vilka för närvarande är 38, skall utgöra
en gemensam röst i Europa för specialiteten. Lungmedicin är
ovanlig så till vida att den är en av mycket få specialiteter som
finns i nästan alla europeiska länder, vilket har sin förklaring av
tuberkulosvården och sanatorieverksamheten. Det finns starka
krafter för att minska antalet specialiteter i Europa, vilket man
ju delvis har gjort i Sverige.
EUMS har snarlik agenda som ERS och FERS, d.v.s. man vill
medverka till harmonisering av utbildningar, bidra till fortbildning, ackreditering av kurser, CME-poäng och CPD (Continues
Professional Development). I Sverige kallar Läkarförbundet till
möte för samtliga svenska UEMS-delegater och dessutom träffas respektive specialistförening på årliga möten. EUMS lungmedicinska grupp, där jag är representant, träffas på ERS och
vid ytterligare ett tillfälle. På möten diskuteras främst utbildningsfrågor t.ex. ackreditering och man har varit aktiva inom
HERMES. UEMS har ganska liten påverkan för den enskilde
svenske lungmedicinaren så länge vi inte har krav på CME- och
CPD-poäng.
Hemsidor att besöka:

www.ersnet.org/
www.european-lung-foundation.org/
www.fersnet.org/
www.ebap.org/
http://hermes.ersnet.org/
www.uems.net/

Lennart Hansson

Svensk UEMS-ledamot
Svensk FERS-representant
Adjungerad medlem för europeiska frågor i SLMF:s styrelse
Lennart.Hansson@skane.se
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Svenska Lungkongressen
– ett SLMF-arrangemang

Svenska Lungkongressen
Umeå 25 – 27 april 2012
Lung- och Allergisektionen, MedicinCentrum
Norrlands universitetssjukhus, Umeå
arrangerar tillsammans med SLMF och SLIF
den Svenska Lungkongressen 25 – 27 april 2012

SLMFs vårmöte byter namn till Svenska Lungkongressen och mötesupplägget
följer i spåret av det föregående och mycket lyckade vårmötet.
Vi planerar ett intressant program med utbildningsdag på onsdagen följt av ett
vetenskapligt program med trevligt umgänge med kollegor inom Lungmedicinen.
Logistik och upplägg av lungcancerutredning kommer att ingå liksom fokus på
den snabba utvecklingen på EBUS. En State-of-the-Art föreläsning ges av Arthur
Szlubowski från Krakow som är en av de ledande på området. Därtill kommer
aktuella aspekter på Lungmedicinen, fallbeskrivningar och möjlighet att presentera egna forskningsresultat (se separat annons med instruktion). Under en del
av mötet har SLIF separat program.
Pricka in dessa dagar i almanackan och håll utkik på www.slmf.se där program
och anmälningsblankett kommer att läggas ut.
Välkomna till Umeå den 25-27 april 2012!
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TERAPIINRIKTAD UTBILDNING

POSTGRADUATEKURS OM KOL
UNDERHÅLLSBEHANDLING VID KOL
25-26 januari 2012 Skepparholmen Konferens, Saltsjö-Boo
Kursbeskrivning
SLMF:s Postgraduatekurs om KOL görs i samarbete med Boehringer Ingelheim och Pfizer. Kursen
kommer att behandla underhållsbehandling vid KOL och indelas i tre block med fokus på underhållsbehandling, rökavvänjning och rehabilitering. Fallpresentationer med interaktiv diskussion
och mentometeromröstning kring kliniska frågeställningar ingår.

Kursgivare
Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF), Boehringer Ingelheim AB och Pfizer AB

Kursledning
Professor Kjell Larsson, professor Claes-Göran Löfdahl, docent Eva Lindberg,
Anders Skarman och med dr Petter Olsson

Kursavgift
SEK 1 250, vilket motsvarar cirka 50% av kostnaden för kost, logi och kursmaterial.
50% av den faktiska biljettkostnaden tillkommer om Boehringer Ingelheim bokar resan.

Deltagare
Kursen riktar sig i första hand till specialister inom lungmedicin eller internmedicin samt till allmänläkare med specialintresse. Antalet deltagare är begränsat till 40 per kurstillfälle. Antagning kommer
att göras av kursledningen med hänsyn till prioritering av målgrupp och geografisk spridning.

Anmälan

Anmälningstalong
hittarkommer
du på SLMFs
hemsida
Inbjudan med anmälan
att skickas
ut i www.slmf.se
början av september.

Kontaktpersoner
Utbildningsansvarig: Anders Skarman, Boehringer Ingelheim AB, tel 08 – 721 21 39
Kursadministratör: Inger Blomqvist, Boehringer Ingelheim AB, tel 08 – 721 21 45
IPULSnummer: 20110183
Utbildningen har granskats och godkänts av IPULS.
Fullständig utbildningsbeskrivning finns på www.ipuls.se

Ett samarbete kring lungsjukdomen KOL.

SLMF:s STYRELSE
Marie Ekberg
Ordförande
Skånes Universitetssjukhus, Lung- och allergikliniken
221 85 Lund, Tel: 046-17 10 00 vx, marie.ekberg@skane.se
Magnus Sköld
Tillträdande ordförande
Karolinska Universitetssjukhuset, Lung Allergi kliniken, Solna
Box 60 500, 17176 Stockholm, magnus.skold@ki.se
Kristina Lamberg-Lundström
Vice ordförande
Ansvarsområde: remissgranskare
Lung- och Allergikliniken, Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala, Tel: 018/611 00 00, Fax: 018/ 6114108
kristina.lamberg.lundstrom@akademiska.se
Anne Lindberg
Facklig sekreterare
Ansvarsområde: Protokoll och kallelser
Lung- och allergimottagningen, Sunderby Sjukhus
971 80 Luleå, Tel: 0920-28 20 00, anne.lindberg@nll.se
Eva Lindberg
Vetenskaplig sekreterare
Lung- och Allergikliniken, Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala, Tel: 018-611 00 00 vx, Fax: 018-611 02 28
eva.lindberg@akademiska.se
Valentyna Yasinska
Kassaförvaltare
Ansvarsområde: Medlemsansvarig
Lung och allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge, 141 86 Stockholm, Tel: 08-585 800 00
valentyna.yasinska@karolinska.se
Roland Söderholm
Ledamot, redaktör
Ansvarsområde: Medlemstidning, hemsida
Medicinkliniken, Södertälje sjukhus AB
152 86 Södertälje, Tel: 08-550 240 00
roland.soderholm@sodertaljesjukhus.se
Pierre Sobrino
Ledamot
Ansvarsområde: Remissgranskning
Falu lasarett, Lung - allergisektionen, Medicinkliniken
791 82 FALUN, Tel: 023-49 20 00
pierre.sobrino@itdalarna.se
Lennart Nilholm
Ledamot
Ansvarsområde: Utbildningsfrågor
Lungkliniken, Universitetssjukhuset i Örebro
019-602 4869, alt 019-602100
lennart.nilholm@@orebroll.se
Helga Asgeirsdottir
Yngre ledamot
Lungmedicin och allergologi, SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg, Tel: 031-342 10 00
Helga.Asgeirsdottir@vgregion.se
Lennart Hansson
Adjungerad ledamot
Ansvarsområde: internationella frågor, FERS-representant
Skånes Universitetssjukhus, Lung- och allergikliniken
221 85 Lund, Tel: 046-171000 vx, Lennart.Hansson@skane.se
Studierektorer lungsjukdomar Sverige:
NUS Umeå: Annika Wallin (annika.wallin@vll.se)
SU Göteborg: Margaretha Smith (margaretha.smith@lungall.gu.se)
KI Solna: Theo Gulen (theo.gulen@karolinska.se)
Maria Diakopoulou (maria.diakopoulou@karolinska.se)
US Örebro: Lennart Nilholm (lennart.nilholm@orebroll.se)
Linköping: Per Jakobsson (per.jakobsson@lio.se)
SUS Lund/Malmö: Meltem Düzakin (meltem.duzakin@skane.se)
Akademiska Uppsala: Inga Sif Ólafsdóttir (inga_sif.olafsdottir@
medsci.uu.se)

www.slmf.se
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Svenska Lungkongressen
– ett SLMF-arrangemang

Svenska Lungkongressen
Umeå 25 – 27 april 2012
Inbjudan att skicka abstract
För presentation vid Svenska Lungkongressen som arrangeras
av SLMF i Umeå 25 – 27 april 2012.
Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF) verkar för att öka möjligheterna för svenska
forskare att presentera sina projekt inför en nationell publik. Detta introducerades vid
vårmötet i Stockholm och slog väl ut. Vi inbjuder nu alla intresserade att skicka abstrakt
för bedömning inför eventuell presentation vid det kommande mötet i Umeå.
Abstrakten kommer att bedömas av representanter från SLMFs vetenskapliga kommitté
och Enheten för Lungmedicin och allergologi, MedicinCentrum, Norrlands universitetssjukhus. De accepterade bidragen kommer att framföras som föredrag under en under
en speciell session under mötet.
Abstrakt på svenska, med titel, författare, e-mail adress till presenterande författare,
institution och abstrakttext (250-300 ord) inskickas senast 20 jan 2012 som Wordfil via
email till sekr Lena Åström (lena.astrom@vll.se).
Accepterade abstrakt publiceras i mötets programbok och senare även i tidningen Lung
och Allergiforum.
Välkomna med era bidrag !
Eva Lindberg				
Docent					
Vetenskaplig sekreterare		
SLMF					

Thomas Sandström
Professor
Medicincentrum, Lung och allergisektionen
Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Författaranvisningar
Lung & Allergiforum publicerar information för medlemmar i
Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF) och Svenska Föreningen för Allergologi (SFFA) och åt andra som är intresserade av
lungmedicin och allergologi.
Redovisning av vetenskapliga data, översiktsartiklar, kongressrapporter, fallbeskrivningar liksom debattinlägg, notiser och
allmän information välkomnas.
Lung & Allergiforum sätts med hjälp av layoutprogrammet InDesign® för Windows®. För att kunna redigera effektivt önskas
elektroniska filer via t.ex. e-mail.
Eventuella figurer och tabeller bör läggas i separata dokument
och namnges.

Ange författarnamn, titel, adress, telefonnummer så att redaktionen kan kontakta författaren vid eventuella oklarheter.
Sänd manus till:
Alf Tunsäter (SFFA)
Skånes Universitetssjukhus i Lund,
Lung- och allergikliniken, 221 85 Lund
alf.tunsater@med.lu.se
eller:
Roland Söderholm (SLMF)
Medicinkliniken, Södertälje sjukhus AB, 152 86 Södertälje
roland.soderholm@sodertaljesjukhus.se

